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Živý betlém 2019
Již 21 let se vždy 25. prosince scházíme
na návsi u kapličky v Otročiněvsi, abychom
společně oslavili příchod Ježíška, ale nejen to.
Máme příjemný důvod na chvíli opustit plné
stoly v teple domova a setkat se s přáteli a známými, popřát si, popovídat, prostě být spolu.
Letos jsme zahájili třetí desítku této krásné
místní tradice a pevně doufám, že si ji zachováme i nadále.
I když vlastní program zůstává celá léta
v podstatě stejný, každým rokem se snažíme
o drobná vylepšení nebo změny. O velké zpestření se nám před několika lety postarali členové
cirkusu Kopecký se svými zvířaty a přislíbili
účast i do budoucna. Bez jejich velbloudů si už
průvod neumíme ani představit.
Postavy TŘÍ KRÁLŮ se během let několikrát změnily. Letošní změnou byla postava
černého vzadu Baltazara, kterou po dlouhá
léta ztvárňoval pan Petr Landa. Jeho roli tentokrát převzal pan Michal Kružliak. Také krásné
Andělky stojící u jeslí v podání sester Landových letos vystřídaly stejně půvabné sestry
Hobzovy. Další novinkou byl poník Lindička,
který vezl za doprovodu své chovatelky Mirky Pondělíčkové ze Stradonic prostředního
malého krále Jakuba Rychtaříka. Trojici doplňují jeho bratři Jan a Jindřich. Lindička s Kubou měli u nás premiéru již na sv. Martina.                                                                                                
Před jesličkami opět tančila skupinka dětí pod
vedením p. učitelky Ladislavy Zajícové.
Hlavní postavou  v roli Ježíška byl Matouš
Formánek se svými rodiči. Svojí úlohy se zhostili na jedničku. Děkujeme.
Nebylo  by správného setkání bez dobrého
pohoštění. O tento důležitý bod programu se
již tradičně a s láskou starají členky SPOLKU
NÁŠ DOMOV. Za dobrovolný příspěvek si můžete dopřát teplé nápoje a pochutiny, které  zajišťuje OÚ.  Po celou dobu akce je pro zájemce
umístěno v kapličce i BETLÉMSKÉ SVĚTLO.  
Na přípravě a hladkém průběhu svátečního programu se podílejí kromě OÚ především
místní hasiči a spolek Náš domov za přispění
mnoha dalších dobrovolníků.   
Poděkování patří všem, kteří se přičinili, aby
se tato krásná akce opět uskutečnila. Doufáme,
že i nadále bude v Otročiněvsi patřit 25. prosinec ŽIVÉMU BETLÉMU.
D. Sovová
Další fotografie najdete na 2. straně.
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Obecní úřad Otročiněves ◆ Spolek NÁŠ DOMOV ◆ Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves

Živý betlém 2019 objektivem

Vánoční posezení OÚ Otročiněves

V pondělí 16. prosince proběhlo vánoční posezení Obecního
úřadu Otročiněves v restauraci Hotelu Diana. Společně jsme si
připili na konec roku a po příjemném posezení se odebrali do svých
domovů naladěny vánoční atmosférou.

Mikulášské odpoledne s rozsvícením vánočního stromu

V sobotu 30. listopadu 2019 se konalo na Obecním úřadě v Otročiněvsi Mikulášské tvořivé odpoledne. Na děti čekalo opět plno zajímavých a krásných aktivit jako třeba zdobení perníčků nebo soutěž
o nejkrásnější vyrobenou vánoční dekoraci. Během programu k nám
zavítal i MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTÍCI.  Protože však zde máme jen
hodné děti, čerti si nikoho do pekla neodnesli a Mikuláš nás odměnil
sladkým dárečkem. Na závěr si všichni užili atmosféru začínajícího
adventu u rozsvícení vánočního stromu na návsi.
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Dýňování

26. říjen patřil maskám. Akcí s názvem Dýňování se zúčastnilo
mnoho nadšených příznivců, kteří se nezalekli ani strašidelné stezky.
Na programu byl dále rej masek, opékání vuřtů a soutěž donesených
svítících dýní. Akce sklidila velký úspěch.

