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Slovo starosty

l Vítězný snímek fotografické soutěže „Otročiněves v proměnách roku“ Martiny Holé.

Fotografická soutěž
Obecní úřad Otročiněves před rokem
vyhlásil celoroční fotografickou soutěž „Otročiněves v proměnách roku“. Podstatou
soutěže bylo zachytit na fotografii jakékoliv
zákoutí naší obce nebo blízkého okolí. Soutěž byla rozdělena do čtyř kol podle ročních
období. Jaro (březen-květen), Léto (červensrpen), Podzim (září-listopad) a Zima (prosinec-únor). Soutěžní snímky měly vystihovat
charakter jednotlivých ročních období.
Prvního kola se zúčastnilo celkem šest
amatérských fotografů. Ve druhém kole odevzdalo fotografie osm soutěžících. V kole
třetím soutěžilo šest a v kole posledním pět
amatérských fotografů.
Z každého kola vybralo zastupitelstvo
dvacet nejhezčích fotografií, které postoupily
do kola finálového.Autor nejúspěšnější fotografie každého kola soutěže obdržel malou

cenu. Za vítězství v kole jarním a letním si
cenu odnesla Martina Holá, v podzimním
kole měla největší úspěch fotografie Denisy
Harantové a v kole zimním patří vítězství
Martině Knopové. Otiskujeme je na dalších
stranách zpravodaje.
Po vyhodnocení posledního kola bylo
osmdesát finálových fotografií vystaveno pro
veřejnost v prostorách obecního úřadu. Návštěvníci výstavy následně hlasováním rozhodli o vítězi celé soutěže, kterým je Martina
Holá. Na druhém místě se umístila Martina
Knopová a na místě třetím Denisa Harantová.
Výherci soutěže obdrželi hodnotné ceny. Hlasovací lístky byly slosovány.
Obecní úřad Otročiněves děkuje všem občanům, kteří si našli čas a soutěže se zúčastnili. Fotografie odevzdané do soutěže poslouží k propagaci obce.
OÚ Otročiněves

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil výhled obce Otročiněves na rok 2012.
V současné obtížné ekonomické situaci
našeho státu musíme počítat s nižšími
příjmy do obecního rozpočtu, což omezuje naše možnosti.
Stejně jako v minulém roce budeme nadále vylepšovat životní prostředí
v naší obci, starat se o veřejnou zeleň
a o čistotu a pořádek v obci.
Probíhají práce na rekonstrukci elektrických rozvodů v obecním domě č.p. 134.
Na jaře plánujeme vybudovat dětské hřiště
na Černidlech a také vytvořit nové sběrné
místo pro tříděný odpad na Drahách.
V oblasti třídění odpadů chceme
našim občanům nabídnout pomoc při
likvidaci elektroodpadu. S jeho sběrem
počítáme na jaře a na podzim. Po vyhlášení budete mít možnost odložit veškerý
elektroodpad do dvora Obecního úřadu.
Kontejnery na velkoobjemový odpad přistavíme na náves, na Draha a na Černidla též na jaře a na podzim.
Budeme stejně jako v minulém roce
podporovat činnost Občanského sdružení Náš domov, Sboru dobrovolných hasičů i Klubu důchodců. Chceme pokračovat v získávání finančních prostředků
z vyhlášených dotačních titulů.
Přeji Vám, aby rok 2012 byl pro Vás
úspěšný.
Josef Šinkner, starosta
l Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční
v pátek 27. 4. od 17:00 na návsi. Dále bude
očkování psů provedeno v lokalitě Draha
a na Krušné Hoře.
l Svoz komunálního odpadu
Od května bude odpad svážen každý čtvrtek v sudý týden.
l Beseda s Ing.Jiřím Menclem
OÚ Otročiněves zve na besedu s Ing. Jiřím
Menclem o historii hornictví na Krušné Hoře.
Beseda se uskuteční ve středu 20. 6. od 17:00
v prostorách OÚ Nový Jáchymov.
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nejen z obecního úřadu
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta, tel. 607
608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
Po, St
8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út, Čt
8:00 - 12:00
Pá
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním spoluobčanům. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu zájem, kontaktujte
Michaelu Holou (e-mail: Hola1969@
seznam.cz).

