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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první vydání
zpravodaje v letošním roce. Určitě si najděte čas
na přečtení zajímavých informací z obce.
V rámci vizitace místní farnosti zavítal v lednu na
radnici plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
V přátelském duchu debatoval se zastupiteli,
zástupci farníků a spolků. Poutavě povyprávěl
o své službě vojenského kaplana a o práci v mezinárodních mírových misích v bývalé Jugoslávii.
 Návštěva biskupa Mons. Tomáše Holuba
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Již potřetí jsme se přihlásili do soutěže Vesnice
roku. Koncem května nás navštívila krajská
hodnotitelská komise. Prohlédli si sportoviště,
knihovnu, kapli v Poseči, zázemí spolkové činnosti
a spousty dalších zajímavostí. Ženy s dětmi
vystoupily s pásmem lidových tanců. Komise
odjížděla plná zážitků z připravené prezentace.
V srpnu proběhlo v obci Nový Kostel slavnostní
vyhlášení krajského kola. Do soutěže se přihlásilo
16 obcí za Karlovarský kraj. Zlatou stuhu (vítěz
krajského kola) získal Nový Kostel, modrou stuhu
(za společenský život) Hroznětín, bílou stuhu (za
činnost mládeže) Hazlov, zelenou stuhu (za péči
Vítání komise Vesnice roku
o zeleň) Sadov a oranžovou stuhu (za spolupráci se
zem. subjekty) Dolní Žandov. Otročín získal
Diplom za rozvíjení lidových tradic a Zvláštní cenu
hejtmana za péči o válečné hroby + finanční dary.
První prázdninový víkend jsem se účastnila setkání
Tisováků. Sešli se v hojném počtu. Vzpomínali na
své dětství, školní léta a hlavně se radovali
z milého setkání. Poděkování si zaslouží hlavní
organizátorka akce, paní Malinová (Vdoviaková),
která jistě již plánuje další setkání.
V Poseči byla dokončena oprava hasičské garáže,
která díky dotaci MZe – údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků, dostala nový Opravená kaplička a hasičská zbrojnice v Poseči
kabát. Podařila se i oprava nejhoršího úseku na
místní komunikaci od hráze rybníka na křižovatku
„Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných
k Zochům.
subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikaZastupitelstvo schválilo zajištění a zaplacení jící finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna
projektových dokumentací kanalizačních přípojek okolním prostředím a horšími ekonomickými
pro všechny nemovitosti v Brti a v Otročíně. Na podmínkami regionu.“
podzim by mělo proběhnout setkání s občany, kde
Děkuji zastupitelům, všem zaměstnancům i knibudou informováni o systému tlakové kanalizace.
hovnicím za práci, kterou odvádějí. Velké
A závěrem krátké shrnutí uplynulého volebního poděkování patří všem spolkům, které u nás
působí: sportovcům, hasičům, ženám, rybářům,
období 2014–2018.
trubačům. Ti všichni se nám snaží zpestřit život na
Proběhlo dokončení oprav obecní kapličky vsi pořádáním spousty zajímavých akcí.
v Poseči. A kulturní památka je zachráněna i pro
budoucí generace. Výhra modré stuhy v soutěži Díky za vaše názory a připomínky, někdy hodně
Vesnice roku dopomohla k výstavbě nového kritické.
multifunkčního hřiště na fotbalovém hřišti. Byly
opraveny kabiny, další cesty, veřejné osvětlení atd. Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do
zastupitelstva obce. Budeme volit devítičlenné
Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou zastupitelstvo. Využijte svého volebního práva a
finanční stabilitu. Na účtech máme 14 mil. Kč, kte- zvolte kandidáty, o nichž se domníváte, že je
ré nejsou zapojeny do letošního rozpočtu. I nadále v jejich silách dobře spravovat naši obec.
držíme iRatingové hodnocení B+, což znamená:
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Nejstarší občanka
Dne 24. 5. 2018 se dožila 90. narozenin nejstarší
občanka naší obce paní Jaroslava Matoušová.
Významné životní jubileum oslavila ve společenské místnosti s rodinou a svými přáteli.
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a vše dobré.