Tradiční Svatomartinský lampionový průvod v Otročiněvsi

Na tradiční Svatomartinský lampionový průvod nám počasí moc nepřálo, ale i tak se zúčastnilo mnoho příznivců. Akce započala v sobotu
9. listopadu od 17 hodin u rybníčku na Drahách. Svatý Martin vedl průvod až na náves a po kulturním programu, který měly v režii děti, se
všichni těšili na opékaní vuřtů.
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Z činnosti obce Otročiněves

l Obec do místní keramické dílny zakoupila
novou vypalovací pec.
l Obec v současné době vede jednání s majitelem účelové pozemní komunikace (příjezdová cesta k čp. 131) s cílem zajistit její
opravu a její následnou údržbu. Zvažována je
i možnost odkupu pozemku.
l Obec přispěla na činnost Spolku Náš domov Otročiněves, Klubu Zvonek – sdružení
zdravotně postižených a Svazu tělesně postižených. Celková částka těchto darů činí
33000,- Kč.
l Zastupitelstvo obce rozhodlo o započetí
činností spojených s pořízením změny územního plánu. Případní další navrhovatelé změn
v územním plánu naleznou potřebný formulář na webu obce. Více informací o možnosti
navrhnout změnu týkající se Vašich pozemků
naleznete v tomto zpravodaji.
l Byl vydán aktualizovaný sazebník úhrad
za poskytování informací podle zák. č.
106/1999 Sb. Naleznete jej na webu obce.
l Byl sestaven a schválen rozpočet obce
na rok 2020 a střednědobý výhled na období 2021 – 2022. Oba dokumenty naleznete
na webu obce.
l V souvislosti s novelou zákona o obecních poplatcích novelizovala obec vyhlášky
týkající se poplatků za svoz odpadu, poplatků ze psů a poplatků za využívání veřejného

	
  

prostranství. Všechny tři vyhlášky naleznete
na webu obce. Došlo též ke zrušení místního
poplatku ze vstupného.
l Po proběhlém výběrovém řízení byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektu na vybudování vodovodního přivaděče z Hudlic
do Otročiněvsi a Nového Jáchymova.
l Zástupci obce byla položena kytice k pomníku na návsi k příležitosti vzniku samostatného Československého státu.

Obecní úřad Otročiněves
přeje
všem našim občanům
mnoho štěstí, zdraví,
úspěchů a radosti
v roce 2020

l Kaplička na návsi byla vybavena elektronickým alarmem.
l Více informací naleznete www.otrocineves.cz
l Chcete-li podstatné informace z dění v obci
vědět včas, zaregistrujte se do místního „Mobilního rozhlasu“ a vše podstatné Vám bude
obec zasílat e-mailem, sms zprávou, nebo
do aplikace „chytrého telefonu“. Zaregistrovat se zdarma můžete na místním úřadu,
stažením aplikace „Zlepšeme Česko“, nebo
na www.otrocineves.mobilnirozhlas.cz

Připomínky ke změně
územního plánu

V letošním roce obec předpokládá
schválení změny č. 1 územního plánu
obce. Upozorňujeme na možnost podat
žádost o změnu nebo úpravu regulativů stávajícího územního plánu a to prostřednictvím formuláře, který je dostupný
na webových stránkách obce v sekci „dokumenty“. Návrh máte možnost uplatnit
prostřednictvím tohoto formuláře podáním na obecním úřadě obce.

Smlouva o společném
spádovém školském obvodu

Zastupitelstvo města Králův Dvůr na svém prosincovém zasedání vzalo na vědomí informaci starosty
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Petra Vychodila o žádosti obce Otročiněves o uzavření smlouvy o vytvoření společného spádového
školského obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Králův
Dvůr, Jungmannova 292 pro školní rok 2020/2021,
která by navazovala na stávající smlouvu uzavřenou
pro školní rok 2019/2020. Jedná se o umístění max.
5 žáků do 6. ročníku ZŠ. Králodvorští zastupitelé zároveň schválili uzavření smlouvy o společném spádovém školském obvodu spádové školy ZŠ a MŠ
Králův Dvůr, Jungmannova 292 s obcí Otročiněves
pro školní rok 2020/2021.
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Vítání občánků

