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l Klub seniorů pořádá během roku několik výletů.

Mapový portál obce
Na obecních stránkách je zpřístupněna
služba občanům, pomocí které je možné vyhledat mnoho užitečných informací týkající
se našeho katastrálního území. Jedná se
o tzv. mapový portál neboli geoportál od firmy Geosense. Může se na něj podívat každý,
kdo má přístup k internetu, kliknutím na odkaz nazvaný „Geoportál“ přímo v hlavním
menu stránek obce. Geoportál doporučujeme nahlížet v prohlížeči Mozilla Firefox.
V geoportálu je po otevření zobrazena
ortofotomapa a hranice katastrálního území.

Finanční arbitr pomůže

Některé spory s bankou, záložnou,
poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem
zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Více na
www.financniarbitr.cz.

Další informace jsou přístupné v tzv. vrstvách, které může uživatel aktivovat v panelu
v pravé části obrazovky. Tímto způsobem je
možné zobrazit katastrální mapu, čísla popisná budov, územní plán a průběh inženýrských
sítí v obci. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev.
Ovládání geoportálu je velice intuitivní
a je obdobou ovládání Google map  a podobných aplikací. V geoportálu je možné měřit
vzdálenosti, plochy a obvody, vytvářet trvalé
odkazy a tisknout.
Pro přístup do informačního systému
Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní
vyskakovacích oken (pop-up). Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.
Geoportál budeme postupně rozšiřovat
o další zajímavé a užitečné informace, např.
o historickou mapu Stabilního katastru z roku
1840. Díky tomu bude možné porovnat situaci tehdejší s dnešní realitou.
Věříme, že tato služba bude pro občany
užitečným pomocníkem a zdrojem informací.
OÚ Otročiněves

Ve zkratce...
l Kalendáře na rok 2013
Vážení občané, připravujeme pro Vás
stolní kalendář na rok 2013, který tvoří snímky z fotografické soutěže „Otročiněves v proměnách roku“. Kalendář můžete v průběhu
podzimu zakoupit v kanceláři starosty v budově OÚ. Termín prodeje a cenu upřesníme.
Z prvních tří vítězných fotografií pro Vás
máme připraveny pohlednice, které si můžete
koupit už nyní.
l Úspora spotřeby elektrické energie
Po opatření se změnou jističe, tarifu a kontrole zapojení jednotlivých spotřebičů na OÚ
došlo k prokazatelné úspoře 27 875,13 Kč.
Původně byla plánovaná úspora odhadnuta
na 20 %, skutečně jsme však tímto opatřením
uspořili více než 33 % ročních nákladů na toto
odběrné místo. Meziročně jsme na spotřebě
elektrické energie na všech odběrných místech
OÚ Otročiněves ušetřili 36 499,46 Kč.
l Odvoz nebezpečného odpadu
V úterý 9. 10. bude v obci proveden svoz
nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven na tato stanoviště:
15,30 - 16,30 náves
16,30 - 17,00 Draha
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude
na místě dotřiďován.
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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 Z výletu do Kadaně.

l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2012

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.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otročiněves schvaluje:
l rozpočtové opatření č.3 k 27. 6. 2012
l celoroční hospodaření obce Otročiněves
a závěrečný účet obce za rok 2011

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 ❀
červenec-prosinec 2012
Vladimír Pešout       	
Vasilij Raušer           	
Jaroslava Hájková     	
Karel Hejný              	
Jana Vaňková            	
Eduard Kopecký       	
Petr Vojtěchovský     	
Marcela Krobová        	
Václav Kašpar             	
Zdeňka Voříšková       	

strana 2

70 let
60 let
70 let
65 let
70 let
90 let
65 let
65 let
75 let
75 let

l přidělení obecního bytu v č.p. 134 do pronájmu
l přidělení obecního bytu v č.p. 132 do pronájmu

Opět několik slov od finanční komise
Jak jste si již mohli všimnout při nedávném vybírání poplatků i práce naší komise
se modernizuje. Od podzimu loňského roku
jsme trávili spoustu času s aktualizací dat
v elektronické aplikaci registru obyvatel,
abychom z nich postupně přetáhli potřebné
informace do dalšího programu a ještě dalšího. Práce to byla mravenčí, úmorná a zdánlivě nekonečná, ale první výstup jste někteří
měli možnost nalézt ve schránkách v podobě
výpisu „Poplatek za komunální odpad“, který
obsahoval veškeré zásadní údaje k vybíraným poplatkům, včetně rozpisu osob, za které
je poplatek od plátce vybírán.
Přechod na elektronické zpracování si vyžádala nejen nutnost držet krok s dobou, ale
především kontrolní orgány, jimž program
značně usnadní činnost, protože je plně propojen s účetnictvím obce, a tak je pro ně vše
jasné a průhledné. Pro nás má nový způsob
výhodu v tom, že za nás vše spočítá, což je
nezanedbatelné především pro ty z nás, kdo
jsme spíše humanitního zaměření. To ovšem
platí pouze v případě, že počítač nakrmíme
správnými daty, proto pokud najdete ve svém
rozpisu nějaké nesrovnalosti, ozvěte se, abychom dali věc do pořádku.
Z titulu své funkce musím zmínit ještě jednu věc, která nás trochu tíží, a to zvyšující se
počet žadatelů o úlevy z poplatku za likvidaci
odpadů. Povinnost platit tento poplatek má ze
zákona každý občan přihlášený v obci k trvalému pobytu a majitelé nemovitostí. Obec