Noc kostelů
Noc kostelů se poprvé konala i u nás. Za
doprovodu varhan zazněl koncert souboru
LaDolceVita.
Každý návštěvník měl možnost individuální
prohlídky interiéru kostela, včetně věže a varhan.
Dále mohl putovat na další místa s připraveným
bohatým programem. A to do Chodova – kaple sv.
Anny, do Bečova – kostel sv. Jiří, zámecká kaple –
sv. Petra a hradní kaple – Panny Marie. Na závěr
akce proběhlo posezení s občerstvením v areálu
letohrádku Komtesa v Bečově.
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Svoz nebezpečného odpadu
Se uskuteční v sobotu 13. října.

Brť

10.10–10.30

Měchov

10.35–10.50

Do nebezpečného odpadu patří:

Otročín

11.00–11.45

Barvy, ředidla, baterie, zářivky, lednice, pračky,
mrazáky, rádia, televize, pneumatiky.

Tisová

11.50–12.00

Poseč

12.10–12.30

I po sloučení jsou úspěšní a vzdělávání žáků
nadále pokračuje a pokračovat bude!
Jak již mnozí z Vás ví, na počátku školního
roku 2017/2018 došlo ke sloučení Středního
odborného učiliště Toužim p.o. a Střední
lesnické školy Žlutice p.o., kdy nástupnickou
organizací se stala Střední lesnická škola
Žlutice p.o.
A proto stojí za zmínku, že i přes drobné
organizační komplikace, které při sloučení škol
nastaly, Střední lesnická škola Žlutice p.o. nadále
připravuje úspěšné žáky i absolventy.
Svědčí o tom jejich úspěchy v různých odborných
soutěžích napříč republikou i Evropou. Za zmínku
rozhodně stojí nedávný úspěch žáka Karla Koleny,
který se v pondělí 19. února 2018 účastnil
krajského kola soutěže Automechanik Junior
učebního oboru Mechanik opravář motorových
vozidel, kterou organizovala SPŠ Ostrov. Pod
vedením učitelů p. Miroslava Matoušů a p. Petra
Bukváře se umístil na druhém místě a postoupil
do celostátního kola, které proběhlo v Service
Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy.
Dalším velkým úspěchem Střední lesnické školy
Žlutice p.o. je umístění žáků Jiřího Bláhy, Michala
Mašáta, Jana Petra a absolventů Miloše Fajfra a
Štěpána Votavy v rámci veletrhu myslivosti a
rybářství v rakouském Salzburku, kde se
zúčastnili Mezinárodní soutěže ve vábení jelenů.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Utkali se s 19 vábníky z pěti evropských zemí
(Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovinsko a
ČR). Pozoruhodným výsledkem tedy bylo, že žák
Střední lesnické školy Žlutice p.o. Jiří Bláha se
stal mezinárodním vicemistrem ve vábení jelenů a
o 7. místo se spolu s několikanásobným mistrem
Rakouska dělili další čtyři vábníci včetně Michala
Mašáta a Miloše Fajfra. Jan Petr a Štěpán Votava
sice do finálového klání nezasáhli, ale svými
výkony (shodně na 14. místě) určitě ostudu
neudělali. Střední lesnická škola Žlutice tak opět
prokázala, že ve vábení jelenů v České republice
i v zahraničí patří mezi špičku.
V neposlední řadě je třeba zmínit konání VIII.
ročníku místního kola soutěže YPEF 2018 (Young
People in European Forests – Mladí lidé
v evropských lesích), které proběhlo ve Střední
lesnické škole Žlutice p.o. 21. 2. 2018.
Kola se zúčastnilo 10 družstev ve dvou
kategoriích: mladší a starší žáci. Soutěžící čekal
teoretický test o 20 otázkách z oblasti přírody, lesů
a lesnictví, poznávací soutěž o 20 položkách
(herbářové položky, listy, plody, semena, horniny
a nerosty, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a
prostředky) a praktický úkol jako doplňková
disciplína, kterým bylo složení dřevěného kotouče
v co nejrychlejším čase.
Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo
družstvo ze ZŠ Manětín ve složení Marek Štika,
Jakub Zíma a Jan Černý. V kategorii starších žáků
