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Z činnosti obce Otročiněves

l Obec Otročiněves byla nucena zpřísnit podmínky provozu sběrného
místa na dvoře OÚ. K tomuto kroku bylo přikročeno kvůli nerespektování provozních pokynů některými občany. Více o odpadech naleznete
dále v tomto čísle zpravodaje.
l Došlo ke kolaudaci nového chodníku Na Černidlech.
l V souvislosti s plánovaným vybudováním vodovodního přivaděče
z obce Hudlice, probíhá příprava pro zadání výběrového řízení na zhotovení projektu celé stavby.
l Obec se, společně s dalšími obcemi, zapojila do programu spol. ČEZ
na podporu regionů. Z tohoto projektu budeme čerpat prostředky na rozšíření počtu veřejných laviček.
l Obec nechala provést generální opravu hasičské cisterny (viz foto
na této straně).
l Obec zrušila pracovní skupinu Střelnice a to z důvodu nenaplnění jejího původního cíle.
l Obci byla zamítnuta žádost o dotaci na vybudování nového obecního
rozhlasu a varovného systému výstrahy obyvatelstva pro případ povodní, nebo jiných mimořádných událostí. Jelikož se jedná o opakované zamítnutí, nebude již obec o tuto dotaci usilovat a problematiku nového
obecního rozhlasu se pokusí vyřešit jiným způsobem.

l Obec nyní připravuje podklady pro zpracování projektu na vybudování odpočinkové zóny u hřbitova. Současný záměr počítá s vybudováním
altánu, laviček a osázením lokality ovocnými stromy a keři. Chce-li někdo z občanů přispět k této věci svým nápadem, může se obrátit na zastupitele obce (viz fotomapa).
l Více informací z činnosti obce získáte na www.otrocineves.cz
Petr Marek
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Kam s odpadem v naší obci?

Opětovně Vám přinášíme informace o způsobech likvidace odpadů v naší obci. Důvodem
je několik novinek, se kterými Vás chceme seznámit. Ale i skutečnost, že někteří občané nerespektují provozní pokyny a odpad likvidují nesprávným způsobem. Resp. ho odkládají tam, kam
nemají. Je již podružné, zda takto jednají z neznalosti, nebo z bezohlednosti. V konečném důsledku tím zvyšují náklady na provoz systému odpadového hospodářství, což nakonec zaplatí
každý občan Otročiněvsi. Proto pečlivě přečtěte následující informace. Věříme, že se stávající
situace bude jen zlepšovat.
KAM CO PATŘÍ?
l Směsný komunální odpad – Odkládá se
do vlastní popelnice. Jedná so o odpady, které
nelze dále roztřídit, nebo zpětně využít v domácnosti, nebo na zahradě. Svoz popelnic je
prováděn každý čtvrtek v měsíci. (Pozn.: Obec
vyhověla podnětům občanů a ustoupila od čtrnáctidenního svozu v letních měsících. Zvýšení
počtu svozů popelnic se však odrazí v celkových
nákladech. Obec má v plánu zvážit případné
zvýšení obecního poplatku za likvidaci odpadů.)
l Papír, sklo, plast, použitý textil, jedlé oleje
– Jedná se o zpětně využitelné komodity. Proto
je kladen důraz na jejich důsledné třídění. Tento
odpad lze odkládat na několika sběrných místech v obci. A to u prodejny potravin na návsi,
na Hůrce, na Drahách a na Černidlech. Každou
z komodit ukládejte do označených barevných
kontejnerů. Plast do žlutého, papír do modrého,
bílé sklo do bílého a barevné sklo do zeleného.
Papír a plasty je nutné před vhozením do kontejneru zmáčknout tak, aby zabraly co nejméně
prostoru. Jedlé oleje je nutné ukládat v těsnících
plastových lahvích. (Pozn.: Použitý textil a jedlý
olej lze uložit pouze na sběrném místě u prodejny potravin.)
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l Bioodpad – tráva, listí, větve, piliny, dřevní
štěpka, substrát z květináčů, zbytky ovoce a zeleniny, apod. Tento odpad lze ukládat do oranžových kontejnerů, které jsou umístěny v Oudole, Růžové ulici, na Hůrce, na Drahách (2x)
a na Černidlech. Do kontejneru nesmí být uloženy zbytky potravin, nebo odpady živočišného původu. Větve odkládejte vedle kontejneru.
V odůvodněných případech je možné přistavit
kontejner přímo k Vám domů.
l Velkoobjemový odpad – Jedná se o odpad,
který lze uložit na skládku. Tedy je určen pro
běžnou popelnici, avšak vzhledem ke své velikosti se do ní nevejde. Jedná se např. o koberce,
lina, starý nábytek (Nerozložitelný. Např. křesla,
matrace, pohovky, apod.), velké kusy plastu, papíru, či skla, které nelze uložit do kontejnerů pro
tříděný odpad. Dále je možné uložit i pneumatiky. Nelze zde uložit stavební odpad, jako kámen,
zdivo, cihly, apod. Uvedený odpad odkládejte
na dvůr OÚ a to pouze za přítomnosti zaměstnance obce každou středu a sobotu od 10:00 hod.
do 11:00 hod. Dále můžete využít možnost odložit dřevěné desky, stavební dřevo, rozebraný
nábytek, dřevěné dveře, apod. na skládku v obci
Hudlice. Zde postačí prokázat trvalé bydliště