V letošním roce proběhlo vítání občánků
v naší obci dvakrát. Na jaře 23. března jsme
uvítali šest dětí a 20. října ještě další čtyři.
Celkem jsme tedy v roce 2019 přivítali v Otročiněvsi deset nových občánků, z toho pouze
tři holčičky.
Poslední podzimní obřad opět hudebně
doprovázeli žáci pěveckého sboru paní učitelky Spilkové z Hudlic. Po krátkém přivítání
a projevu pana starosty přistupovali jmenovitě rodiče se svými ratolestmi k podpisu v pamětní knize. Každé dítě bylo obdarováno zlatým řetízkem s přívěskem svého měsíčního
znamení a plyšovým medvídkem. Maminky
pak dostaly od pana starosty po rudé růži.
V posledních letech je zvykem při této
slavnosti vybrat a dohodnout obsazení svaté
rodiny do tradičního betléma. Letos se zúčastnili manželé Formánkovi se svým druhorozeným synem Matoušem.
D. Sovová

Letní dětský tábor 2020
v Rabštejně nad Střelou
Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves
pořádá v termínu od 4. do 17. 7. 2020 letní
dětský tábor. Nadešel čas, abychom se opět
začali těšit na společně prožitou velkou část
našeho tábora, v jednom z nejmenších městeček Evropy, Rabštejně nad Střelou. Krásné
prostředí Rakovnické pahorkatiny, nabízí
příležitost ke krásným výletům v nádherné
přírodě a hraní her situovaných převážně
do lesa či na louku. Počasí nás někdy ale
dokáže pořádně potrápit, protože na drsném
západě nikdy nevíte, jak bude, ale z toho si
nic neděláme.
Tábor je postaven na louce mezi lesem
a již zmíněnou řekou. Většinu plochy zabírají, stany s podsadou, ve kterých jsou ubytováni děti zpravidla po dvou kusech a pak
i vedoucí. Další dominantu tábora tvoří dva
velké hangáry – sklad s kuchyní a jídelna
(slouží i jako společenská místnost). Po celou dobu se o děti stará nepřetržitě tým proškolených vedoucí a jejich pomocníků, kteří

se snaží, aby děti byly spokojené, pořádně
vydováděné a zároveň se něco nového naučily a dozvěděly. Samotný pobyt v divoké
přírodě je pro každého malého i dospělého
táborníka velkou školou života.
V letošním roce už na nás čeká celotáborová hra s názvem „Yukon“.
V této zbrusu nové  hře,  poodhalíme průběh osidlování
Yukonu na dalekém severu
Amerického
kontinentu.
Formou opět zábavných
a napínavých her prožijeme
většinu dobrodružství,  která  
nové osadníky čekala (a že
jich nebylo málo) - rýžování
zlata, setkání s medvědem
grizzly, divoké řeky, přechody sněžných plání atd. atd.  
Kromě CTH bude připraven i další neméně zajímavý
program: zájmové aktivity

dle výběru, celodenní výlet s překvapením,
táborový biograf apod.
Těší se na Vás celý tým táborové základny. V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mailové adrese:
zajicova@b-english.cz (Lada Zajícová).
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Myslivecký spolek Habrový potok