zvítězilo družstvo ze SLŠ Žlutice ve složení
Marek Bartůněk, Stanislav Večeřa a Jiří Moucha.
Obě vítězná družstva postupují do regionálního
kola. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v regionálním kole!
Je vidět, že Střední lesnická škola Žlutice p.o.
nadále vychovává talentované a úspěšné žáky,
kteří se ctí reprezentují školu, okres i kraj.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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SDH Otročín
Vážení a milí čtenáři,
rok 2018 se již zdárně přesunul do své druhé
poloviny a ani na malou chvíli se běh času
nezpomalil. Dovolte mi alespoň nyní Vás okrást
o trochu toho času a povyprávět Vám, jak těch
pár měsíců proběhlo v SDH Otročín.
Sice se to zdá jako včera, ale celé to začalo již
výroční schůzí v polovině ledna. Kromě většiny
členů SDH Otročín přijalo pozvání také pár velmi
milých hostů. Přítomní si mohli vyslechnout
Přípravy na májové oslavy
zprávy velitele, starosty, hospodářky, kontrolní a
revizní rady i zprávu z oblasti požárního sportu.
V průběhu schůze také zazněl plán akcí a brigád a
již dnes můžeme hodnotit, že byl sestaven
s jasnými představami o dění v obci a okolí. Na
závěr oficiální části byla předána ocenění za
přítomnosti krajského zástupce pana Josefa
Sinkuleho – někteří členové byli oceněni za práci
pro SDH, jiní za dlouhodobé členství. Všem
oceněným ještě jednou gratulujeme.
V únoru začaly pravidelné schůze výkonného
výboru, kde se řeší praktické věci ohledně příprav
akcí, různé termíny a brigády. Při jednání je také
prostor na připomínky nebo návrhy na zlepšení
práce SDH Otročín. Na první takové schůzce se
již začínají řešit přípravy na slavnosti obce, které
budou připomínat 100 let od založení ČSR.
V letošním roce poprvé sbor při pomoci na
Masopustu využívá vozidlo Toyota DA LZ1. Ke
konci dubna již vrcholí přípravy na kulturní akci,
která se již tradičně odehrává z 30. dubna na
1. května. Ano, jedná se o pálení čarodějnic a
stavění Májky. Před takto velkou akcí je zapotřebí
připravit technické zázemí včetně elektřiny,
postavit stany, zajistit občerstvení, nachystat stoly
a sezení. Samotné stavění májky je potom již Oprava lávky před Mezinárodním dnem dětí
hračka. Program jako každý rok zajistil Svaz žen a
patří jim veliké díky.
S rituální pravidelností po této akci a krátkém
vydechnutí členů SDH Otročín následuje hned na
konci května Mezinárodní den dětí. MDD je
krásný svátek pro naše nejmladší a já jsem velice
ráda, že se tato tradice i s pomocí členů našeho
spolku udržuje.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Právě na této akci se ukazuje, jak dokážou
všechny spolky v obci Otročín spolupracovat a
nezbývá než doufat, že tomu tak bude i nadále.
Před samotným svátkem musejí členové pracovní
čety projít cestu, připravit ji i pro ty nejmenší,
vysekat porost či opravit lávky v lese. Přímo na
oslavě pak zajišťujeme občerstvení a odpolední až
večerní zábavu, včetně kácení májky a její dražbu.
V roce 2018 vydražil májku pan Petr Brož ml. a
za jeho příspěvek děkujeme.
Ke konci června se konal Sraz rodáků z Tisové.
Naši členové připravili stany, lavice a ostatní, aby
se lidé cítili dobře a měli možnost občerstvení při
posezení, vzpomínání na minulost nebo plánování Zámková dlažba před klubovnou SDH
budoucnosti.
Dne 21. července se konaly slavnosti obce
Otročín. Šlo o velmi krásnou kulturní akci. Jak
jsem již psala, pro naše členy takto velké akce
znamenají spoustu příprav, které nejsou na první
pohled patrné. Mezi hlavními je zajistit technické
zázemí, občerstvení, druhý den úklid a spoustu
dalšího. Průvod, který letošní slavnosti zahajoval,
