
Obec Otročín leží ve zvlněné lesnaté krajině v severozápadní části 

Tepelské vrchoviny Karlovarského kraje na území CHKO Slavkovský les.  Obecní úřad Otročín spravuje také 

obce Brť, Měchov, Poseč a Tisová. První zmínka o obci je z roku 1233. Otročín má i s přilehlými obcemi 518 

obyvatel. 

 První písemná zmínka o sboru hasičů sahá do roku 1881, v letošním roce evidujeme 47 aktivních 

členů a 5 přispívajících. Nedílnou součástí sboru je  JPO V se 14 členy, CAS 32 Tatra 148, DA Praga V3S 

valník a nově od července letošního roku DA-L1Z Toyota Proace. 

V roce 2008 se projevil velký zájem o požární sport, který byl také realizován dvěma družstvy mužů a 

jedním družstvem žen. Na letošní mistrovství konané v Praze, jsme dorazili s tím nejlepším z našeho 

kraje. Zdravé jádro našeho týmu se účastní MČR od roku 2012. Náš dosud nejlepší výsledek je z MČR 

v Českých Budějovicích 4. místo z požárního útoku s časem 25:93. V disciplíně 100 m. překážek bojujeme 

v rámci svých sil a možností, štafeta 4x100 m. je naše Achillova pata. Doufáme tedy, že se na nás v Praze 

usměje štěstí a přivezeme domů pěkný výsledek, ať už z celkového pořadí nebo z jednotlivé disciplíny.  

Je čas představit jednotlivé závodníky a začneme Romanem Hazmukou ml., jehož specialitou je koš v PÚ 

a domeček ve štafetě, jeho neodmyslitelnou partií na savicovém spoji v PÚ je Martin Strašil s jeho 

bestiálním hasičákem ve štafetě. Následuje náš puntičkář a veterán Daniel Matouš na stroji, kterého 

následuje naše parní lokomotiva Vladimír Diviš nebezpečný, jak na béčkách, tak jako druhý domečkář.  

Horká hlava týmu, ale také tvořivec a obětavec  Michal Diviš na rozdělovači, jak ve štafetě, tak v PÚ 

rozděluje vodu do vedení našich proudařů, vlevo sedící Vladimír Hudec alias Bárny mimo jiné závodník 

na bariéře ve štafetě, vedle něj sedící expert na žvanění a prudění Michal Hornáček zastávající svým 

klusem pozici hasicího přístroje ve štafetě. Dalším členem je naše hokejka Jirka Tichý na bariéře štafety a 

100m.překážek, nadějný nováček Stanislav Soukup alias Stenly Bredly na stovkách a kladině štafety. 

Nakonec naši  salámisté Petr Valenta, Ondřej Nepraš. 