Informace k provozu
vodovodu v obci

Po několika nedorozuměních mezi
pracovníky spol. VaK Beroun a některými
našimi občany bych rád vysvětlil některé
okolnosti týkající se provozu místního vodovodu.
Vodovod (vč. vodoměrů) je majetkem
obce Otročiněves, ale jeho správou je pověřena spol. VaK Beroun (dále jen „VaK“).
Koncový odběratel má smlouvu o odběru
vody se spol. VaK, které hradí smluvenou
cenu za odebranou vodu. V současné době
též platí obci nájem za vodoměr, který je
však kontrolován a případně vyměňován
VaKem. Obec není ke správě vodoměrů
vybavena věcně, ani personálně a proto
je tato agenda přenesena na VaK. Tento
propletenec vztahů, týkající se vodoměrů,
není dán něčí oblibou ve složitostech, ale
zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacích který říká, že vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu (Je tím myšlen pouze vodoměr na přípojce z hlavního
vodovodního řádu).
Pokud tedy VaK provádí výměnu vodoměru na Vašem odběrném místě, nejste povinni VaKu nic platit! Platby za tyto úkony
jsou VaKem fakturovány naší obci, jakožto
vlastníkovi vodovodu a vodoměrů.
V nadcházející době dojde v naší obci
ke změně účtování vodného na tzv. dvousložkovou formu (obdobně je hrazen např.
odběr plynu, nebo el. energie). O podrobnostech této změny jsme Vás již informovali ve zpravodaji č. 3/2019. V současné
době probíhá jednání mezi obcí Otročiněves a VaKem o výši konkrétní ceny za odebranou vodu.
Již nyní je však jisté to, že pro svoji
složitost dojde ke zrušení platby za nájem
vodoměru, která Vám byla účtována při
výběru obecních poplatků. Částka nutná
k údržbě a obnově vodoměrů bude nově
obsažena v pravidelných platbách za odebranou vodu, resp. v její pevné složce, kterou budete hradit VaKu. Obci budou tyto
prostředky převedeny jako součást nájmu,
který VaK hradí za využívání vodovodní
sítě. V principu bude platba za vodoměr
zachována, ale z Vašeho vyúčtování obecních poplatků zmizí položka za nájem vodoměru.
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Myslivecký spolek Habrový potok   vznikl
dne 5.2.1983 sloučením MS Sokolovo Hudlice
a MS Nižbor. V té době měl 59 členů. Do současné doby prošlo Mysliveckým spolkem celkem 125 členů a letos, tedy v roce 2020 jich
je organizováno celkem 44. Věkový průměr
členů je 52,39 roku. MS má pronajatou honitbu od Honebního společenstva Hudlice a spol
se sídlem v Otročiněvsi, kde funkci honebního
starosty vykonává pan Antonín Lukeš st. Pronájem honitby je desetiletý. Honitba má název
Habrový potok Hudlice, označení č. 28 a má
výměru 1.642 ha honebních ploch. Z této výměry je 1.273 ha zemědělské půdy, 332 ha lesa
a 37 ha vodních ploch. Hranice této honitby
jsou:
Od mostu na Trubskou proti proudu Běstinského potoka na hranici obecního lesa obce
Hudlice, příkopem na silnici Hudlice – Křivoklát. Po této silnici směrem na Hudlice k fotbalovému hřišti, kde odbočuje vlevo a pokračuje
po cestě na silnici Hudlice – Nový Jáchymov.
Po této silnici až nakonec nad obec Nový Jáchymov kde odbočí vpravo dolů na křižovatku
silnic Karlov, Nižbor, Otročiněves. Pokračuje
po silnici na Nižbor až na odbočení příjezdní komunikace k čerpací stanici pitné vody
Courek a pokračuje po této komunikaci až
k ochrannému pásmu vodárny. Odtud vystupuje po hřebeni Panské stráně na okraj polí
Žížaly. Odtud kopíruje kraj lesa na silničku
od lesních školek Libabina. Po této silničce pokračuje vpravo na silnici Otročiněves – Nižbor.
Pokračuje po této silnici směrem na Křivoklát
na křižovatku silnice do Žloukovické rekreační
oblasti Červánek. Po této silnici na kraj lesa,
kde odbočuje vpravo a pokračuje krajem lesa
na bezejmenný potok a po jeho toku pokračuje
na soutok s řekou Berounkou, pomístní název
„Konec zemi“. Pokračuje po toku řeky na jez
v Nižboru. Zde překračuje tok řeky a pokračuje po silnici Nižbor – Hýskov. Na konci katastru obce Strádonice opět překračuje tok řeky
a vystupuje roklinou zvanou Ouvalka na okraj
Vojenských lesů a statků Hořovice. Kopíruje
jej až do údolí Habrového potoka v části zvané
Za rybníky a odtud pokračuje proti proudu toku
na majetkovou hranici VLS Hořovice. Po této
majetkové hranici pokračuje lesem na kraj
polí na Lísku a odtud pokračuje krajem lesa
na silnici Hudlice – Zahořany a po ní pokračuje
k mostu na Trubskou.
Pro zajištění řádného mysliveckého hospodaření, řízení výkonu práva myslivosti a zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v honitbě, je honitba rozdělena do třech mysliveckých
obvodů, které jsou určeny výborem MS. Obvody jsou označeny pevnou hranicí. Každý myslivecký obvod má svého vedoucího obvodu
a je rozdělen na několik mysliveckých úseků
o které se starají jednotliví členové.
Prostorově i počtem členů je největší obvod
Hudlice, který má výměru 715 ha honebních