❀ Životní jubilea ❀
leden - červen 2012
Jan Tramba
Elena Kašparová
Hana Horejcová
Vimr Vladimír
Bohumil Hroník
Jiří Novák
Marie Zajícová
Václav Páv
Ludmila Koutná
Ján Dudňák
Ivan Hůla
Pavla Krupičková
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65 let
70 let
65 let
65 let
70 let
60 let
80 let
70 let
75 let
70 let
70 let
85 let
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 3. 2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otročiněves
Bere na vědomí:
l veškeré zprávy a informace na zasedání
přednesené
Schvaluje:
l seznam majetku určeného k vyřazení.
l předložený návrh rozpočtu obce Otročiněves na rok 2012.

l rozpočtové opatření za 11. - 12. měsíc 2011.
l návrh zadání územního plánu obce Otročiněves.
l přidělení obecního bytu v čp. 134 do pronájmu
l obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce zve občany
na veřejné zasedání, které se bude konat
26. 4. 2012 od 18:00 v budově OÚ Otročiněves.
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l Fotografie Denisy Harantové.

Společenské a kulturní akce
l Soutěžní snímek Martiny Knopové.

Občanské sdružení
Náš domov
Dne 24. 2. se uskutečnila valná hromada
OS Náš domov. Hlavním tématem diskuse byla
existence a další směřování sdružení. Poslední
dobou se potýkáme s nedostatkem pomoci při
organizování akcí. V letošním roce tedy uskutečníme pouze ty akce, jejichž příprava bude
dostatečně personálně zajištěna. Proto prosím
sledujte internetové stránky www.osnasdomov.
cz a plakáty na nástěnkách. Pokud máte zájem
dostávat informace o sdružení a připravovaných
akcích, případně s námi chcete spolupracovat,
kontaktujte nás na adrese nas.domov.os@email.
cz, telefonicky na čísle 603 165 381 nebo osobně. Dále bych Vás ráda pozvala (i když nejste
členy sdružení) na schůze, které se budou v průběhu roku konat v budově OÚ Otročiněves.
V roce 2012 pracuje OS v tomto složení: výkonný výbor - Daniela Sovová, Ludmila Hobzová, Lada Barchánková, Ladislava Zajícová,
Štěpánka Landová, předsedkyně - Štěpánka
Landová, pokladník - Lada Barchánková, kontrolní a revizní komise - Ladislava Zajícová,
rozhodčí komise - Kateřina Kuncová.
Jsem ráda, že mezi námi mohu přivítat
nové členky, které se hned ochotně zapojily
do přípravy dětského karnevalu.
Poděkování patří všem, kteří se v minulém roce podíleli organizačně nebo sponzorským darem na uskutečnění akcí.
Za OS Náš domov Štěpánka Landová

pořádané v obci Otročiněves v roce 2012
n 1. 1.			
n 28. 1.			
n 18. 2.
n 3. 3.
n 8. 3.
n 18. 3.
n 25. 3.
		
n 31. 3.
		
n 30. 4.
n 1. 5.
		
n 5. 5.
n 12.5.
n 19. 5.
		
n Červen
n 22. 6.
		
n 16. 6.
n Červenec
n Srpen
n 8. 9.			
n 27. 10.		
n 10. 11.
n 24. 11.
n 2. 12.
n 8. 12.
		
n 15. 12.
n 22. 12.		
n 25. 12.		

Výstup na Krušnou Horu
Myslivecký ples
Masopust
Dětský karneval
Koncert PhDr. Zory Tauberové
Posezení s dechovkou
Velikonoční odpoledne
Pepícká taneční zábava
Čarodějnice
Výlet na Děd
Lampionový průvod k pomníku obětem obrany národa
Pohár starosty - turnaj v minigolfu
Pouť na Hudlický vrch
Ježčí expedice
Vítání léta
Staročeské suché máje
Letní skautský tábor
Otročínský fotbálek
Posvícenská taneční zábava
Dýňování
Svatomartinský průvod
Poslední leč
Zahájení Adventu
Mikulášská nadílka
Vánoční taneční zábava
Krmení lesní zvěře
Źivý Betlém