byl z mého pohledu diváka naprosto neopakovatelný zážitek. Přiznám se, že v jeho průběhu jsem
měla v očích slzy dojetí i smíchu a jsem
přesvědčená, že jsem nebyla jediná. Dovolte mi
tedy v tuto chvíli jménem členů SDH poděkovat
VŠEM, kteří se jakkoliv podílejí na pořádání akcí.
Myslím si, že dnes je již možné zhodnotit
proběhlé akce a já doufám, že se i Vám na všech
líbilo.
Jsem velice ráda, že mezi členy SDH Otročín jsou
velmi aktivní lidé, kteří se ve svém volném čase
dokáží sejít a na brigádách pomáhají nejen
sdružení, ale třeba i občanům obce. Mezi takové
brigády patřilo v letošním roce čištění kanalizací Technická pomoc na silnici do Teplé
v Otročíně, sběr kamenů pro Farmu Otročín spol.
s r. o., každoroční sběr železa a elektroodpadu,
prořezávání náletů v okolí rybníka Borováku,
brigády na klubovně.
V okolí klubovny hned na první pohled můžete
zaznamenat velké změny. Podařilo se s pomocí
obce zajistit dovoz štěrku a jiného materiálu a 28.
července se za pomoci členů položila zámková
dlažba, která jistě zpříjemní pohyb v okolí kabin a
klubovny.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Dne 23. 8. 2018 se v Liberci konalo Mistrovství
České republiky v požárním sportu a tým SDH
Otročín muži reprezentoval Karlovarský kraj. Tato
reprezentace byla možná i za přispění našich
sponzorů – obec Otročín, Farma Otročín spol.
s r.o., Penetra s.r.o. a OZAP Toužim. Sponzorům
za jejich finanční dary i morální podporu
děkujeme.
Začátkem roku se členové výjezdové jednotky
podrobili pravidelné dvouleté zdravotní prohlídce.
Pravidelně probíhaly údržbové práce na stanici
i technice, opravy a údržba výstroje a výzbroje a
byla zajištěna STK na PV3S a T-148. Také nové
vozidlo Toyota prošlo STK (státní technickou Záchrana rorýse
kontrolou). Připravenost naší výjezdové jednotky
v letošním roce prověřilo hned několik událostí.
Jako první bylo zapotřebí výjezdu JPO k padlému
stromu přes vozovku ve směru na Teplou. Tato
technická pomoc proběhla hned na přelomu roku
(3. ledna). V květnu členové JPO zachraňovali na
výjezdu rorýse zamotané ve vlasci a vyjížděli
k čištění propustku v obci Tisová. Tento výjezd si
později ještě jednou zopakovali. V průběhu června
byla jednotka povolána hned ke dvěma výjezdům
– nejprve šlo o technickou pomoc při odstranění
padlého stromu přes vozovku na komunikaci ve
směru Tisová – Mariánské Lázně. Tyto výjezdy
nás utvrzují v důležitosti konaných kurzů a
pravidelných školení na užívání motorových pil,
kterých se účastní také členové naší výjezdové
skupiny. Druhým červnovým výjezdem byl požár
vozidla po dopravní nehodě mezi Otročínem a
Brtí.
Z důvodů velkých veder a malého množství
srážek byl v celém kraji vyhlášen vyšší stupeň
pohotovosti a zákaz rozdělávání ohňů. I přes tato
preventivní opatření docházelo v celém kraji ke
spoustě požárům lesního a polního porostu.
Bohužel jeden takový se stal také za obcí Brť
(směrem na Sedlo) a u něj zasahovala i naše
výjezdová jednotka. Šlo o rozsáhlejší požár
strniště a přibližně 40 balíků slámy. Požár se šířil
díky větru velice rychle, ale s pomocí všech
přítomných jednotek dobrovolných hasičů i hasičů
z HZS Toužim se ho po pár minutách podařilo
lokalizovat a uhasit. S radostí mohu oznámit, že se
všechny výjezdy ukončily bez zranění a všichni
v pořádku dorazili zpět do stanic.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Závěrem bych všem ráda popřála, aby i jejich
návraty domů vždy proběhly ve zdraví.
Děkuji za pozornost a přeji spoustu krásných
chvil, které ve zdraví a spokojenosti trávíme nejen
v krásné obci Otročín a jejím okolí.