ploch, 17 členů a vedoucí obvodu je p. Jiří Straka. Druhý největší je obvod Nižbor, 546 ha, 16
členů a vedoucí obvodu p. Antonín Pelcman.
Třetím v pořadí je obvod Otročiněves,  381 ha,
11 členů, vedoucí obvodu p. Josef Šinkner.   
Myslivecký obvod Hudlice
je tvořen jihozápadní částí pronajaté honitby
č. 28 a spadají do něj honební pozemky vymezené hranicí honitby až po hranici s mysliveckým obvodem Otročiněves, která je stanovena
takto : odbočka k hájence Doužebnice, po cestě okolo hájenky, dále po   cestě krajem lesa
k chatě v místech bývalé Odbočky, za ní doleva
po okraji pole až na silnici Nový Jáchymov –
Hudlice směrem na Hudlice, na křižovatku této
silnice s cestou na osadu Lísek, dále po této
cestě na křižovatku tzv. Panošovy cesty k Janovské rokli, vodotečí této rokle na její vyústění na Panošovu cestu, po ní pod Hrubých les,
kde navazuje na hranici honitby č. 28.
Myslivecký obvod Otročiněves
je střední částí honitby č.28. Spadají do něj
honební pozemky vymezené hranicí honitby, hranicí s obvodem Hudlice a dále hranicí
s obvodem Nižbor, která je stanovena takto :
brod Habrového potoka pod Malinovou, po terénním zlomu (mezi), oddělujícím křoviny pod
Hruškou od luk v Zárybničí a dále po tomto terénním zlomu oddělujícím pole od pastvin nad
Zárybničím na kraj lesa Kocourovina, krajem
lesa na cestu procházející špičkou tohoto lesa,
po ní na kraj lesa a okrajem lesa k hájovně Jezírka, kde navazuje na hranici honitby č.28.
Myslivecký obvod Nižbor
je severní částí honitby č.28 a spadají do něj
honební pozemky, vymezené hranicí honitby
č.28 a hranicí s obvodem Otročiněves.
Každý obvod má pravidelně schůzi jednou
měsíčně a to vždy první pátek v měsíci. Schůze
obvodu Otročiněves probíhají většinou v penzionu Diana v Novém Jáchymově. Výbor MS
se schází dle potřeby zpravidla 6x do roka.
Členské schůze celého MS se konají maximálně dvě ročně.
Výbor Mysliveckého sdružení Habrový potok je devítičlenný a pracuje ve složení:
Šinkner Josef (předseda MS - vedoucí obvodu
Otročiněves), Adam Radek Ing. (místopředseda MS), Hlaváček Martin (myslivecký hospodář), Sýba Václav Ing. (finanční hospodář),
Beránek Jiří (kynologický referent), Pelcman
Antonín (člen výboru MS - vedoucí obvodu
Nižbor), Gabriel Zdeněk (člen výboru MS),
Pastyřík Aleš (člen výboru MS), Straka Jiří
(člen výboru MS - vedoucí obvodu Hudlice).
Dále má povinnost účastnit se výborových
schůzí Lukeš Antonín ml. (předseda revizní
komise MS).
Ze všech výborových i členských schůzí se pořizují zápisy, které jsou podepisovány dvěma
zástupci MS a tyto zápisy jsou ukládány v archivu MS.  
Josef Šinkner
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Historie obce skrytá v kameni

Naše obec má historii propojenou se získáváním železa. Starší obyvatelé si určitě ještě
pamatují na pravidelný zvuk vozíků přejíždějící sloupy lanovky a provoz, který důl přinášel, ale pro mladší anebo ty, kteří se přistěhovali později, již čas setřel stopy průmyslové
historie naší obce, ve které se po roce 1945
nacházel největší hlubinný železnorudný důl
v českých zemích. A přitom její odkaz máme
i ve znaku obce. Jsou na ní vyobrazeny důlní
šlígle (nikoliv kladívka, jak Vás opraví každý
horník). Jedná se o mlátek a želízko. Jsou to
nástroje středověkých horníků, které se často
dostaly do heraldiky a prozrazují, dnes často
již zapomenutou, hornickou minulost obce.
Želízko se nasadilo na skálu (pravák jej držel
v levé ruce) a mlátkem se pomocí úderu hornina odsekla. Ve znaku ho tedy máme správně,
kdy násada želízka směřuje k levé ruce. Někdy bývá a to i v heraldice zobrazeno chybně
– obráceně (nemyslím „vzhůru nohama“, což
je znak pro již opuštěné důlní dílo).
O tom, proč je Krušná hora „krušná“ jsem
již psal minule a tak nyní se zaměřím na památky, které nám zůstávají v okolí obce a vyprávějí o minulosti hornictví.
S největší pravděpodobností na Krušné
hoře dobývali krevel pro výrobu železa již
Keltové v době existence stradonického hradiště. Zůstali po nich některé překopy a hromady na severním úbočí Krušné hory, které
se ale lehce spletou s pozdějšími zásahy. Památkou jsou tedy spíše nalezené historické
předměty, které na zpracování rudy odkazují.
Z pozdějších let, kdy dolování bylo
ve vlastnictví šlechtických rodů, se mnoho
nedochovalo. Lidé ještě neuměli zvládat větší přítoky podzemních vod, a proto se těžba pohybovala v hloubkách do 30m. Z této
doby jsou proto patrné pouze propady těchto
štol, které se na povrchu projevují systémem
na sebe navazujících děr o hloubce kolem
dvou metrů ve svazích hory. Když se panství dostává v roce 1731 rodu Fürstenberků,
začíná se psát větší kapitola těžby železných