Termíny některých letních akcí nejsou dosud pevně stanoveny. Bližší informace budou upřesněny na plakátech a webových stránkách obce.
Občanské sdružení Náš domov plánované tradiční akce uskuteční za předpokladu, že bude jejich
organizace dostatečně personálně zajištěna.
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Akce Klubu seniorů
na 1. pololetí roku 2012
Leden:
n výstup na Krušnou Horu
n účast na „Setkání s písničkou“ v KD Senomaty
n přátelské posezení se „Strašickou Pohodovkou“ v Komárově
n Myslivecký ples
Únor:
n výroční desátá návštěva hudebního pořadu
„Setkání s písničkou“ v KD Senomaty
n Masopust - aktivní pomoc s přípravou
a účast na oslavách
n návštěva výstavy Klubu přátel výtvarného
umění v Holandském domě v Berouně u příležitosti 30. výročí vedení klubu Ing.Janem
Zímou z Hudlic (pozvání od vedení klubu)
Březen:
n účast na koncertu Soukromé Základní
umělecké školy Prof. Dr. Zory Tauberové
konaného u příležitosti oslav Mezinárodního
dne žen ve společenské místnosti OÚ Otročiněves
n účast na „Setkání s písničkou“ v KD Senomaty
n posezení se „Strašickou Pohodovkou“
v Cábrovácké hospodě u Ježíšků
Klub seniorů připravuje:
Duben:
n promítání filmů Ing. Jana Zímy ve společenské místnosti OÚ Otročiněves
Květen:
n Setkání s písničkou“ v KD Senomaty - moravská dechovka Vonička
n KD Pavlíkov - moravská dechovka Vonička
n výlet autobusem do jižních Čech (výlet se
uskuteční v měsíci květnu, popř. červnu, termín bude upřesněn)
Červen:
n „Setkání s písničkou“ v KD Senomaty - Malá
muzika Nauše Pepíka známá z médií (na tuto
akci bude zajištěna doprava autobusem)
Termíny akcí budou upřesněny. Srdečně
zveme občany na všechny akce.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů

Česká pošta
Česká pošta, pobočka Hudlice
l Telefon 311697330
l Úřední hodiny:
Po 8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út 8:00 - 12:00
St 8:00 - 12:00
15:00 - 18:00
Čt 8:00 - 12:00
Pá 8:00 - 12:00
14:00 - 15:30
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MASOPUST - maso-pust

Neboli svátek tzv. obžerství a bujných radovánek. Je to poslední příležitost pořádně
se najíst a napít před postním předvelikonočním obdobím, které začíná Popeleční
středou (letos 22. února).
Ani u nás v Otročiněvsi to nebývá jinak.
Než se vydá masopustní průvod na obchůzku obcí, máme již tradičně možnost posilnit
se výbornými zabijačkovými pochoutkami
od mistra řezníka pana Malého.
Také letos 18. února se v naší obci tímto
způsobem odstartovalo masopustní veselí.
Sličné prodavačky Markéta Malá a Martina
Záhrubská se šarmem sobě vlastním prodávaly před Cábrováckou hospodou vepřové dobroty, na které se srdce smálo.
V 11.30 hodin vykročil průvod masek
směrem k Obecnímu úřadu, kde dostal od starosty obce povolení ke vstupu do vsi. Pak již
vše probíhalo podle zaběhnutých pravidel.
Bohužel, letošní ročník nepatřil co do počtu masek k nejsilnějším, spíš naopak. Také
počet stavení (19), kde se průvod zastavil
a dostal občerstvení, zdaleka nedosáhl minu-