Technická pomoc na silnici do Mariánských Lázní

Požár nad Brtí

TJ Budoucnost
Zdravím všechny fanoušky hráče a příznivce
fotbalu v Otročíně. Je už po prázdninách a nám se
rozjel nový ročník fotbalové soutěže. To by
nebylo, aby také ročník 2018–2019 nebyl něčím
zvláštní. Opět si pro nás vedení připravilo změny.
Opět III. třídu rozdělili do dvou skupin. My jsme
ve skupině B. Společně s námi je ve skupině
Stružná. S ní jsme odehráli hned první zápas. Po
90 minutách jsme slavili první výhru 2:1 a to na
penalty. Mohli jsme slavit první dva body. Další
týden jsme doma přivítali Ajax Kolovou. Než
jsme se rozkoukali, uběhlo ani ne 5 minut a z naší
brány jsme lovili dvakrát míč. Avšak po 90
minutách byl stav 3:3. Opět museli rozhodnout
penalty. Bohužel na ty jsme prohráli. Takže jsme
ze zápasu brali pouze jeden bod. V tomto týdnu
nás opět doma čeká těžký soupeř. Dalo by se říci i
malé derby a to se Sokol Útvina. Uvidíme, jak to
dopadne. Dále je v naší skupině TJ Sokol Štědrá,
SC Stanovice, TJ Slavia Krásné Údolí a SC
Kyselka. Letošní podzim se odehraje dvoukolově.

Co jiného ještě říci? Snad jen to, že jsme získali
dvě nové posily. Doufám, že to je ku prospěchu
týmu. Rovněž se nám vrátil jeden hráč, který
minulou sezonu hrál v Chyších. To je asi všechno,
co můžeme zatím napsat a říci k letošnímu
ročníku.
Ještě se můžeme poohlédnout za minulým
ročníkem. Soutěž hrálo 14 týmů. Vítězem se stal
Sokol Sadov. Poslední příčku obsadil TJ Sokol
Hájek. Otročín v celkovém součtu obsadil
konečné 10. místo s počtem 33 bodů. Musím říci,
že jarní část byla dosti vyrovnaná. Takže kolem a
kolem jsme dopadli velice dobře.
Závěrem děkuji všem hráčům za přístup, divákům
za pozornost a podporu, rovněž pak členům
zastupitelstva a paní starostce, bez kterých by
fotbal nebyl tím, čím je. Díky moc.

Jan Nepraš
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Český svaz žen, základní organizace Otročín
Vážení a milí,
pustíme se spolu do vzpomínání na letošní
bohatý program v naší organizaci.
6. ledna naše děti pomáhaly s Tříkrálovou
sbírkou pro charitní zařízení sociálních služeb
v našem kraji.
3. února jsme letošní akce zahájily Masopustním
rejem. Masopust slavíme pravidelně druhou
sobotu před masopustním úterým, jak velí tradice.
A dle naší nové tradice nám paní starostka opět
předala symbolický klíč od obce a Masopustní Tříkrálová sbírka
glejt. Celý průvod provázela znovu naše exkluzivní masopustní kapela Miroslava Nováčka. Musím
pochválit otročínské i okolní hospodyňky, že jich
bylo letos připraveno zase o něco víc s pohoštěním pro tu naši veselou bandu. Pro příští rok
doporučuji nakoupit zelenou, kterou popíjí naše
kapela. Tvrdý alkohol jim moc nedávejte, páč oni
pak nemůžou pořádně foukat do nástrojů. Ono je
sice zima, ale popíjet od 10 hodin ráno do ranních
hodin druhého dne vydrží jen silní jedinci. 😊
Děkujeme našim hasičům a všem účastníkům
průvodu od nejmenších přes náctileté až k těm
nejstarším a vzpomínáme na p. Josefa Kubu,
který nám s láskou uvařil svůj poslední výborný
masopustní gulášek z divočiny. Pro koho asi tam
nahoře zase vaří? Teď už i pro naši dlouholetou
členku a svojí švagrovou p. Emílii Tetivovou, se
kterou jsme se také bohužel nedávno rozloučili.
Budou nám oba moc chybět.
To mi připomíná, že v letošním roce není žádná
úroda miminek s trvalým bydlištěm v Otročíně,
takže nemáme s dětmi koho vítat. Aspoň, že ten
Petr Matouš nejmladší se stihl narodit do Masopust
průvodu našich slavností. Takové vítání mít
v Toužimi, kde má trvalé bydliště, nebude! Ale
nepředbíhejme…
10. února jsme ve 14 hodin uspořádaly Dětský
karneval se soutěžemi, dárečky a písničkami pro
menší děti a večer od 18 hodin jsme pokračovaly
v naší nové tradici s Karnevalovou párty pro
náctileté, akorát se změnila hudba a vystřídali
účastníci.

Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Myslím, že se měly možnost vyřádit a nacpat si
bříška všechny děti z Otročína a z našich
vesniček. Děkujeme obci Otročín za podporu
těchto veselých akcí.
Na 10. března jsme celý měsíc pilně připravovaly
s dětmi kulturní program na oslavu MDŽ
babiček, kterou pravidelně pořádá naše paní
starostka. Děvčátka společně zatančila na Píseň
pro babičky, recitovala básničky, Evička Bočková
a Kristýnka Vozárová zahrály na hudební nástroje,
Markéta Zemanová zazpívala lidovou píseň a my
jsme společně s děvčátky zatančily v krojích na
píseň „Ta naše písnička česká“. Večer jsme
pokračovaly s oslavou na výroční schůzi naší
organizace. Děkujeme Farmě Otročín za příspěvek
na nákup nových tanečních kostýmů a halen do
krojů pro naše děvčátka. A hasičům a sportovcům,
že si vzpomenou na kytičku pro nás k svátku a
starostce za pravidelnou podporu.
21. dubna byl první letní den letošního horkého
roku, teploměr se odpoledne vyšplhal na 30
stupňů a my spolu s hasiči a sportovci vyrazili na
brigádu, kde se spojil jarní úklid odpadků kolem
polních cest se sběrem kamení na poli pro Farmu
Otročín, našeho štědrého sponzora. Všichni
účastníci si vzpomenou na to vedro bez stínu na
poli, ne všichni vydrželi v tom vedru až do konce. Dětský karneval a karnevalová párty
Ale musím říct, že v Otročíně vyrůstají železní
muži. 😊
30. dubna jsme se v podvečer slétly na Rej
čarodějnic a stavění máje. Malé čarodějky
zatančily na píseň Dády Patrasové, velké zas
vařily v kotlíku Schovanek omlazující čarodějnické thé, až nám ta nejstarší čarodějnice, představte
si, omládla do školních let 3.B. Náš čarodějnický
dorost zatančil se svým zamračeným vzdorem na
skladbu z Fantoma Opery. Děti si pak vyzkoušely
výrobu čarodějnického slizu s odbornicemi
Laurou a Aničkou, ozdobily májku a vyrobily
Moranu. Hasiči pak postavili máj, který asi
schválně vybrali strašně dlouhý, aby to nikoho
nelákalo ke kácení. Společně jsme se pak
naposledy vypravili s lampionovým průvodem „ke
kaštanu“, kde byla slavnostně upálena Morana a
jaro přivoláno krásným ohňostrojem.
16. května jsme jako již tradičně uspořádaly
v Otročíně a okolních obcích sbírku Český den
proti rakovině. I přes nepřízeň deštivého počasí
jsme letos vybraly celkem rekordních 7402 Kč.
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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31. května jsme opět po dvou letech společně
s paní starostkou, našimi seniorkami, zastupiteli a
hasiči vítali komisy soutěže Vesnice roku,
tradičně v krojích a s chlebem a solí. Na sále jsme
je pak uvítali Písní pro Otročín, a protože je letos
výročí 100 let České republiky, tak tancem
s děvčátky v krojích na zlidovělou národní píseň
„Ta naše písnička česká“. Jeden z posuzovatelských párů se k nám dokonce přidal v tanci,
protože jsme se trefily do jeho nejoblíbenější
písničky. Pak už následovala prezentace naší
činnosti a ochutnávka občerstvení z místních
zdrojů. Naše prezentace byla nakonec ohodnocena
Diplomem za rozšiřování tradic v obci a obec
obdržela finanční odměnu.
2. června jsme pomáhaly na stanovištích při
Dětském dni na téma cesta pohádkovým lesem.
Děti si mohly užít tancování, pěnu, skákací hrady,
malování, soutěže. Více se určitě dozvíte v článku
SDH Otročín.
Po skončení dětského dne následovalo obřadní
kácení máje a dražba máje v režii hasičů.
MDŽ
V červnu oslavila naše nejstarší členka paní
Libuše Hazmuková své půlkulaté jubileum. Přejeme jí znovu pevné zdraví a je pro nás všechny
příkladem neutichající vitality a obdivujeme její
chuť si život stále užívat na plné obrátky.
30. června jsme se dopoledne zúčastnily krajského setkání svazu žen při příležitosti konání
mezinárodního festivalu FIJO mládežnických
dechovek a mažoretek v Chebu a po návratu
jsme skočily do krojů a zatančily na píseň
„Červená sukýnka“ na setkání rodáků z Tisové.
Takže je vidět, že si bereme příklad z paní
Hazmukové. 😊
21. července vyvrcholily téměř půlroční přípravy
otročínských slavností s letošním podtitulem
procházka stoletím, která byla ztvárněna
průvodem složeným tématy na jednotlivá
desetiletí uplynulého století 1918–2018. Průvod
uvedla dechová kapela Daliborka z Mariánských
Lázní, po té již přicházela s rokem 1918 věrná
kopie našeho prvního prezidenta a zakladatele
republiky Tomáše G. Masaryka s ženami ve
slavnostních dobových robách. Rok 1928
představovala nejstarší občanka Otročína a letošní
jubilantka paní Jaroslava Matoušová s doprovoÚklid odpadků a sběr kamení
dem v dobových šatech.
Vydala Obec Otročín dne 17. 9. 2018. ZDARMA.
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Další desetiletí 1938 bylo ve znamení obsazení
Sudet nacisty, rok 1948 ve znamení založení JZD
Otročín, 1958 založení Svazu žen. Rok 1968
představoval okupaci ČSSR a narození vedení
našich hasičů Daniela Matouše a Romana
Hazmuky. Z dalšího desetiletí 1978 bylo vybráno
období pionýrů v májových průvodech. Rok 1988
představoval generace: svatbu Lenky a Petra
Matoušů, narození jejich syna a současně narození
jejich vnuka v letošním roce. Dále období, kdy
paní Libuše Hazmuková, která měla letos také
jubileum, pečovala o děti v místní mateřské školce
jako její ředitelka a prošli jí rukama oba Petrové.
Rok 1998 znamenal vítězství Hlinkovo týmu
hokejistů ČR na zimních olympijských hrách
v Naganu. Rok 2008 vzpomenul na oživení Horního otročínského pramene, kde víly tančily kolem
studánky. Letošní rok uzavřeli zastupitelé v čele
se starostkou Marií Šaškovou a představiteli
našich aktivních spolků. Celý průvod vtipně
moderoval zastupitel Honza Nepraš.