může v některých případech poskytnout úlevy a tyto musejí být uvedeny v Obecně závazné vyhlášce. Jiné úlevy nejsou možné. Je
třeba si uvědomit, že obec hradí komunálním
službám odvoz odpadu za každého trvale
hlášeného občana a majitele nemovitosti,
to znamená, že každou úlevu musí hradit ze
svého rozpočtu, tedy z finančních prostředků,
které jí potom chybějí jinde, např. na opravu již dlouho kritizované silnice na Drahách
nebo na údržbu obce. V Obecně závazné vyhlášce na rok 2012 si každý může přečíst, že
za loňský rok obec doplácela za odvoz odpadů 174 Kč na občana, podobně tomu bylo
v předchozím roce, atd. Prostě odpadů, které
se nedají likvidovat doma přibývá a cena jejich likvidace roste. Přesto se obec snaží zatím nezvyšovat poplatek, i když jí to zákon
v letošním roce již umožňuje. Naopak se snaží, aby byl v obci dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad na co nejpřístupnějších
místech pro všechny. Proto prosím všechny
nové žadatele o úlevy, abyste celou věc znovu
v klidu zvážili. V dané chvíli platí pouze úlevy dané Obecně závaznou vyhláškou na rok
2012.
Na závěr chci poděkovat všem včasným
platičům a také těm, které jsme při placení
v hotovosti trochu zdrželi, protože přece jen
nový systém je nový systém. Ale věřím, že
jsme v jejich hodnocení dopadli lépe než registr vozidel. A příště nám to snad již půjde
lépe.
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Druhý Královský vzorkový veletrh pivovarnictví za dveřmi
Víkend 15. a 16. září bude na Křivoklátě
patřit nejen malým pivovarům, ale i všem milovníkům piva a pivní kultury. Hrad Křivoklát
letos opět uspořádá přehlídku regionálních
pivovarů, které k výrobě používají tradiční technologii. Pivo se na Křivoklátě podle
dochovaných zpráv vaří od roku 1517, avšak
zdejší pivovarnická tradice sahá mnohem
hlouběji.
I tentokrát pivoznalecká porota vybere
nejlepší pivo, které získá ocenění v podobě
Královského glejtu. Členové poroty budou
posuzovat vzhled, vůni a chuť předváděných
piv, které se o získání glejtu utkají. Své vlastní hodnocení kvality však bude v průběhu
obou dnů   provádět každý návštěvník sám.
Pro příchozí a zejména pro sběratele suvenýrů s pivní tématikou mají pořadatelé připraveny nové sběratelské kousky.
Hlavním cílem Královského vzorkového
veletrhu pivovarnictví je přiblížit tradici výroby piva v Čechách a poukázat na jeho regionální rozmanitost.
Pivo ochutnají i starostové
Součástí letošního pivního festivalu je
tradiční setkání rychtářů rakovnických měst,
městysů a obcí na hradě Křivoklátě. Přijedou
se na hrad bavit se svými družinami již podeváté. Posedí u sklenice dobrého piva a v historických kostýmech přispějí k příjemné atmosféře.  
Program pro celou rodinu
Letošního pivního festivalu se zúčastní
deset řemeslných a regionálních pivovarů
převážně ze středních Čech. Ochutnávání
piva bude spojeno s bohatým kulturním programem.  Na sobotu je připraven komponovaný program, přecházející z doby gotické
do časů první republiky. Středověkou zábavu na hradě obstará gotická hudba Gothien,
šermíři Equites, artista Rudy Harden a na nádvoří bude též zbudována alchymistická dílna
Magistra Kelleyho. Ke koštování piva přijdou
vhod prvorepublikové písničky poberounské
hudební skupiny Třehusk. Nedělní program
bude mít v režii rakovnická dixielandová kapela Brass Band a Divadlo Kufr. Připraveny
budou soutěže pro malé i velké návštěvníky
veletrhu. Stánky prezentujících se pivovarů
doplní stánky trhovců a řemeslníků převážně
s regionálním a místním tovarem. Ve stanech
Křivoklátské koštovny, kterou provozuje právě Rakovnicko o. p. s., bude k vidění Deset
zastavení chmele a piva. Jde o unikátní dílo
řezbáře Libora Daenemarka a hrnčíře Jiřího
Duchka, takzvanou mobilní naučnou stezku,
která vznikla díky projektu spolupráce „Pivo,
chmel, slad - to mám rád!“.  
„Naším cílem je vytvořit na dolním hradním nádvoří příjemnou atmosféru v čase
babího léta, která může vzniknout ve společnosti tradičního českého moku  a v kulisách

jednoho z nejslavnějších českých hradů“,
dodává Radomír Dvořák ředitel pořádající
obecně prospěšné společnosti Rakovnicko.
Brány Křivoklátu se o tomto víkendu otevřou v 9 a uzavřou v 17 hodin. Více informací
o veletrhu naleznete na webových stránkách
www.krivoklatsko.cz a www.krivoklat.cz.