lých let. O to větší poděkování patří všem,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a hladkém průběhu masopustu. Nechci jmenovat
jednotlivce s vědomím rizika, že na někoho
zapomenu, ale nesmím opomenout poděkovat našim aktivním seniorům, kteří opět nezklamali. Ať už to byla výroba papírových
květin, napečení různých sladkostí, především koblih a také pohoštění pro koledníky
u svých příbytků. Také ostatní organizace
(OS Náš domov, hasiči, myslivci a vedení
obce) zaslouží poděkování, neboť jejich členové tvoří již po léta jádro celé akce.
Pevně doufáme, že další roky budou pro
masopustní veselí příznivé. Již teď se těšíme.
Pro informaci: Popeleční středa v r. 2013
připadá na 13. února, v r. 2014 na 5. března
VÍTE, ŽE masopust není ryze českou záležitostí? Slaví se např. v Německu, Španělsku a Itálii. Právě v Benátkách se koná každý
rok slavný karneval. Italské slovo carne-vale
znamená v překladu maso pryč či loučení se
s masem, tedy masopust. (Z časopisu Překvapení)
D. Sovová
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Táborové soustředění 2012
SDH Otročiněves
Již čtvrtým rokem pořádáme
v nejmenším městečku Evropy, Rabštejně nad Střelou letní táborové soustředění pro děti od pěti do sedmnácti let.
Krásné prostředí Rakovnické pahorkatiny nabízí příležitost k jedno či vícedenním výletům v nádherné přírodě a hraní her situovaných převážně do lesa či
na louku. Počasí nás někdy ale dokáže
pořádně potrápit.Na drsném západě totiž nikdy nevíte, jak bude. Z toho si ale
nic neděláme. Když prší, vyrábíme různé blbůstky a hrajeme hry schováni před
nepřízní počasí ve vojenském hangáru
nebo se prostě navlečeme do pláštěnek
a děláme, jako by se nechumelilo. Naopak pokud teploty vystoupí nad únosnou míru, uchylujeme se do místní řeky
Střely, kde chladíme svá přehřátá tělíčka. Tábor je postaven na louce mezi lesem a již zmíněnou řekou. Většinu jeho
plochy zabírají stany ( letos již s podsadou), ve kterých jsou děti ubytovány
zpravidla po dvojicích. Další dominantu
tábora tvoří dva velké hangáry - sklad
s kuchyní a jídelna, sloužící jako společ-

ná místnost. Po celou dobu táborového
pobytu se o děti nepřetržitě stará tým
proškolených vedoucích a jejich pomocníků, kteří se snaží, aby děti byly
spokojené, pořádně vydováděné a zároveň se něco nového naučily. Samotný
pobyt v divoké přírodě je pro každého
malého i dospělého táborníka velkou
školou života.
Pro letošní rok jsme vybrali indiánské téma s názvem: „ODKAZ NÁČELNÍKA DUNIVÉHO HROMA“
Těší se na Vás celý tým táborové základny

Dětský karneval v Otročiněvsi
V sobotu 3. března odpoledne se v Cárovácké hospodě konal dětský karneval. Tato již tradiční
akce přilákala opět mnoho místních i přespolních návštěvníků. Jenom masek jsme napočítali 45
a připočteme-li všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a další příbuzenstvo, není divu, že
hospoda praskala ve švech. Nejrozmanitější masky- princové a princezny, kouzelníci, víly, zvířátka, včelí medvídci a jiné pohádkové postavy se po celé odpoledne nestačily nudit. Občanské
sdružení Náš domov připravilo pro malé tanečníky pestrý program plný různých soutěží včetně
pěvecké, vyhodnocení masek a bohatou tombolu na závěr. Všechny masky byly oceněny, nikdo
neodcházel s prázdnou. Výherci si opět pochutnávali na výborných dortech, které každoročně
peče paní Lada Zajícová. Rozzářené dětské oči byly pro pořadatele tou nejhezčí odměnou.
Rodičům děkujeme za to, že letos opravdu nešetřili na dobrovolném vstupném. Výtěžek použijeme na dalších akce pro děti. (25.3. Velikonoční odpoledne, 1.5. Pochod na Děd)
D. Sovová

Základní informace:
Termín konání: 30. 6. - 8. 7. 2011
Místo konání: vlastní tábor v Rabštejně
nad Střelou (letos již máme konečně stany s podsadou, hurá!)
Cena: 2 000 Kč (možno použít příspěvek od zaměstnavatele - faktura)
Další info: Lada Zajícová 721 350 322,
lada.zajicova@seznam.cz
www. sdhotrocineves.com
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Pěvecké setkání

