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Slovo starosty

l Delegace z Otročiněvsi se svými irskými hostiteli. Více si přečtěte na straně 2.

Realizované akce v obci
v období 2010 - 2014

l silnice Draha
l finální úprava komunikace v nové zástavbě na Krušné Hoře
l zateplení budovy OÚ, výměna oken, zateplení půdních prostor a nová střecha nad
chodbou
l obecní cesta k Courku
l nová elektroinstalace v obecním domě
č.p. 134
l rekonstrukce parkoviště u hřbitova

l nová kuchyňka na OÚ využívaná pro činnost zájmových organizací
l nové kontejnerové stání na Hůrce
l nákup nové techniky a pomůcek pro hasiče v hodnotě cca 500,-tis Kč
l garáž pro hasiče
l oprava křížku u zastávky na Hůrce
l úprava cesty od křížku k dubu
l úprava okolí silnice k hájovně
l úprava koryta potoka

Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

V úterý 14. 10. bude v obci proveden svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na tato stanoviště:
15:30 - 16:00 náves			
16:00 - 16:30 Draha (u rybníčku)
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude na místě dotřiďován.

Vážení občané,
dovolte mi, abych při příležitosti
vydání posledního obecního Zpravodaje v tomto volebním období stručně
zhodnotil práci zastupitelstva obce.
Dovoluji si vyjádřit přesvědčení,
že se nám společnou prací podařilo
naplnit program pro toto volební období v oblasti investic, financí, sociální oblasti, bytové politiky i životního
prostředí.
Děkuji v tomto ohledu členům
zastupitelstva za odvedenou práci.
Za to, že máme v obci pestrý společenský a kulturní život, patří poděkování
za činnost Občanskému sdružení Náš
domov, Klubu seniorů, Mysliveckému
sdružení Habrový potok Otročiněves
a v neposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů Otročiněves. Našim
hasičům děkuji také za pomoc při
obtížných situacích i za připravenost
pomáhat při mimořádných událostech
jak u nás, tak i mimo naši obec. Uznání zaslouží též za práci s mládeží.
Také chci poděkovat zaměstnancům obce za péči o obecní zeleň a veřejná prostranství. Oceňuji také práci
Sboru pro občanské záležitosti. Děkuji
za odvedenou práci při chodu Obecního úřadu paní účetní a panu místostarostovi.
Všem občanům přeji hodně zdraví
a spokojený život v naší obci.
Josef Šinkner, starosta obce

Slovo místostarosty
V předešlých řádcích pan starosta
již prakticky vše napsal. Přesto chci
několik řádků doplnit.
To, že zastupitelé otevřeně a skutečně spolupracují v zájmu občanů
obce není bohužel mnohde skutečností. Za to, že u nás tomu tak je a snažíme se naplňovat potřeby občanů, patří
všem zúčastněným velké uznání.
dokončení na 2. straně
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Slovo místostarosty
pokračování z 1. strany
V hodnocení práce obce chci doplnit předchozí řádky ještě o mimořádné
uznání práce pana starosty, který to
v začátku svého volebního období neměl opravdu lehké. Musím konstatovat,
že své starostování dělá opravdu pro
lidi a vytváří pro zastupitele a další
složky obce atmosféru otevřené spolupráce.
Ing. Evžen Krob, místostarosta

www.otrocineves.cz

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Otročiněves
se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 od 14. 00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.
října 2014 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Otročiněvsi, Otročiněves č.p. 34

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Josef Šinkner, starosta obce

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z Otročiněvsi na návštěvu do Irska
Po tom, co nás v prosinci minulého roku
navštívili Irové v naší vesnici, měli někteří
z nás možnost zavítat v květnu letošního roku
do Irska.
Hned na letišti jsme se přivítali s našimi
irskými přáteli. Radost ze setkání byla oboustranná. Vždy pozitivně naladění Irové některé z nás hned po ubytování v jejich vesničce
Glendalough vzali do místní irské hospůdky,
kde jsme měli možnost vyzkoušet irské tance, část z nás vyzkoušela i tradiční ,,irské
nápoje“. Každý den jsme vyráželi na výlety
a učili se poznávat Irsko jako takové. A protože Irsku se říká ,,Zelená země“ nemohli jsme
vynechat prohlídky krásné krajiny v okolí
Glendalough, i když nám vždy počasí nepřálo. Část z nás chtěla navštívit hlavní město
Dublin, kam jsme se dopravili tradičním
,,dvoupatrovým autobusem“ a kde jsme si
prohlédli kulturní památky, parky, restaurace,
trhy a obchodní čtvrti tohoto starého města.
Při výletech jsme zavítali i do koňských maš-
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talí, prohlédli jsme si pobřeží Irského moře.
V Glendalough jsme byli také pozváni do jejich základní školy, kde nám děti uspořádaly
malé přivítání, seznámily nás se svými projekty a předvedly nám malá vystoupení. Také
jsme navštívili mši v místním kostele a popovídali si s panem farářem. Každý večer pro
nás bylo připravené příjemné posezení v domácnostech našich přátel, kde jsme se všichni
scházeli. Ochutnávali jsme irské speciality
a jiné dobroty, tancovali, zpívali, bavili se
a seznamovali s místními lidmi a kamarády
našich kamarádů.
Ty dny v Irsku pro nás, lidi z Otročiněvsi,
byly příjemnými a pohodovými dny, strávené
v krásném prostředí, kdy jsme měli možnost
poznat kulturu, krajinu a způsob života v cizí
zemi. I když ne každý z nás mluvil špičkově
anglicky, vždy jsme našli způsob jak odbourat bariéru v podobě řeči a nakonec jsme si
vždycky porozuměli.
Tereza Krobová