Vstupné na akci je zdarma, vstupné
na jednotlivé prohlídkové okruhy hradu zůstává podle běžného ceníku.
Zlatý mok a Křivoklát
Archeologické výzkumy dokazují, že pivo
se na Křivoklátě vařilo odnepaměti. Histo-

rický pivovar existoval na dolním nádvoří
v budově Hejtmanství. Pamětníci možná ještě
vzpomenou na populární křivoklátskou „dvacítku“  Kastelán, která se ve zdejším pivovaře
vařila až do roku 1951.
Novodobý projekt počítá s pivovarem
v podhradí, do budovy tzv. Sklepů pivovaru,
který je ve východní části areálu hradu a sloužil
jako zázemí pro zmiňovaný historický pivovar.
V suterénu se nachází více jak 600 čtverečních
metrů ležáckých sklepů, přízemí sloužilo jako
bednárna, lahvárna, umývárna a prostor pro
stáčení. Nový projekt počítá s využitím areálu
Sklepů pivovaru včetně podkroví.
Křivoklání a koštování
Během podzimu se můžete těšit na tradiční Křivoklání, které se, v režii skupiny historického šermu Merlet, bude konat ve dnech
13. a 14. 10. Uvidíte drezúru koní, lov s dravci ze hřbetu koně, představení profesionálních vábičů zvěře, hudební kapelu Krless
a samozřejmě šermíře ze skupin Maledictus
a Merlet. Celé představení bude uvádět herold. O posledním říjnovém víkendu pak proběhne Křivoklátské koštování.

Petici proti národnímu parku podepsaly tisíce lidí
Proti vzniku Národního parku Křivoklátsko
vznikla další petice, která byla 13. 7. v poslanecké sněmovně za účasti poslanců a zástupců
medií předána místopředsedkyni Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové. Petice
Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko vznikla jako spontánní reakce občanů
Křivoklátska, kteří jsou proti záměru ministerstva životního prostředí zřídit na deseti tisících
hektarech bezzásahový národní park.
Petici podepisovali kromě občanů trvale žijících v křivoklátském regionu také tisíce chatařů a chalupářů, kteří zde mají své rekreační
objekty, rybáři a vodáci, kteří si nedovedou
přestavit život bez volně přístupné Berounky,
myslivci, kteří zde po staletí pečují o zvěř,
i všichni ostatní milovníci pobytu ve volné přírodě. Celkem je pod peticí téměř 14 tisíc podpisů. „Národní park není jedinou nezbytnou
alternativou pro zachování přírodních hodnot
Křivoklátska. Ochrana přírody je zde dostatečně zajištěna stávající legislativou, to znamená
více než 30 let fungující CHKO Křivoklátsko, stejnojmennou Biosférickou rezervací
UNESCO, řadou přírodních a národních přírodních rezervací, Ptačí oblastí Křivoklátsko
a mnoha dalšími územími zařazenými do soustavy NATURA 2000 atd. Přitom národní park
nemusí vždy znamenat nejvyšší stupeň ochrany, ale může přinést daleko větší rizika, jak se
ukazuje na Šumavě. Na Křivoklátsku byl jako
plnohodnotný alternativní projekt ochrany

území založen „Lesnický park Křivoklátsko území pro přírodu i pro lidi“ jako první svého
druhu v ČR i ve střední Evropě. Zakladateli
lesnického parku jsou Lesy České republiky, s.
p., Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld, největší
soukromý vlastník lesů v ČR a Základní pobočka České lesnické společnosti Křivoklát. Je
to přijatelný kompromis pro majitele a správce
lesů, pro místní občany a návštěvníky i pro
všechny lidské aktivity, které toto území využívají a na jeho správě se podílejí,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí petičního výboru předseda
Základní pobočky České lesnické společnosti
Křivoklát Miroslav Pecha.
V tiskové zprávě se dále uvádí, že lesnický
park je v současné finanční krizi alternativou
i pro politiky, protože garantuje péči o území a jeho rozvoj za vlastní peníze majitelů
a správců lesů bez nároků na mandatorní výdaje ze státního rozpočtu a bez zbytečných
zásahů státu. Přitom garantuje péči o lesní
ekosystémy osvědčenými lesnickými postupy, péči s plnou zodpovědností za stav lesa
před zákonem a před občany této země, péči
bez rizika velkoplošné destrukce lesních porostů, doložené právě dlouhodobou zachovalostí přírodních ekosystémů Křivoklátska.
Předáním petice však záležitost kolem národního parku neskončila. Tím, že ji podepsalo
více než 10 tisíc lidí, zákon umožňuje iniciátorům veřejné slyšení v poslanecké sněmovně. Mělo by se uskutečnit na podzim.
Měsíčník ECHO Berounska a Hořovicka
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Akce Klubu seniorů
ve 2. čtvrtletí roku 2012
Duben:
n účast na koncertě v KD ve Strašicích
Květen:
n účast na pouti na Hudlickém vrchu (slavnostní požehnání obnoveného kříže)
n účast na májové pobožnosti u kapličky
na návsi
Červen:
n zájezd autobusem do Třeboně a okolí
n společná účast se seniory ze Senomat
na „Kněževeské dechparádě“ (přehlídka dechovek v Kněževsi)
n „Setkání s písničkou“ v KD Senomaty Malá muzika Nauše Pepíka (na tuto akci byla
zajištěna doprava autobusem)
Srpen:
n zájezd   autobusem na zámek Konopiště
a okolí
n „Setkání s písničkou“ v Senometech
Klub seniorů připravuje:
Září:
Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 14. ročníku kulturní akce

Zdice
y
v
o
r
a
Ponc

Společenský dům Zdice
v sobotu 15.9.2012 od 18 hodin
je

ku

in
úč

se sólisty

Ivanou Brožovou
a

Karlem Jindřichem

slovem provází

Karel Vydra

Vstupné 90,- Kč

n „Setkání s písničkou“ v Senomatech
Termíny akcí budou upřesněny. Srdečně
zveme občany na všechny akce.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů
Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Akci podporuje

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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Sbírka ošacení

a deky n Obuv - veškerou nepoškozenou n
Hračky - nepoškozené a kompletní

Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
- materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, vyhlašuje sbírku použitého ošacení.  