8. březen v Otročiněvsi byl ve znamení přátelského setkání. Ve společenských místnostech místního
Obecního úřadu se sešli občané Otročiněvsi společně s pedagogy Soukromé Základní umělecké školy Schola musica Stella maris se sídlem v Králově
Dvoře, kteří uspořádali koncert populárních melodií zejména pro otročiněveské ženy, neboť ten den
se slavil Mezinárodní den žen. Toto setkání nebylo
zdaleka první. Přátelské vztahy naší školy s Otročiněvsí už mají letitou tradici zásluhou ředitele školy a zároveň místostarosty tamní obce Ing. Evžena
Kroba. Koncert byl zahájen hrou na kytaru skladby Yesterday v podání žákyně naší školy Terezky
Krobové. Otročiněves navštívili tito pedagogové:
PhDr. Zora Maria Tauberová, Marta Melnyčuk Tauberová, dipl.um., Kamila Šroubková, prof. Jan Kovářík, Ing. Petr Jungman a Pavel Partyka jako host.
Program byl skutečně pestrý. Od operetních a muzikálových melodií v podání Zory Marii Tauberové
(zřizovatelky S ZUŠ), Marty Tauberové (ředitelky
školy) a asistentky Kamily Šroubkové až po lidové
písně. Na klavír a elektrické klávesy doprovázeli profesor Jan V. Kovářík a Pavel Partyka, zpíval
a na saxofon hrál Ing. Petr Jungman. Během celého
večera se sálem nesla dobrá nálada, všichni se dobře
bavili. Závěrem bych chtěla říci, že Otročiněves žije
opravdovým kulturním životem a je potěšutící ta
skutečnost, že místní lidé se dovedou ještě společně
krásně bavit a veselit v dnešním, často izolovaném
světě.
PhDr. Zora Maria Tauberová

Kamenný mezník
Pátrání po historickém významu kamene
nabízelo několik možností. Jednou z variant
byl tzv. smírčí kámen. Pro tuto domněnku
ale nebyl nalezen žádný dochovaný důkaz.
O hraniční kámen se zřejmě také nejedná,
jelikož se svojí polohou nepřibližuje k hranicím katastru a nejsou na něm vyznačeny žádné iniciály ani letopočet, což bývá
u hraničních kamenů běžné.
S největší pravděpodobností se tedy jedná o kolomazný kámen. Tento kámen s vytesaným loukoťovým kolem a místo v jeho
okolí, nazývané „Kolomazna“, připomíná
staré, dnes již zapomenuté řemeslo kolomazníků a smolařů, kteří při výrobě dřevěného uhlí v milířích získávali jako vedlejší
produkt dehet ze dřeva – kolomaz, používanou k mazání kol dřevěných vozů. Milíř
byl postaven na kruhové základně z kamene
s úklonem ke středu, odkud byl mimo obvod
milíře vyveden kanálek na odvod tekutých
zplodin. Těmi byly postupně při pokračující destilaci dřeva nahnědlá voda (dřevěný
ocet), považovaný za odpad, potom tzv. „syrový terpentýn“, který se použil při ředění
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kolomazi a nakonec černohnědý dehet - kolomaz, který se jímal do dřevěných koryt.
Kolomazníci tyto výrobky vykupovali, rozváželi je po vesnicích a prodávali je
povozníkům a sedlákům jako vyhledávaný
prostředek k mazání kol dřevěných vozů.
Výroba kolomazi a kolomaznictví se přesta-