l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta,
tel. 607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 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 hod.
PÁ 8.00-12.00 14.00-15.30
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).

www.otrocineves.cz
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Ohlédnutí za akcemi OS Náš Domov
Otročiněvsí opět
prolétly čarodějnice

Poslední dubnový den těsně před soumrakem se rozhořel na hřišti v Otročiněvsi
veliký oheň. Místní občané tradičně oslavili

Všichni organizátoři se převlékli do kostýmů vodníků a vítali tak příchozí u startu
i na jednotlivých stanovištích soutěžní trasy.
Těsně před cílem čekalo na děti zábavné lanování, o které se postarali bratři Hobzové.
Kolem rozhledny na Dědu děti hledaly
poklad, který byl tentokrát v podobě hastrmanova zlata – velký červený hrnec s bílými
puntíky a pokličkou, ve kterém se blýskaly
zlaté dukátky. Na místě si lidé mohli opéct
špekáčky u ohně, na jehož bezpečnost dohlížel Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves.
Mimo hodnotné ceny soutěžící získali
také medaile z keramického kroužku v Otročiněvsi a diplom.
Všem zúčastněným a organizátorům opět
velmi děkujeme a již se těšíme na příští jubilejní 20. ročník.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE PLÁNOVANÉ
DO KONCE ROKU 2014:
l 26. 10. Dýňování (od 16:30 v místním
pohostinství)
l 8. 11. Svatomartinský
lampionový průvod
l 30. 11. Zahájení Adventu
l 6. 12. Mikulášské odpoledne
l 25. 12. Živý Betlém
Jménem OS Náš domov bych chtěla poděkovat všem, kteří se během celého roku
podílí na přípravách všech akcí. Obecnímu
úřadu děkuji za finanční příspěvek, který nám
každoročně poskytuje. Jsem ráda, že se sešla
parta lidí a jsou ochotni ve svém volném čase
připravovat kulturní akce v naší obci.
Štěpánka Landová

pálení čarodějnic. Muži z obce společnými
silami postavili krásnou hranici, k níž v průvodu od Cábrovácké hospody došly ženy
a děti v kostýmech čarodějnic. Děti dostaly
na uvítanou malou hračku a ženy poukaz
na lektvar. Ještě předtím, než hranice vzplála
, nechali se na ní všichni okostýmovaní vyfotografovat.
Pak nastalo tradiční veselí. Zúčastnili se ho
tentokrát i občané z Nového Jáchymova. Návštěvníci ani letos nezůstali o hladu a o žízni.
Občanské sdružení Náš domov připravilo pro
každého špekáček a chléb. Nápoje všeho
druhu zajistil hospodský Jakub Krob.
Děkujeme všem návštěvníkům a zejména
těm, kteří pomohli,aby tato akce mohla opět
vzniknout.

Vyrazilo se na Děd

První květnový den patří v Otročiněvsi
pochodu na Děd. Letošního již 19. ročníku
se zúčastnil rekordní počet soutěžících. Bylo
rozdáno 93 startovních listin, ale celkový
počet zúčastněných přesahoval 200. Rodiny s dětmi tentokrát odpovídaly na otázky
a plnily úkoly na téma Vodníci a hastrmani.
O organizaci celého dne se opět postaralo Občanské sdružení Náš domov, tentokrát za finančního přispění Místní akční skupiny Mezi
Hrady. Za ni se pochodu zúčastnil manažer
Ing.Martin Kouba.
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Děti mohou zasednout do lavic s kocourem AGIm