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
n ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů n nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí n znečištěný a vlhký textil

n Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské, dětské/ n Lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon n Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek) n Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené n Vatované a péřové přikrývky, polštáře

Sbírka se uskuteční 7. až 9. září 2012
na Obecním úřadu Otročiněves
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Posvícení v Čechách
Posvícení se v Čechách konala nejčastěji
od pozdního léta do podzimu. Většinou připadala na neděli před nebo po svátku patrona,
kterému byl zasvěcen kostel nebo kaplička
v obci či farnosti. Je to slavnost na památku
posvěcení místního chrámu, ze které je také
odvozen název posvícení. Bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků roku, kterým se zpravidla
oslavovalo i ukončení polních prací.
A protože bylo po žních a tudíž po největších starostech, lid se mohl bavit více než jindy a během posvícení si odpočinout od práce
a prostě jen hodovat. To se ale nelíbilo císaři
Josefu II., který viděl problém v četnosti různých posvícení, které český lid slavil a zanedbával tak svoji práci. Rozhodl se tedy roku
1787 zavést jedno společné posvícení pro
všechny, které připadlo na neděli po svatém
Havlu. Lid toto nařízení přijal a nazval nové
posvícení nejčastěji jako Havelské, císařské,
josefínské nebo nové. To svoje místní si však
nenechal vzít, a tak se na většině míst začala
slavit posvícení dvě.
Posvícení bylo událostí nejen církevní, ale
mělo význam pro celou obec i rodinu. Přípravy na něj začínaly minimálně týden dopředu.
Musel se vyzdobit kostel a připravit náves
i místo pro tancování. Také v domácnosti se
všude uklízelo a bílilo. Hospodyně musela
nakoupit všechno potřebné zboží k přípravě
posvícení a hospodář často zajel do pivovaru
pro soudek piva, kterým pak hostil příchozí.
Domácí zvířata, která byla určena na hostinu, byla v tuto dobu již dobře vykrmena. Symbolem posvícení byla tradičně posvícenská
husa a koláče.
S přípravou hostiny se obvykle začínalo už
ve čtvrtek, aby se od pátku mohly péct koláče
a v sobotu se připravovalo maso.
Na posvícení se zvalo celé příbuzenstvo,
nejen místní, ale i přespolní. S pozváním, jehož součástí byly zvací koláče, tzv. zváče nebo
zvance, byli nejčastěji posílány děti. Pozvání

se považovalo za projev přátelství a důvěry
a jen málokdo by si dovolil pozvání odmítnout.
Hospodyně měly od pátku spoustu práce,
musely připravit posvícenské koláče a dostatek jídla pro všechny příchozí. Posvícení se
totiž slavilo několik dnů a hodně se při něm
jedlo, pilo a hodovalo.
Hlavním dnem posvícení byla neděle.
Začala dopolední bohoslužbou a pak přišel
na řadu posvícenský oběd, na který přicházeli
všichni pozvaní. Během oběda se také probraly
novinky a mluvilo se o všem možném, dobrém
i zlém, co se během roku stalo. Posvícení bylo
pro mnohé společenskou událostí, kdy se setkali příbuzní, kteří se třeba i celý rok neviděli,
a tak bylo o čem povídat. K obědu byla obvykle
podávána husa s knedlíkem a zelím a na zapití
pivo. Maso nesmělo chybět ani v nejchudších
rodinách. V těch bohatších bývalo obvykle
více druhů masa, drůbež, vepřové, někde i hovězí a skopové. Mnohdy měl sváteční oběd
šest chodů. Samozřejmostí však vždy byly posvícenské koláče, které nesměly nikde chybět
a které dostávali nejen hosté, ale i čeládka.
Večer byla velká taneční zábava, byla rušná
a veselá a zpravidla trvala až do ranních hodin. Mnohde byla oslava tak bujná, že se lidé
mezi sebou poprali a nejednou se stalo, že někdo na rozepři doplatil i životem.
V pondělí ráno se konala zádušní mše
za zemřelé a pak se držívala tzv. zlatá nebo
pěkná hodinka. Ta se konala obvykle v hospodě, a vesele se při ní tancovalo, bavilo
a vzpomínalo na mrtvé. Její trvání určovala
zapálená svíce a dokud hořela, věřilo se, že
duše mrtvých jsou zábavě přítomny a veselí
se spolu s živými.
V úterý se lidé opět sešli v hospodě na sousedskou, na kus řeči. Popovídali jaké bylo posvícení a co se událo. Toto posezení bylo už
bez muziky.
Posvícení se většinou definitivně končilo
o další neděli, kdy se na mnoha místech konalo tzv. mladé posvícení, které už nebylo ale
tak bujaré a slavné.
D. Sovová

www.otrocineves.cz

Zpravodaj obce Otročiněves

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Ve čtvrtek 5. července byl
v podvečerních hodinách naší
jednotce vyhlášen poplach.
Obcí a okolím se prohnala
větrná smršť, která vyvrátila
20 stromů na silnici mezi obcemi Otročiněves a Hudlice, čímž komunikaci zablokovala.
Dále vyvrátila dva stromy na fotbalovém hřišti, kde se v té době nacházel dětský tábor. Jelikož v druhé z uvedených lokalit stromy bez-

dícím VA byl zajištěn plynulý a hlavně bezpečný průjezd závodníků. Za dobře sehranou
akci všem zúčastněným děkuji.

i 50 000 Kč, ale děti nejvíce zajímal červený terčík na zastavování vozidel v hodnotě
20 Kč.
Dne 5. dubna naše jednotka vyjela z pokynu starosty obce k technické pomoci do Berouna, kde provedla oplach silnice od nanesené zeminy. Skupina ve složení 4 x Petr při této
zdlouhavé pětihodinové činnosti opláchla
300 m silnice vysokotlakým vedením a plochu zametla košťaty. Použito bylo 12,5 m3
vody a dvě košťata vykazovala stopy značného opotřebení.