la vyplácet od doby, kdy se u vozů začaly
používat železné nápravy kol a nové druhy
mazacích prostředků. Na konci 19. století
se s touto činností již nesetkáváme.
Místo, označení tímto zvláštním kamenným svědkem minulé doby, připomíná
v křivoklátských lesích velmi rozšířenou výrobu dřevěného uhlí pro potřeby vysokých
pecí a zpracování surového železa. Leží
v bezprostřední blízkosti dvou ve své době
významných cest, spojujících jednak železorudný důl na Krušné Hoře (štolu Josef)
v Novém Jáchymově a Novou Huť s vysokou pecí a zkujňovacími hamry v dnešním
Nižboru, dále pak novojáchymovskou huť
se sídlem ředitelství křivoklátských hutí
na nižborském zámku. Lze předpokládat, že
zajištěný odbyt vyráběné kolomazi pro velmi čilý povoznický ruch (jen pro Novou Huť
bylo třeba přepravit kolem 3 000 tun rudy
za rok) vedl k zajištění její výroby (případně
i její nabídky) právě v těchto místech.
Skutečný význam a stáří kamene dnes už
nelze s určitostí doložit. Je možné, že kámen
na svém místě stojí mnohem déle a jeho
prapůvodní význam byl zcela jiný.
Zdroje: dopis Ing.Jiřího Mencla
Korespondence paní Štěpánky Waniekové

www.otrocineves.cz
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Seriál: Třídění a recyklace odpadů
Třídění a recyklace papíru

Historie papíru jako materiálu sloužícího
k uchovávání písemných záznamů, materiálu
pro platidla či obalu je dlouhá několik tisíc
let. Papír je v mnoha ohledech jen velmi těžko nahraditelný a jeho spotřeba v posledních
letech neustále roste. Existuje dokonce měřítko, které hodnotí vyspělost země právě podle
spotřeby papíru. Papír je v principu síť z celulózových vláken a mezery mezi nimi jsou vyplněny pojidly tak, aby jeho povrch byl hladký. Základním zdrojem celulózových vláken
je dřevo. Získávání celulózového vlákna ze
dřeva je energeticky velmi náročné, a proto se dlouhé roky bádalo nad tím, jak získat
vlákna levněji. Paradoxně nejlevnějším zdrojem papírenského vlákna je opět papír. Velmi
jednoduchým způsobem je možné ze starého
papíru získat původní vlákna a ta použít pro
výrobu papíru nového.
Sběr
Základním předpokladem výroby recyklovaného papíru je sběr toho starého.
Se sběrem starého papíru se začalo již
po druhé světové válce, kdy hlavními místy,
kde se papír shromažďoval,
byly výkupny sběrných surovin a školy. Stále můžete
potkávat občany, kteří odnášejí úhledně svázané balíčky starého papíru do sběren,
v celé řadě škol probíhají sběrové soutěže papíru. Avšak ne
v každé obci je škola, nebo
výkupna papíru. Proto se
do obcí instalují kontejnery
na sběr papíru. Kontejnery na papír jsou v převážné
většině modré barvy, nebo
mají alespoň modrou samolepku. Typ kontejneru záleží
na technice, kterou pro výsyp
kontejneru používá příslušná
svozová firma. V menších
obcích, nebo rekreačních oblastech si též můžete na obecních úřadech vyzvednout pytle, do kterých se
starý papír sbírá a pak v daný termín odkládá
na určená místa.
Základní pravidla pro sběr papíru jsou
následující: papír nesmí být mastný, mokrý,
plesnivý, znečištěný od chemikálií, nebo zbytků potravin. Velké lepenkové krabice je třeba
rozkládat, tak aby se do kontejneru vešlo co
možná nejvíce. Kancelářské sponky, nebo nitě
ze sešívaček není nutné odstraňovat.
Dotřídění
Sebraný papír se na dotřiďovacích linkách
zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, lisuje

do balíků a odváží do papíren. Papírny si samozřejmě vybírají sběrový papír, podle toho,
jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle
provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír vytřídit až na 23 různých druhů.

Recyklace
Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách, i když možností zpracování papíru je víc. Dá se říci, že drtivá většina
papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje
podíl sběrového-recyklovaného papíru.
Sběrový papír z kontejnerů se ve většině
případů používá na výrobu lepenky. Princip
recyklace papíru je velmi jednoduchý. V papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. Nasype se do velké nádrže s vodou, která funguje
jako mixér a několik desítek minut se „mixuje.“ Starý papír se při tomto procesu rozpadne
až na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodě.
Takto vzniklá směs se pak na speciálních
strojích zbavuje drobných nečistot, jako jsou
kancelářské sponky, prach apod. Vyčištěná
směs je již základní surovinou pro výrobu papíru, která se skladuje ve velkých zásobnících
za stálého promíchávání. Výroba papíru pak
spočívá v nanášení této směsi na papírenské

síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru.
Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje
papírovina 99% vody a vyrobený papír může
obsahovat vody jen 7%. Proto je papírenský
stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný
různých lisů a dalších zařízení, které papír
suší. Pro zvýšení kvality papíru se do směsi
přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín, nebo klih apod.
A smysl? Tímto způsobem je možné
ušetřit několik stromů, vodu a hlavně velké
množství energie.