Letošní program byl bohatý na hudbu. Nejdříve
hrála Daliborka, pak Tsunami – námořníci
z Velichova, Bugr band střídal hudbu na podiu,
pro děti hráli Martin a Lůca a večer zakončila naše
zdomácnělá kapela Hwězdná pěchota, kde nám
naposledy zahrál baskytarista Zdeněk své poslední
sólo. Děti se mohly vyřádit na obří skluzavce a
elektrickém
surfovacím
prkně.
Slavnosti
doprovázela opět výstava drobného zvířectva před
domem služeb, kde probíhala rovněž výtvarná
soutěž pro děti, malování na tváře, promítal se zde
i dokument o životě včel, jezdilo se na koni. Nejen
děti si mohly pohladit králíčky nebo ovečky a
prohlédnout vystavená zvířátka. Děkujeme obci a
paní starostce za několikaměsíční přípravu celého
programu, SDH a TJ Otročín za spolupráci,
sponzorovi dětského programu na výstavě firmě
Hollandia Krásné údolí, všem účastníkům
parádního průvodu, který obdivovali všichni
přespolní.

V dalším programu slavností jsme pak za svaz žen
přidaly vystoupení v krojích s děvčátky na píseň Přeji Vám krásný podzim a plné košíky hub, které
„Ta naše písnička česká“, Markéta Zemanová už začaly konečně růst.
zazpívala píseň Modlitba pro Martu a s děvčátky
pak zatančila na píseň „Rozvíjej se poupátko“.
Ženy přidaly ještě tanec s třásněmi na píseň
Petra Horská, předsedkyně
„S tebou mě baví svět“.

Pálení čarodějnic
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Otročínské slavnosti
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Otročínské slavnosti: Procházka stoletím

Rok 1918
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Rok 1968
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Rok 1978

Rok 1988

Rok 1998

Rok 2008

Rok 2018
Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín a Svazem žen Otročín.
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