Co takhle začít školní rok s novým spolužákem? Kočičího kamaráda si mohou pozvat do své třídy žáci prvního stupně základních škol tam,
kde je provozovatelem vodohospodářského majetku VAK Beroun. Kocour AGI je postavičkou vzdělávacího programu s názvem „DOODPADU
aneb Co do kanalizace nepatří“.
„Jedním z hlavních cílů tohoto programu
je poukázat na to, že Toaleta není odpadkový
koš! Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme
do záchodu či dřezu, totiž problém
nemizí, ale začíná,“ říká technický ředitel Jiří Paul, ze společnosti
VAK Beroun. Předměty a látky,
které často místo v popelnicích,
končí právě v odpadní vodě, totiž poškozují kanalizační potrubí
a další zařízení, ale také zvyšují
náklady na čištění odpadních vod.
Typické je to například pro tuky
a oleje, které ve zvýšeném množství přitékají na čistírny o vánočních svátcích.
Dlouhodobý projekt DOODPADU společnost zahájila na jaře. Žáci 2. až 5. tříd

se při nich zábavnou formou dozvídají, co
se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět
do přírody a jak správně nakládat s různými
druhy odpadu. Hodina trvá 45 minut
a je přizpůsobena věkové skupině
i počtu žáků. „Děti pracují s pracovními listy, kterými je provede právě
kocour AGI. Hodinu vedou vyškolení zaměstnanci naší společnosti. Pro
šikuly máme připraveny drobné dárky,“ dodává Jiří Paul.
Novinkou, která výukové hodiny
od září doplní, je soutěž o postavičku kocoura AGIho. Ten se při své návštěvě vyfotí s dětmi ve třídě, a pokud bude
jejich fotka vybrána jako nejzajímavější, získá třída nového maskota.

Letní Otročínský fotbálek
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Výukovou hodinu si mohou vyučující
objednat na adrese katerina.sajdlerova@
vakberoun.cz. Více informací o projektu se
dozvědí na stránkách www.doodpadu.cz.
Kocour AGI myslí i na studenty středních
škol, pro které vyhlásil soutěž na téma „Co
do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“. Jejich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. „Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě
a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty,
plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme
na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní ples,“ řekl Jiří Paul. Připomněl, že termín pro odevzdání soutěžních
příspěvků vyprší na konci října.

14. ročník turnaje v malé kopané pořádalo
23. srpna OS ,,Náš domov“ Otročiněves

www.otrocineves.cz
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Z činnosti SDH

Od počátku roku se členové jednotky
věnovali údržbě techniky a vybavení. Za půl
roku jsme měli pouze dva výjezdy. Jeden
do obce Hudlice a druhý do obce Nový Jáchymov. V obou případech se jednalo o součinnost s PČR při pátrání po pohřešovaných
osobách. Oba zásahy byly úspěšné.
V únoru jednotka prořezala větve nebezpečně
zasahujících do silnice mezi naší obcí a Nižborem. Dva naši členové se v březnu zúčastnili 24
hodinové stáže na HZS Beroun, čímž opět prohloubili svoje teoretické i praktické dovednosti.
Kulturní akce pořádané sdružením byly dvě
- Pepícká zábava a netradiční velikonoční diskotéka. Obě akce byly návštěvníky kladně hodnoceny a plánujeme jejich opakování v příštím roce.
V průběhu celého roku prováděla jednotka další
drobné technické pomoci v obci.
Na počátku července jsme opět pořádali tradiční dětský letní tábor. Tentokrát bylo tématem
putování vesmírem. Novým zpestřením programu pro děti byla letos poprvé přednáška a videoprojekce se zaměřením na poznávání vesmírných
těles. A to jak teoreticky, tak i prakticky, dovezeným dalekohledem. Přednášku realizovali pracovníci hvězdárny z Plzně. Dovolím si tvrdit, že
rok od roku se organizačně i ekonomicky zdokonalujeme. Tento ročník bych, alespoň dle mého
názoru, označil za nejzdařilejší! Všech 36 dětí
jsme vrátili v pořádku a doufám, že měly plno
zážitků i získaly nové znalosti. I my jsme se přiučili novému. Všechny poznatky a elán vrhneme
do příprav sedmého ročníku. Jako vždy, jen co
klapnou za vybavením vrata garáže, začínáme
připravovat ročník nový. Takže nám držím palce
a hlavně všem, kteří přispěli k uspořádání tábora
VELICE DĚKUJI.
Petr Marek