PET lahve

PET láhve se staly symbolem třídění
a recyklace odpadů. Mnohé z nás rozčiluje, že jsou téměř všudypřítomné. Najdete je
v příkopech, potocích i v lese. Jde však spíše
o problém lidí, kteří s odpady takto nakládají,
než o vinu samotné PET láhve. Zeptáte-li se
kohokoliv, jak si představuje třídění odpadů,
řekne vám, že hlavně třídí láhve.
Jde totiž o velmi dobře recyklovatelný
materiál, o který je ve světě obrovský zájem
a poptávka po něm stále stoupá. Jak vůbec
třídit PET láhve? Je to jednoduché. PET láhev je třeba jen sešlápnout a nechat povolené
víčko. Víčko ani etiketa se sundávat nemusí, zpracovatel si s tím poradí. PET láhve se
na třídící lince třídí podle barev, lisují do balíků a expedují ke zpracování.
Možností zpracování je celá řada. Tou nejrozšířenější je výroba vláken. PET láhve se
nejprve nadrtí na malé kousky, tzv. PET „flakes.“ Tyto kousky se pak ve vodní lázni musí
vyprat a zbavit tak zbytků víčka, etikety a lepidla, kterým je etiketa přilepená. Vyprané
„flejky“ se usuší a připraví na další zpracování. To platí i o zbytcích víček. V této podobě
se mohou buď zpracovat, nebo
je možně s nimi obchodovat téměř po celém světě. Nadrcené
a vyprané PET láhve se následně ve speciálních strojích zahřívají na teplotu okolo 200°C,
poté jsou vytlačovány speciálními tryskami, kde z nich
vzniká syntetické vlákno. Takto
získané vlákno se dále upravuje
a používá na výrobu izolačních
tkanin, geotextilií, zátěžových
koberců, nebo koberců do aut.
Velké množství PET láhví se
vyváží do Číny, kde se používají na výrobu vláken pro textilní
průmysl.
Druhou možností zpracování
je nová technologie umožňující
výrobu nových láhví ze starých.
Ze starých láhví, které se upraví výše popsaným způsobem, se vyrobí jádro
nové láhve, která se zvenku i zevnitř potáhne
novým materiálem. Tak se zajistí hygienická nezávadnost nového výrobku. Stejně tak
se můžete setkat i s výrobou střešních krytin
z plastových láhví a dalšími způsoby zpracování. Tyto technologie jsou ve světě velmi populární, protože pomáhají snižovat množství
ropy potřebné na výrobu nových láhví. Přestože tedy mohou PET láhve mnohé z nás rozčilovat, to nejlepší, co s nimi můžeme udělat,
je odložit je sešlápnuté do žlutého kontejneru.
O jejich recyklaci bude dozajista postaráno
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Zdravotnictví
Zdravotní středisko Hudlice
l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Po, Út 		
8:00 - 14:00
St 		
13:00 - 18:00
Čt 		
8:00 - 14:00
Pá 		
8:00 - 10:00
l Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jana Mašková
Út 11:00 - 13:00 (liché týdny)
l Zubní lékař
MUDr. Marie Veselá
Telefon 311 697 659.

Lékařská pohotovost

l Lékařská služba první pomoci pro
dospělé sídlí v ulici Prof.Veselého 461
(u parkoviště pod nemocnicí) v Berouně.
Ordinační hodiny: o víkendu a ve svátek
8:00 - 22:00. Telefon 311 622 197.