rud. Z doby jejich správy dolu, která skončila až v časech hospodářské krize roku 1873,
se zachovaly portály dědičných štol František (na „Courku“ v údolí Habrového potoka) a Josef (dnešní vinárna Cech v Novém
Jáchymově), kde se horníci zapisovaly před
vstupem do dolu a např. budova správy závodů dolů a hutí (dům pod hřbitovem v Novém
Jáchymově č. p. 1) a stará kovárna v č. p. 68.
Z této doby se také zachovaly výrobky novojáchymovských sléváren, kam důl Krušná
hora dodával surovinu. Jedná se kromě památek uchovaných například ve formě náhrobků
a drobných předmětů (odlévaly se zde i šperky a miniatury) také o 17 m vysoký pomník
u Přestanova u Ústí nad Labem. Po roce 1817
byla u dolu postavena první železná úzkorozchodná kolejná dráha u nás. Zbytky jejího
náspu lze vysledovat například u komunikace
spojující Nový Jáchymov s Doužebnicí.  
Pro cisařský horní úřad a správu dolu byl
postaven zděný dům v lese u „Pyramidy“, který byl později přestavěn na Berghaus, místními lidmi nazývaný fürstenberský zámeček.
Na severní části okružní cesty kolem Krušné
hory na žluté turistické značce můžete na jeho
pozůstatky (v roce 1960 byl zbořen) narazit.
Nacházejí se u jezírka a staré lípy v lese na naučné stezce.
Po obnovení těžby v roce 1909 došlo
k hloubení úklonné jámy v areálu dnešního
závodu Savea. Ještě donedávna nad ní stála
těžní věž, která je nyní přenesena do areálu
důlního skanzenu v Chrustenicích. Dále byla
postavena visutá lanovka do železáren v Králově Dvoře. Svou činnost zahájila v roce 1915.
Někteří ji označují jako nejdelší lanovku Rakouska-Uherska. Moc se z této stavby nedochovalo, ale stále můžete nalézt základy pilířů
v průseku nad domy Na Drahách, napínací
protizávaží na Černé haldě u Doužebnice (tato
část odbočky lanovky je z roku 1943), ostrůvky v polích cestou na Lísek jsou také základy
sloupů lanovky a jednu z podpěr krytu silnice pod lanovkou (proti padajícím kamenům