v Otročiněvsi a odpad bude uložen bezplatně.
Více informací o provozu sběrného místa v Hudlicích naleznete na: http://www.obec-hudlice.cz/
kontakty/skladka/. Provoz sběrného místa pro
uložení velkoobjemového odpadu je určen pro
občasné odložení odpadu. Pakliže máte záměr
zbavit se většího množství odpadu, např. při
vystěhování, či rekonstrukci domu, není možné
toto činit na náklady obce! V těchto případech si
musíte zajistit likvidaci odpadu ve vlastní režii.
l Elektroodpad – Jedná se o elektrospotřebiče a jejich součásti. Tento druh odpadu můžete
odkládat na dvůr OÚ Otročiněves a to pouze
za přítomnosti zaměstnance obce, každou středu
a sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
l Kovy – Může se jednat o všechny kovy a výrobky z nich. Tedy od víčka od jogurtu po starý
kotel na uhlí. Sběr je prováděn přímo od občanů a to jednou ročně (zpravidla na jaře). O datu
a podmínkách sběru budete včas vyrozuměni.
l Nebezpečný odpad – barvy, ropné produkty,
autobaterie, kyseliny, apod. Sběr je prováděn
jednou ročně (zpravidla na podzim). O termínu
a podmínkách sběru budete včas vyrozuměni.
Petr Marek

Věděli jste, že
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
V roce 2018:
- vytřídil každý Čech průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
- 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
- bylo 71 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci.

www.otrocineves.cz
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Mapa sběrných míst

1. sběrné místo pro papír, plast a sklo
2. sběrné místo pro papír, plast, sklo
a bioodpad
3. sběrné místo pro papír, plast, sklo
a bioodpad
4. sběrné místo pro papír, plast, sklo, textil, potravinářské oleje (v přilehlém dvoře
OÚ místo pro odložení velkoobjemového
odpadu a elektroodpadu)
5. sběrné místo pro bioodpad
6. sběrné místo pro bioodpad
7. sběrné místo pro bioodpad
8. sběrné místo pro bioodpad
9. sběrné místo pro bioodpad

Přemýšleli jste o zřízení datové schránky pro fyzické osoby?