Pejskařům v Otročiněvsi

Vážení občané, zejména Vy všichni, kteří máte
rádi nejlepší přátele člověka, a to naše pejsky.
Úvodem tohoto krátkého zamyšlení chci poděkovat Vám všem pejskařům, kteří se rádi se
svými miláčky procházíte po naší pěkně upravené obci a dbáte o čistotu veřejných prostranství.
Chci Vám poděkovat za to, že se s papírovými
sáčky ohýbáte pro exkrementy svých pejsků a odkládáte je na místa k tomu určená - do veřejných
košů, případně do svých popelnic. Děkuji Vám
zejména za naše zaměstnance, které následně
exkrementy neobtěžují při sekání a úklidu okrasných ploch. Bohužel vím, že nemohu poděkovat
všem, že někteří tak nečiníte, že své pejsky venčíte
na veřejných prostranstvích a neuklízíte po nich,
nebo exkrementy na veřejná prostranství odkládáte. Věřím však, že při čtení tohoto článku, když
se Vám vybaví pěkně upravená místa naší obce,
kde si hrají děti, kam rádi chodíme na procházku,
se zamyslíte a přidáte se k těm všem, kterým jsem
již v předcházejících řádcích poděkoval.
Evžen Krob
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Otročiněves
ze dne 27. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Podání žádosti o dotaci na akci „Svážíme
bioodpad z obce“ ze Státního fondu životního
prostředí ČR
l Uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci a zpracování projektové dokumentace.
l Rozpočtové opatření č. 1 k 27. 2. 2014.
l Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2016.
l Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
skladu a dílny na společenské centrum.
l Uzavření smlouvy na zpracování žádosti
o dotaci na rekonstrukci skladu a dílny na společenské centrum.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC - PROSINEC 2014
l Buldrová Jana
l Šinkner Josef
l Hamouz Ladislav
l Hamouzová Dagmar
l Dudkovičová Eva
l Andršt Jiří
l Váca Jaroslav
l Šlapák Karel
l Hůlová Hana
l Vaníčková Zdeňka
l Komenda Milan
l Barchánková Eva

70 let
60 let
65 let
60 let
80 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
70 let

ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš ml.
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
Úterý
8:00 - 11:00
12:00 - 14:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 10:00
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.
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l Prodej movitého majetku obce - Š 706
RTHP.
l Řád ohlašovny požáru.
Zastupitelstvo obce vydává:
l Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 - Požární řád obce.
ze dne 24. 4. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Rozpočtové opatření č. 2 k 24. 4. 2014.
l Smlouvu o zřízení věcného břemene – podzemní vedení sítě nízkého napětí na Krušné
Hoře.
l Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
l Uzavření smlouvy na zakoupení zděné kolny.
l Zakoupení kuchyňské linky.
l Projednaný výsledek inventury za rok 2013.
ze dne 12. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí:
l S vyvolání místního šetření ve věci místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích
v obci Otročiněves.
l Se vstupem do MAS Mezi Hrady.
l S přijetím dotace na kulturní činnost v obci
Otročiněves v roce 2014.
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Závěrečný účet obce Otročiněves k 31. 12.
2013.
l Rozpočtové opatření č. 3 k 12. 6. 2014.

l Účetní závěrku obce Otročiněves sestavenou k 31. 12. 2013.
l Doplnění bodu 3 vnitřní směrnice pro vedení účetnictví č. 3/2013.
l Zařazení území obce Otročiněves do územní působnosti MAS Mezi Hrady na období
2014 - 2020.
l Starostovi obce v přenesené působnosti pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
do výše 100 000,- Kč.
l Smlouvu na organizaci zadávacího řízení
a dotační management po dobu pěti let na akci
„Svážíme bioodpad z obce Otročiněves“.
Zastupitelstvo obce Otročiněves ruší:
l Svoje členství v MAS Mezi Hrady prostřednictvím Mikroregionu Hudlicko.
ze dne 28. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Finanční odměnou exekutorovi ve výši
3.500,- Kč za provedení exekučního řízení.
l Smlouvu o zajištění veřejného osvětlení.
l Zadání rekonstrukce garáže v sousedství budovy hasičské zbrojnice.
l Zadání výběrového řízení na instalaci 8 kusů
lamp veřejného osvětlení do úseku od autobusové zastávky Otročiněves ve směru k lokalitě
Draha.
l Zadání výběrového řízení na instalaci veřejného osvětlení v nové zástavbě v lokalitě
Krušná Hora.

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

➢ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
➢ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
➢ Obuv - veškerou nepoškozenou
➢ Hračky - nepoškozené a kompletní
➢ Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce - z ekologických důvodů
➢ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
➢ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční od 24. října do 31. října 2014 na chodbě Obecního úřadu Otročiněves.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší
informace Vám rádi sdělíme na tel.: 602 877 187. Více na www: diakoniebroumov.org.

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