z vozíku lanovky) v Králově Dvoře u Plzeňské ulice u domu č. p. 255. Od roku 1927 také
došlo k otevírání dalších šachet, jejichž pozůstatek můžeme najít například v dochované
strojovně dolu Gabriela v jihozápadní straně
Krušné hory a zachované trafostanici u dolu
č. 14 na jižním svahu Krušné hory na dnešní žluté turistické značce. Tato značka vede
po rovině lesní cestou, která je vlastně náspem
původní úzkorozchodné železnice. Ve stejné
době byla také dokončena povrchová lanovka, jejíž zemní těleso se zachovalo a začíná
v místě silnice na Černou haldu před poslední zatáčkou od Jáchymova směrem k Haldě.
Trasa lanovky je krásně patrná, a jestliže vám
nevadí trocha prodírání v křoví, dá se projít až
ke svému závěru u bývalé šachty č. 12 u křižovatky lesních cest u posedu pod odbočkou
ke křížku na Hudlickém vrchu (místo „Na Pažourku“, kde se konaly hornické poutě). K novějším památkám na hornickou minulost patří
Hornický dům z roku 1935 obytné domy u silnice pod závodem z roku 1940-41.
Těžba v dole byla ukončena v roce 1967
a likvidace byla ukončena v roce 1973.
Od této doby proběhla změna naší obce z průmyslové na rekreační a dnes je již obtížné
nalézt v jejím okolí pozůstatky této dlouhé
hornické minulosti.
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Jistě každý majitel „nelesního“ pozemku měl
potřebu porazit strom, nebo vymýtit křoviska.
Např. z bezpečnostního, či estetického důvodu.
Některé méně, jiné více, překvapí, že i tato činnost je regulována zákonem, má svá pravidla
a v některých případech je nejprve nutné pro
takovou činnost získat povolení orgánu ochrany
přírody.
Celou problematiku upravuje řada předpisů,
ale základní právní úprava vychází ze zákona č.
114/1992 Sb. O ochraně přírody a vyhlášky MŽP
č. 189/2013 Sb.
Zdejším příslušným orgánem ochrany přírody
je OÚ Otročiněves, který ve správním řízení kácení dřevin povoluje, či reguluje. Jelikož se naše
obec nachází v CHKO Křivoklátsko, je též dotčeným orgánem Agentura ochrany přírody Správa
CHKO Křivoklátsko.
V některých případech žádné povolení nepotřebujete. Jedná se o tyto případy (za předpokladu, že se nejedná o součást významného krajinného prvku):
l Dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
l Zapojené porosty dřevin s celkovou plochou
nepřesahující 40m2.
l Dřeviny pěstované na pozemcích, které jsou
v katastru nemovitostí vedeny ve způsobu využití
jako „plantáž dřevin“.

l Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidované v katastru nemovitostí
jako druh pozemku „zahrada“, „zastavěná plocha
a nádvoří“, „ostatní plocha se způsobem využití
zeleň“.
l Další výjimky vycházejí z jiných právních
předpisů, ale tyto případy se běžného člověka netýkají. Jedná se např. o údržbu břehových porostů
správcem vodního toku, čištění ochranného pásma pozemních komunikací, či energovodů, apod.
l Povolení se též netýkají případů tzv. „krajní
nouze“, kde hrozí bezprostřední ohrožení života,
zdraví, či majetku.

Pokud tedy potřebujete pokácet dřevinu rostoucí mimo les a nevztahuje se na Vás žádná
z výše uvedených výjimek, postupujte takto:
1. Je zapotřebí sepsat „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“. I ta má své
zákonné náležitosti. OÚ Otročiněves nevyžaduje využití konkrétního formuláře. Obsah může
být psán volnou formou, ale musí obsahovat
všechny potřebné údaje. Proto doporučujeme
prostudovat, případně i využít, formulář, který
naleznete na webu obce, případně jej dostanete
na OÚ Otročiněves.
2. K Vašemu záměru musíte získat stanovisko
Správy CHKO Křivoklátsko (Zbečno 5, 270 24
ZBEČNO, tel.:313251180). Ta Vám jej, na zá-

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)		
14:00 - 15:00 (starosta)
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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kladě zaslané žádosti, pošle do cca 1 měsíce. Ačkoli je praxe taková, že Správa CHKO nevyžaduje příliš podrobnou žádost, doporučujeme věc
s pracovníky Správy CHKO konzultovat nejprve
telefonicky a dále postupovat dle jejich pokynů.
V některých případech může Správa CHKO vyžadovat místní šetření a předmětné dřeviny nejprve prohlédnout.
3. Máte-li v rukou stanovisko Správy CHKO Křivoklátsko, přiložte jej k „Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“ (z webu obce)
a podejte na OÚ Otročiněves.   V následném
správním řízení bude o kácení rozhodnuto. Zpravidla bývá rozhodnutí kladné. Můžou být však
uloženy podmínky týkající se např. doby kácení,
způsobu kácení, nařízení náhradní výsadby, apod.
K rozhodnutí je nutné zmínit, že platí obecné
doporučení provádět kácení v období vegetačního klidu (období od listopadu do března). Pouze
ve výjimečných případech jej lze povolit i v době
vegetace. Proto doporučujeme plánovat takovouto činnost na zimní období.
Jistě jsem zde neuvedl všechny podrobnosti
týkající se kácení dřevin. To ani nebylo záměrem.
Ale jsou zde, co nejstručněji, popsány nejběžnější
situace, týkající se kácení dřevin a rady jak postupovat, pokud se nechceme dostat do konfliktu se
zákonem.

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
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