Co je datová schránka?
Datové schránky představují
jeden ze základních stavebních
bloků českého eGovernmentu.
Pomocí datových schránek je
možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich
přijímat.
Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových
schránek – nahrazuje klasický
způsob doručování v listinné
podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje
papírovou a elektronickou verzi
zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové
schránky zřízeny automaticky ze
zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti.
Cílem datových schránek
je efektivnější – tedy rychlejší,
levnější a spolehlivější veřejná
správa, což pozitivně pocítí každý občan.
Výhody datových schránek
• Většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky.
Výjimku představují dokumenty,
které technicky nelze zasílat datovou zprávou nebo případy, kdy
konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení.
• Datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu si můžete uložit
a kdykoli prokázat, co jste přesně úřadu poslali. Oproti tomu
z podacího lístku (k doporučené
zásilce) nevyčtete, co bylo obsahem dopisu.
• Vaše záležitosti můžete snadno

svěřit jiné osobě, které důvěřujete. Pověřené osoby mohou mít
též přístup k Vám dodaným datovým zprávám a mohou za Vás
i zprávy posílat. Vám i tak zůstává možnost kontroly, protože jak
doručené, tak i odeslané zprávy
zůstávají ve schránce po dobu
90-ti dnů.
• S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit
do informačních systémů sociál-

tům (fyzické, podnikající fyzické
a právnické osoby) ze své datové schránky posílat. Pozn.: tato
možnost je zpoplatněná.

ní i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých
účtů důchodového a sociálního
pojištění, daňových povinností
atd. A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat
všechna povinná přiznání. Viz
https://eportal.cssz.cz/ a www.
daneelektronicky.cz
• Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte
zdarma do své datové schránky,
zatímco za jejich papírové vyhotovení byste jinak museli platit
nemalé poplatky (např. bodové
hodnocení v kartě řidiče, nebo
výpis z rejstříku trestů).
• Pokud si povolíte příjem Poštovních datových zpráv (PDZ),
mohou Vám do datové schránky
zasílat písemnosti i soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod.
• Poštovní datové zprávy můžete
také soukromoprávním subjek-

• Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné.

Jak se datová schránka zřizuje?
• Datová schránka je pro fyzické
osoby nepovinná, zřizuje se výhradně na žádost fyzické osoby.
• Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.

1. Osobně na Czech POINTu
Zažádejte na Kontaktním
místě veřejné správy – Czech
POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty,
s. p., městských úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech
(Např. i na OÚ Otročiněves).
Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle předloženého dokladu – nejčastěji
občanského průkazu, případně
pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.
Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby
i podnikající fyzické osoby je
na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující
identifikátor datové schránky.

V některých případech, zejména
když žádost podává zmocněnec,
a dále ve všech případech, kdy je
k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové
případě žadatel obdrží potvrzení
obsahující číslo žádosti (číslo
jednací). Další dokončení provedete již z Vašeho počítače.
2. Písemně v listinné podobě
Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra.
Podaná žádost je po přijetí
podatelnou Ministerstva vnitra
předána pracovníkům referátu
datových schránek k vyřízení.
Není-li nutné vyzvat žadatele
k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová schránka zřízena obvykle
ve lhůtě tří dnů. Potřebné formuláře stáhnete na www.datoveschranky.info.
3. Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem, zašlete
elektronickou poštou na adresu
posta@mvcr.cz.
Elektronicky podaná žádost
je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek
k vyřízení. Není-li nutné vyzvat
žadatele k doplnění žádosti nebo
odstranění nedostatků žádosti, je
datová schránka zřízena obvykle
ve lhůtě tří dnů. Potřebné formuláře naleznete na www.datoveschranky.info.
Více informací naleznete na
www.mojedatovaschranka.cz
Petr Marek
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Otázky a odpovědi
k čipování psů

l Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná
platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data
by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.