Zubní pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
l 21. - 22. 4. MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253
l 28. - 29. 4. MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
l 30. 4. - 1. 5. MUDr. Očenášková Jitka,
Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
l 5. - 6. 5. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
l 7. - 8. 5. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Žel.stanice, tel.: 311 621 497
l 12. - 13. 5. MUDr. Veselá Vladimíra,
Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200
l 19. - 20. 5. MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
l 26. - 27. 5. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, A. Pacovského 277, tel.: 311 533 447
l 2. - 3. 6. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
l 9. - 10. 6. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 311 685 672
l 16. - 17. 6. MUDr. Besserová Jana,
Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
l 23. - 24. 6. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
l 29. - 30. 6. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131

www.otrocineves.cz

Praktický lékař informuje
Vážení klienti,
v únoru 2012 po těžké nemoci zemřel Váš
dlouholetý praktický lékař MUDr. Michal Bureš st. S paní doktorkou Annou Švehlovou se
snažíme navázat na jeho práci. Od počátku
roku jsme rozšířili ordinační hodiny, přešli
na systém objednávání pacientů na určenou
hodinu, čímž se zkrátila čekací doba v čekárně.
Kromě ošetření akutně nemocných pacientů je
naší snahou provádět komplexní preventivní
vyšetření s měřením krevního tlaku, kontrolou
ekg, laboratorními rozbory moče a krve.
Naším cílem je provádět moderní medicínu, zkvalitnit péči o námi registrované klienty

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
V závěru loňského roku jsme uspořádali
již tradiční Vánoční zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Gama, na jejíž produkci
jsme slyšeli od spousty lidí jen samé pozitivní
ohlasy. Proto jsem tuto hudební skupinu pozvali na Pepíckou zábavu, kterou jsme pořádali v sobotu 31. 3. v místním pohostinství.
V prosinci loňského roku na výroční valné
hromadě SDH převzala naše jednotka požární
ochrany nové vybavení. Jednalo se o ochran-

né pomůcky, přilby, rukavice, motorové pily,
žebříky, vyprošťovací nářadí, radiostanice
a další nutné vybavení v celkové hodnotě cca
200 000 Kč. Vybavení bylo zakoupeno obecním úřadem s využitím dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS. Výše uvedené vybavení posunulo naši jednotku o mílový krok kupředu a rozšířilo okruh událostí, které jsme schopni řešit.

l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187,311693923, fax: 311 693 321, e-mail: otrocineves@iol.cz l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l
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a přilákat nové pacienty, kteří mají praktického lékaře mimo místo svého bydliště.
V současné době jednáme se starostou
Hudlic Hubeným o možnostech investic
do zlepšení prostředí na zdravotním středisku
v Hudlicích, které je prozatím v nevyhovujícím stavu. K jednání se budeme snažit přizvat
i starosty dalších obcí tak, aby se nám podařilo výhledově středisko zmodernizovat.
Velmi vítáme Vaše nápady na vylepšení
fungování ordinace praktického lékaře v Hudlicích. Zde je k dispozici naše emailová adresa:
buressro@gmail.com, tel.: 311 697 333.
MUDr. Michal Bureš ml.

Z činnosti Jednotky požární ochrany
19. 1. - Na žádost OÚ Otročiněves prováděla jednotka likvidaci vánočního stromu
na návsi. S využitím výškové techniky byl
strom postupně rozřezán.

23. 1. Na žádost OÚ Otročiněves provedla jednotka pokácení dvou stromů v lokalitě
Draha. Koruny těchto stromů se dotýkaly
blízkého sloupového vedení rozhlasu. Nejprve byly z žebříku odřezány větve rostoucí
nejblíže k vedení, potom následovalo pokácení stromů klasickým způsobem.
V průběhu zimního období prováděli členové SDH údržbu techniky i vozidel a prohlubovali své teoretické znalosti související s činností jednotky požární ochrany. Během jara
zúročí získané znalosti a dovednosti na připravovaných stážích na stanici HZS v Berouně,
kam chodí sloužit 24 hodinové směny spolu
s profesionálními hasiči. Díky tomu se členové
jednotky dostanou i k likvidaci událostí, které
nejsou pro dobrovolné jednotky běžné a tím
opět získají více zkušeností.
Sledujte www.sdhotrocineves.com a skupinu „SDH Otročiněves“ na Facebooku.
Petr Marek