Dne 9. června jsme opět soutěžili v Trubíně. Světe, div se! Z celkového počtu dvanácti
soutěžících družstev jsme obsadili krásné
páté místo.   Nechali jsme za sebou i takové
borce jako je třeba Chyňava. O to je pro nás
umístění cennější!
prostředně neohrožovaly účastníky tábora,
bylo velitelem zásahu rozhodnuto o započetí
likvidačních prací na výše uvedené silnici.
Ve směru od Hudlic již vývraty odstraňovala
jednotka HZS Beroun. Naše jednotka v počtu
2 + 1 započala likvidační práce u autobusové
zastávky, kde se k ní připojila i JPO z Nového
Jáchymova. Po zprůjezdnění silnice byly odstraněny i zbylé polomy na hřišti. Celý zásah
trval cca 6 hodin. Všem zúčastněným děkuji
za zvládnutí zásahu.
V sobotu 23. června členové naší jednotky
pomáhali se zajištěním cyklistického závodu,
jehož trasa procházela obcí. Závod byl z větší
části veden za plného provozu  po frekventovaných silnicích. Každá z klíčových křižovatek proto byla obsazena dvojicí hasičů. Čelu
pelotonu „razil“ cestu náš VA. Díky radiovému spojení mezi jednotlivými stanovišti a vo-

1. června byla naše Karosa přistavena
k prohlídce v Trubíně, kde bylo členy jednotky prezentováno vybavení a činnost běžné
dobrovolné jednotky zřízené obcí. Hasičskou výstroj i výzbroj s nadšením prohlížely
a hodnotily děti z trubínské školky Kaštánek.
Ve vozidle jsou věcné prostředky v hodnotě

V sobotu 31. března členové sboru opět
uklízeli okolí obce. Jedna skupina prováděla úklid lesa Orlík a další dvě skupiny čistily koryto Habrového potoka. Jako prevence
proti povodňovým stavům byl letos úklid
potoka zaměřen na odstraňování naplavenin
a zprůchodnění koryta. Díky hojné účasti našich členů bylo možno pomoci mysliveckému sdružení, které mělo na starost úklid okolí
silnic vedoucích obcí. Akce byla ukončena
v poledne společným opékáním buřtů.
Všem, kteří se zúčastnili, děkuji za ochotnou pomoc a těším se na hojnou účast při dalších akcích.
Sledujte www.sdhotrocineves.com a skupinu „SDH Otročiněves“ na Facebooku.
Petr Marek

Indiáni z Rabštejna nad Střelou
V tradičním termínu od 30. 6. do 8. 7.
pořádal náš sbor v krásném prostředí Rabštejna nad Střelou již čtvrtý ročník letního
dětského tábora, kterého se zúčastnilo celkem 30 dětí z naší obce i obcí okolních.
Tématem letošní celotáborové hry byl život
amerických indiánů. Pro děti bylo připraveno mnoho zajímavých her, při kterých
si užily spoustu zábavy a poučení. Velkou
změnou k lepšímu bylo zavedení podlážkových stanů s postelemi. Díky nim bylo možno přečkat tradiční bouřky a přívalové deště
v suchu a pohodě. Stany byly zakoupeny
na jaře OÚ Otročiněves, za což tímto děkuji.
Petr Marek
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Svědek zapomenuté historie v křivoklátských lesích
Pomníček, upomínající na starou truchlivou událost, stojí v klínu tišiny věkovitých
křivoklátských lesů poblíž obce Svatá.
Z běstinské úžlabiny za Hudlicemi, protékané potokem, vede k němu stezka, místy
zarostlá travou, kopřivami i ostružiním.
Kdo ta místa dobře nezná, může zde snadno
zabloudit. I  v těch nejslunnějších letních
dnech zde na člověka padá nevypsatelný tísnivý pocit. Zelené baldachýny větví
starých smrků zahalují strž, kudy pěšinka
vede, do stálého pološera. Na ten pomníček lidé jakoby zapomněli. Není vyznačen
ani na mapách a jeho historie byla již dávno setřena z lidského povědomí…
V podvečer dne 18. září roku 1814 se
v opuštěné lesní strži setkali dva nepřátelé
na život a na smrt. Třiadvacetiletý fürstenbergský lesní příručí Václav Heyn a zkušený pytlák, svatský sedlák Průša. Oba byli
ozbrojeni puškami, připravenými k ráně.
Snad je sem svedl osud nebo vědomí, že by
Heyn mohl konečně Průšu přistihnout při
pytláctví. Do podvečerního lesního ticha
padly tenkrát dvě rány. Jedna zasáhla naplno a druhá minula cíl. Pytlák Průša byl
pohotovější…
Mrtvého Heyna, ležícího v tratolišti
krve, Průša zahrabal v horečném chvatu
nedaleko místa vraždy pod hromadu nalámané klesti a zakrvácenou zem posypal
hlínou. Rozhodl se, že v noci zavražděného
na příhodném místě pohřbí. Večer se však
rozpršelo a Průšu opustila odvaha. Bál se
potmě vrátit k mrtvému.
V následujících dnech počali Heyna hledat knížecí hajní se psy a také muži z Hudlic, ze Svaté, Broum a Kublova. I Průša
s nimi chodil. Tak se stalo, že se dozvěděl,
že v příštím dnu se budou prohledávat místa
v okolí Běstin a na sever od Svaté. Ve velkém strachu z nebožtíka samého i z možného prozrazení, šel v noci do lesa za mrtvým.
Na zádech jej přenesl do míst, kde bylo již
hledáno. Takových nocí potom Průša prožíval několik. Jako pomatený z úzkosti, která
jej svírala, přenášel Heyna na místa o nichž
byl přesvědčen, že se na ně hledající určitě
nevrátí. Asi za týden, kdy bylo hledání bez-