Státní veterinární správa připomíná
chovatelům povinnost nechat
čipovat své psy do konce roku
Majitelé psů v České republice mají ještě
zhruba 130 dní (tiskové prohlášení ze srpna
2019) na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely
veterinárního zákona schválené v roce 2017
povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze
starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Státní veterinární správa
(SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu odpovědi na nejčastější otázky na téma povinného čipování psů.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení
psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné
v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální
úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje
ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip
o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben
z bioompatibilních materiálů, na které orga-
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nismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Za psa bez označení bude hrozit ve správním
řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Zavedení povinného označení všech psů
by mělo do budoucna především usnadnit
identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů
a kontrolu dodržování stanovených předpisů
chovateli. Komplikovaná identifikace psů
mimo jiné často znesnadňuje veterinárním
inspektorům postihování problematických
chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je
přínosné v případech krádeží psů, ale také
v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat
zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší
naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým psem
ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední ředitel SVS
Zbyněk Semerád. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši
stovek korun, nicméně její přínosy by měly
být dle našeho očekávání výrazně vyšší,“
dodal Semerád.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

l Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů
na území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa,
obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což
je velmi důležité v případě odcizených psů
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu,
psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
l Kdo označení mikročipem provádí,
jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří „čipování“
provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují
za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
l Kdo bude provádět kontroly, zda mají
psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární
správa.

www.otrocineves.cz
l Není „čipování“ pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně
aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů,
na které organismus zvířete nereaguje jako
na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální
čtecí zařízení.
l Jaké hrozí sankce v případě nesplnění
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti
vzteklině.
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l Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat
registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu.
Obec si však může povinnost evidence stanovit
vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno
mají. V současné době není zatím řešena oblast
jednotné celostátní evidence psů.
l Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí
povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete
mikročipem stanovená evropskou legislati-

vou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také
na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde: https://www.svscr.cz/cestovani-sezviraty-v-zajmovem-chovu/
l Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu
roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím
jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo
stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině
platné pouze pokud je pes označen mikročipem,
případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019,
jinak bude očkování považováno za neplatné.

Spolek Náš domov připravuje :
l 26. 10. 2019 Dýňování od 16:30 hod. na návsi ( v případě nepřízně počasí na OÚ )
l 9. 11. 2019 Svatomartinský lampionový průvod
l 30. 11. 2019 Mikulášská - tvořivé odpoledne
l 25. 12. 2019 Živý Betlém

ZAREGISTRUJTE SI MOBILNÍ ROZHLAS!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás provozujeme Mobilní Rozhlas.
Takto Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
n SMS zprávy n hlasové zprávy n e-maily n zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrovat se můžete osobně na OÚ Otročiněves, stažením aplikace „Zlepšeme Česko“,
nebo na www.otrocineves.mobilnirozhlas.cz.

Členové spolku ve spolupráci s obecním
úřadem a SDH připravují kulturní akce nejen
pro naše občany, ale i pro návštěvníky ze širokého okolí. Těší nás, že některé akce jsou
hojně navštěvovány, ale u některých jsme
v uplynulém čase zaznamenali malý zájem.
Z tohoto důvodu jsme po domluvě s obecním
úřadem upustili od pořádání Adventu a Krmení zvířátek. Svatomartinský lampionový
průvod bude pravděpodobně trochu jiný, než
bylo doposud zvykem (je tu možnost že i ten
letos neproběhne). Vánoční strom rozsvítíme
pravděpodobně 30. listopadu při Mikulášské.
Stále pracujeme na přípravách těchto akcí.
Proto prosím sledujte aktuální informace,
které rozesílá obecní úřad a také informace na plakátech umístěných na nástěnkách
v obci.
Pro pořádání následujících akcí mezi sebou rádi uvítáme nové členy. Můžete mne
kontaktovat na emailu stepankalandova@
seznam.cz
Za Spolek Náš domov
Štěpánka Landová

Uzavírka silnice mezi Hýskovem a Nižborem

Z důvodu komplikací na probíhající stavbě opravy opěrné zdi, jejímž investorem je Středočeský kraj, Odbor dopravy MěÚ Beroun
povolil úplnou uzavírku části silnice č. II/116 v úseku mezi Nižborem a Hýskovem.
Termín uzavírky: od 1. 10. 2019 do 14. 12. 2019. Rozsah uzavírky: V době od 8.00 – 18.00 platí úplná uzavírka (všední dny, so a ne).
Od 18.00 do 8.00 je možno v daném úseku projíždět jedním jízdním pruhem na semafory.
Linka B Městské hromadné dopravy jezdí dle výlukového jízdního řádu.
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HASIČI OTROČINĚVES

www.otrocineves.cz

Letní dětský tábor v Rabštejně nad Střelou 29. 6. – 12. 7. 2019

Letošní jedenáctý ročník našeho letního tábora jsme prožívali v bájích a pověstech. V tomto krásném a příjemném prostředí Rabštejna
nad Střelou jsme si všichni užili třináctidenní společný pobyt naplněný
pestrým programem. I letos nechyběly sportovní turnaje s oblíbeným
ringem, výlety po okolí, vyrábění a vedení oddílové kroniky, beseda
s příslušníky policie, hraní divadla, večerní táboráky a plno dalších
zábavných a dobrodružných her. Celkem se zúčastnilo 44 dětí, které společně tvoří nerozlučitelný kolektiv. I když této zasloužilé akci
předchází mnoho a mnoho práce a příprav, velice nás těší úsměvy dětí,
které si tábor užily a nemohou se dočkat, až se zase všichni sejdeme.
Jménem celého vedení tábora a našich hasičů, bych chtěla poděkovat každému, který se podílel na všem, co jen trochu přispělo k realizaci a průběhu této již letité akce.
Lada Zajícová
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Činnost klubu seniorů

V září jsme uspořádali druhý výlet. V letošním roce bylo cílem Mnichovo Hradiště a Svijany. Navštívili jsme barokní zámek v Mnichově
Hradišti, který představuje původní dobové interiéry rodu Valdštejnů s kabinetní obrazárnou, sbírkovými pokoji orientálního a míšeňského porcelánu a mnoha dalšími zajímavostmi. Další zastavení bylo ve Svijanech,
kde jsme navštívili zámek, zámeckou zahradu, restauraci a podnikovou
prodejnu pivovaru. V zámku je expozice archeologie o době bronzové,
která představuje žárové pohřebiště, bronzový poklad, nálezy ze zámecké
zahrady, velkou kapli, která byla objevena při rekonstrukci a expozici lázeňství a pivovarnictví. Výlet se nám vydařil a již nyní se těšíme na příští.
Za klub seniorů Otročiněves Jaroslava Rosenbaumová
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NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZDRAVOTNICTVÍ

l KONTAKTY
Starosta - Josef Šinkner
311 693 321, 602 877 187
Místostarosta - Petr Marek
311 693 321, 728 201 622
E-mail: otrocineves@iol.cz
Web: www.otrocineves.cz
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
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 Česká pošta, pobočka Hudlice
Jungmannova 64, 26703 Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 	
8:00-11:00, 15:30-18:00
ÚT
7:00-12:00
ST
8:00-11:00, 15:30-18:00
ČT
7:00-12:00
PÁ
7:00-12:00

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Ordinační hodiny od 7. 1. 2019:
Po, St
7-13 hod
Út, Pá
7-11 hod
Čtvrtek 13-18 hod
7.00 – 8.00 odběry + objednaní pacienti
8.00 – 10.00 akutní případy
od 10.00 objednaní pacienti
POLIKLINIKA ZDRAVÍ KRÁLŮV DVŮR
l Průmyslová 614, Králův Dvůr
Web: www.zdravikd.cz
ZUBNÍ POHOTOVOST
l Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548, www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 574
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l Fakultní nemocnice v Motole
Praha 5, V Úvalu 84, www.fnmotol.cz
Tel.: 224 433 654, 224 433 659 (pouze dětské)
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Nemocnice Beroun - Závodí,
Prof. Veselého 461, www.uszssk.cz
Tel.: 311 622 197
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Nemocnice Hořovice, záchranná služba, K Nemocnici 1106, www.nemocnice-horovice.cz, Tel.: 155
l Lékařská pohotovostní služba pro děti
a dorost - Nemocnice Hořovice, dětská příjmová ambulance, Tel.: 311 542 351
l Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: +420 311 542 664

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, 311 693 923, 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 příspěvky nejsou redakčně upravovány l