nadějné, si někdo vzpomněl, že před časem
řekl Heyn v hospodě Průšovi, že ví, že chodí
do lesa s puškou a že se mu to pytlačení jednou nevyplatí. Svatský sedlák Průša to ani
nepopíral a vynadal Heynovi do usmrkanců. Při hádce a křiku, jenž z toho povstal,
vykřikoval Průša hezky nahlas přede všemi,
že příručího stejně jednou zastřelí, jen co se
to hodí a přijde mu do rány.

Při vyšetřování případu objevili četníci
i jiné okolnosti zvyšující podezření na Průšovu vinu. Zatkli jej a uvěznili. Zapíral tvrdošíjně, jeho alibi však mělo mnohé slabiny. Použili proti němu starého osvědčeného
úskoku. Dali do Průšovy cely protřelého
kriminálníka, jemuž slíbili předčasné propuštění, když se od Průši něco závažného
dozví. Vydával se za nevinně pronásledovaného člověka ze Zdic. Navázal se sedlákem
přátelství a získal jeho důvěru. Předstíral,
že bude velmi brzo propuštěn a že by mohl
donést vzkaz Průšově ženě. Zatím vyšetřování světského pytláka vázlo pro jeho
stálé zapírání a nedostatek přesvědčivých
důkazů. Avšak přeci byly dvě věci, které mohly Průšu rázem usvědčit. Heynova
puška a zlatý prstýnek, jejž mu Průša stáhl
z prstu. Obojí bylo ukryto v zemi pod žlabem v sedlákově stáji. Průšův spoluvězeň se
svému novému příteli pod přísahou zavázal,

že hned po svém propuštění se v noci potají
vloudí do stáje a pušku a prstýnek zabalený
v šátku uschová jinde, na bezpečnějším místě. To byl Průšův konec. Pušku a prstýnek
nevyzvedl jeho přítel z vězení, ale četníci.
Na půdě za trámem byla objevena i Průšova pytlácká puška.
Dvacetiletý žalář, k němuž byl odsouzen,
si Průša odpykával v nedávno zřízené Svatováclavské zemské trestnici v Praze. Neodsoudili ho k trestu smrti, protože odpřísáhl,
že Heyna zastřelil v sebeobraně. Z obou
pušek, jak soudní komise dala zjistit, bylo
vystřeleno. Jak z Heynovy, tak Průšovy. Ale
nebylo možno prokázat, že z Heynovy pušky
nevystřelil dodatečně Průša po dokonané
vraždě, aby se pojistil před možným obviněním ze zákeřného zabití.
V pražské trestnici si Průša pobyl jenom deset let. Po celou tu dobu se vzorně
choval a pravidelně chodíval na bohoslužby, které v chodbě bývalého kláštera, ze
kterého byla v roce 1809 trestnice zřízena,
sloužívali pražští františkáni. Ti se za předčasné Průšovo propuštění také přimlouvali.
Trvalou památkou na pobyt světského
pytláka v trestnici zůstal dřevěný přístřešek
nad studnou s uměle vyřezávanými ozdobami, roubením a dvěma okovy na vytahování
vody na jejím dvoře. Průša se dobře vyznal
v tesařské práci a v trestnici opravoval, kde
co právě bylo třeba.
V lese pod Svatou, na místě vraždy, stával až do roku 1865 prostý dřevěný kříž,
který byl pak v září tohoto roku vyměněn
za kamenný jehlan na nevysokém podstavci s litinovou tabulkou, na níž jsou dodnes
dobře patrná slova „Upomínka na Václava
Heyna knížecího fürstenbergského lesního
příručího, jenž konaje věrně a neohroženě
povinnost svou, padl rukou vraha dne 18.
září 1814 v 23tím roku věku svého“.
Heynův pomníček je jedním z mála
dochovaných památníčků upomínajících
na dávná dramata, jichž se v minulých stoletích v křivoklátských lesích při přestřelkách mezi panskými lesníky a pytláky událo
několik.
Ze zápisků hudlického historika
Jaroslava Kopše přepsal Josef Šinkner

Společenské a kulturní akce plánované do konce roku 2012
n 8. 9.		
Posvícenská taneční zábava
n 27. 10.		
Dýňování
n 10. 11.                	Svatomartinský průvod
n 24. 11.               	 Poslední leč
n 2. 12.                 	 Zahájení Adventu
n 8. 12.             	 Mikulášská nadílka
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n 15. 12.                 Vánoční taneční zábava
n 22. 12.		
Krmení lesní zvěře
n 25. 12.		
Źivý Betlém
Občanské sdružení Náš domov plánované tradiční akce uskuteční za
předpokladu, že bude jejich organizace dostatečně personálně zajištěna.
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Seriál: Třídění a recyklace odpadů
Sklo

Sklo je materiálem známým několik tisíciletí a od počátku bylo jeho použití spojeno
s potravinami, nápoji a s okny. V současné
době má sklo nesmírně širokou škálu použití, od skleněných obalů a okenních tabulí až
po speciální optická vlákna sloužící k přenosu informací. Výroba skla je relativně jednoduchá, spočívá v tavení sklářských písků
a dalších přísad. Pro výrobu skla se používají
sklářské písky, které se těží povrchovým způsobem, podobně jako hnědé uhlí. Bohužel
i jizvy na krajině jsou po těžbě písků velmi podobné. Alternativním materiálem pro výrobu
skla je staré, již jednou použité sklo. Používá
se jednak odpadní sklo z výroby, ale nejčastější surovinou je staré sklo pocházející z domácností. Starým sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora
energie, která může činit až 90% oproti výrobě
ze sklářských písků. Obojí je základním krédem recyklace. Recyklujeme hlavně proto, že
uspoříme přírodní zdroje surovin, ale zejména
energie potřebné pro výrobu výrobků.
Sběr
Kontejnery na sklo jsou k dispozici již
ve většině obcí. Někde je možné používat

Kominické služby
Jistě jste slyšeli o nařízení, které dává za povinnost všem majitelům komínů (tedy těch
v provozu) dodržovat požární bezpečnost při jejich provozu. Toto „Nařízení vlády. Č. 91/2010
Sb.“ (dále jen NV) ukládá všem, co mají ve svém
domě či bytě komín a provozují ho, povinnost
tento komín čistit a provádět jeho kontroly. Tato
čištění a kontroly jsou nanejvýš důležité, protože předcházejí vzniku požárů v bytových jednotkách a rodinných domech a zabraňují tak škodám na majetku a životech lidských i zvířecích.
Přehled požárů způsobených od komínů dle statistických ročenek Hasičského
záchranného systému:
Rok	Počet
Osob
Škody
požárů usmrcených v mil. Kč
		
zraněných
2011
291
1/28	        48,60
2010
318
0/32	        51,42
2009
314
0/11	        47,15
2008
272
1/24	        45,36
2007
263
1/18	        44,90
Z přehledné tabulky je zřejmé, že se situace nelepší a lidé dál obcházejí nařízení vlády.
Což je sice špatné, ale horší je, že to stojí lidské životy, zranění a veliké materiální škody

starší typy - kovové kontejnery, které vlastně nemají žádné víko, někde jsou k dispozici
zelené kontejnery na kolečkách a v ostatních
částech země to jsou kontejnery připomínající svým tvarem zvony. Ty jsou pro konečné zpracování skla nejvhodnější. Vzhledem
k tomu, že z barevného skla se čiré nedá
vyrobit, objevily se v posledních letech nové
kontejnery na bílé sklo. Tímto způsobem se
výrazně zvyšuje možnost dalšího zpracování
skla. Podle posledních zjištění, jsou obyvatelé velmi disciplinovaní a opravdu třídí sklo
podle barev do příslušných kontejnerů. Základní pravidla pro sběr skla jsou následující:
do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové a tabulové sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a POZOR! Porcelán
a keramika nemají se sklem nic společného
a nové sklo se z nich nedá vyrobit. Na to by
se nemělo zapomínat.   

která jsou schopna splnit požadavky skláren
na vstupní kvalitu skla. Proto se rozdíl od papíru a plastů nedotřiďuje v areálech svozových firem, ale jen na několika málo specializovaných linkách. Sklo sebrané v obcích
se pouze skladuje na volných prostranstvích
v areálech svozových firem, odkud se kamiony odváží na zmiňované třídící linky. Např.
v Příbrami je jedna z takových linek. Zde se
nejprve ze skla vyberou velké nečistoty, jako
je keramika, a další pevné částice. Následně
se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje, až nakonec se čistí pomocí laserových čidel. Ta každý kousek skla
prosvítí. Pokud se nepodaří střep prosvítit,
znamená to, že se nejedná o sklo a tahle částečka se odfoukne pomocí vzduchové trysky.  
Tímto způsobem vzniká surovina - skleněný
střep pro sklárny.

Dotřídění
Proto, aby sklo mohlo plnit jednu ze svých
základních funkcí, musí být vstupní surovina
velice čistá a nemůže obsahovat žádné nečistoty, které by se spolu se sklovinou neroztavily. Představte si,že ve 100 kg skleněného
střepu pro sklárny může být maximálně jeden
gram nečistot. Takovou kvalitu lze docílit
pouze na velice složitých třídících zařízeních,

Recyklace
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné
výrobky. Vytříděné sklo se zpracovává v ČR
pouze ve dvou velkých sklárnách, na Teplicku a na jižní Moravě. Už to ukazuje na náročnost sběru skla. Koneckonců, kdo by chtěl mít
ve sklenici zatavený kus drátu, nebo kamene?
Proto je potřeba dodržovat pokyny na kontejnerech a odkládat do nich jen to správné sklo.

na majetku postižených. V průměru dochází
skoro k jednomu požáru od komína denně
s průměrnou škodou cca 167 tisíc korun.
Pokud někomu vyhoří dům či byt od špatně provedeného nebo poškozeného komína a nebude mít revizi a následné kontrolní
zprávy v pořádku, hrozí mu pokuta až 25 tisíc a pojišťovna nemusí plnit pojistné plnění,
tedy poškozený nedostane náhradu za škodu
jemu způsobenou a ještě zaplatí pokutu.
Navíc kontrolou a čištěním komínů (případně měřením emisí) vám odborně způsobilá osoba v oboru kominickém (dále jen
kominík) může najít, že topíte neekonomicky
a peníze vám doslova vylétávají z komína
ven. Může navrhnout a realizovat kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu.
Kominík je tedy váš pomocník a ne zlatokop,
jak je často vyslovováno v souvislosti s NV.
Citace z NV - vybrané části:
§ 2 Kontrola spalinové cesty
1. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
§ 3 Čištění spalinové cesty
1. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu

do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty
a spotřebiče paliv
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010
Sb. - Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,
vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období
jednoho roku - výňatek
Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50
kW včetně
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Čištění spalinové cesty:
Pevné: Celoroční provoz - 3x, Sezónní - 2x
Kapalné - 3x, Plynné - 1x
Kontrola spalinové cesty - 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu - ve všech případech 1x
Naše odborná firma vám nabízí spolupráci
při čištění a kontrole vašich komínů a tím vám
pomůže ke klidnému spánku a pocitu bezpečí.
Ceník:
Čištění komína
40 Kč/bm výšky
Čištění kouřovodu a sopouchu
150 Kč
Kontrola spalinové cesty a kontrolní zpráva
			
500 Kč
Ceny jsou bez DPH a dopravy.
Dále naše firma provádí výstavbu nových
komínů, frézování a vložkování stávajících
komínů, revize komínů.
Patrik Vlk, tel. 725 493 873
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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 8. a 9. 9. MUDr. Kovaříková Anna,
Medicentrum, Beroun, Tř. Politických
vězňů 40, tel.: 311 746 418
l 15. a 16. 9. MUDr. Pilbauerová Lenka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 746 185
l 22. a 23. 9. MUDr. Davivová Petra,
Medicentrum, Beroun, Tř. Politických
vězňů 40, tel.: 775 595 704
l 27. a 28. 9. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká 480, tel.:
311 572 765
l 29. a 30. 9. MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
Další rozpis služeb nebyl v době uzávěrky znám. Rozpis pohotovostních služeb
stomatologů je připraven na delší časové
období. Před návštěvou lékaře  si telefonicky ověřte, zda nedošlo  ke změnám.
l Zubní pohotovost Kladno
Dům zubní péče
(bývalá kasárna v ul. Sportovců 23 11),
tel. 312 240 440
Po-Pá 8:00-16:00, sobota a svátky 8:00
-14:00, neděle 14:00 - 20:00

Barvářské zkoušky honičů v okrese Beroun
Myslivecké sdružení Habrový potok
Otročiněves, o.s. spolu s Klubem chovatelů
foxteriérů ČR (KCHF) a ve spolupráci s OMS
v Berouně uspořádalo v sobotu 7. července
Barvářské zkoušky honičů, se srazem účastníků na lovecké chatě v Hudlicích. Samotné
zkoušky proběhly v lese v mysliveckém obvodě Nižbor. Práci psů hodnotil jako vrchní
rozhodčí Ivan Petrbok, dále výcvikář KCHF
Bohuslav Papež a Jiří Beránek, který zkoušky
z velké části organizačně zajistil. Těchto klubových zkoušek se zúčastnilo celkem 6 psů,
z toho 3 hladcí a 3 hrubosrstí.
Výsledky:  4x I. cena, 2x III. cena.
Vítěz   zkoušek: Jerry od Žluté skály CACT, CT, nejlepší dosled (hrubosrstý), vůdce Richard Goby, Aika Vivesbohemia - CACT,
CT, (hladkosrstý), vůdce Jan Šlosar, Imothep
od Štěpánského rybníka - res.CACT, (hladkosrstý), vůdce MVDr. Andrea Fronková
Na zkouškách byl předveden i oznamovač hladkosrstý pes Elton Bohemia Kent - I. cena.
Současně s těmito zkouškami probíhaly
ve zmíněné lokalitě Barvářské zkoušky honičů
(BZH), pořádané OMS v Berouně. Jako vrchní
rozhodčí vystupoval Karel Zelenka, dále Jan
Neubauer, Martin Petráň, Miroslav Kohout
a Václav Kuška. Těchto zkoušek se zúčastnilo
celkem 10 psů. Z toho 2x border terier, 2x foxterier hladkosrstý, 1x jezevčík trpasličí dlou-

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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hosrstý, 1x jezevčík hrubosrstý standartní, 1x
jezevčík dlouhosrstý standartní,  1x německý
křepelák, 1x beagel a 1x bernský honič.
Výsledky: 2x I. cena, 4x II. cena, 2x III.
cena a 2x neobstál.
Vítěz zkoušek: Net z Hulínských obor   I. cena- jezevčík dlouhosrstý standart, vůdce
Pavel Převrátil, Cesar z Habrového revíru -  I.
cena- hladkosrstý foxterier, vůdce Larry Lewis
Barvářské zkoušky honičů byly i letos
opět perfektně připraveny, za což je třeba poděkovat členům MS Habrový potok z obvodu
Hudlice, dále Jiřímu Beránkovi a jeho dvěma
pomocníkům bratrům Petrovi a Martinovi
Paštykovým. Poděkování patří i komisi rozhodčích v čele s Ivanem Petrbokem a trubači
Milanu Cihelkovi.
Josef Šinkner
(člen OMR při OMS v Berouně)

