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SLOVO STAROSTY

l Letos jsme v Otročíněvsi uvítali sedm nových občánků.

Vítání občánků v Otročiněvsi
Jak již je v naší obci dlouholetým zvykem, každoročně vítáme nově narozené děti
jako naše nové občánky. V loňském roce se
výjimečně tento obřad nekonal, protože bychom vítali pouze jednoho občánka Matouše
Rosenbauma. Zahálet jsme ho ale nenechali, zahrál si roli Ježíška v tradičním ŽIVÉM
BETLÉMU.
Letos jsme 16. října uvítali rovnou sedm
dětí - čtyři děvčata a tři chlapce. Byli to:
MATOUŠ ROSENBAUM, AGÁTA ABRAHAMOVÁ, KRISTÝNA HOBZOVÁ, LADISLAV LIPTÁK, VERONIKA
NOVÁKOVÁ, MARKÉTA STÁRKOVÁ
a JAKUB RYCHTAŘÍK.
V úvodu slavnosti jim přednesli starší kamarádi několik básniček, pak následovala řeč
pana starosty J. Šinknera, podpisy do pamětní knihy, fotografování a gratulace. Od obce
dostalo každé dítě zlatý řetízek, přívěsek se
svým měsíčním znamením a malého plyšové-

ho medvídka. Maminkám přidal pan starosta
k blahopřání také kytičku.
Všem novým občánkům přejeme hlavně
zdraví, lásku a péči svých nejbližších a také,
aby se jim u nás v Otročiněvsi dobře žilo.
D. Sovová

Vážení občané,
dovolte mi, abych zhodnotil můj první
rok ve funkci starosty.
Nebyl pro mě lehký, musel jsem zvládnout pro mě mnoho nových věcí, zapracovat se do úřednické agendy i zvládnout
mnoho náročných situací.
Mám však radost z toho, že úřad funguje tak, jak má. Snažíme se společně
pomáhat našim občanům s jejich problémy, pečujeme o pěkný vzhled obce,
zabezpečujeme fungující infrastrukturu,
přispíváme ke kvalitnímu kulturnímu životu našich obyvatel. Mnoho akcí, které
v obci organizujeme, nám mohou v okolních obcích právem závidět. Děkuji všem
našim občanům, kteří svou aktivitou napomáhají společenskému životu v naší
obci. Těší nás činnost všech zájmových
organizací, které i v příštím roce chceme
podporovat v jejich činnosti.
Snažíme získávat finanční dotace
na podporu kulturních akcí, činnost hasičů i vybudování společenského centra
přístavbou obecního úřadu.
Podařilo se nám optimalizovat ekonomickou situaci naší obce a dostát všem
jejím finančním závazkům.
O aktivitách obecního úřadu vás
informujeme na veřejných zasedáních
i na stránkách tohoto zpravodaje.
Všem aktivním členům obecního zastupitelstva chci poděkovat za jejich
náročnou a obětavou práci, děkuji paní
účetní, panu místostarostovi a všem zaměstnancům obecního úřadu.
Vám, občanům Otročiněvsi, u příležitosti vydání posledního výtisku zpravodaje v tomto kalendářním roce přeji hezký adventní čas, krásné Vánoce
plné rodinné pohody a do nového roku
především pevné
zdraví a mnoho
pracovních
a osobních
úspěchů.
Josef
Šinkner
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NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta, tel. 607
608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
Po, St
8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út, Čt
8:00 - 12:00
Pá
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním spoluobčanům. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu zájem, kontaktujte
Michaelu Holou (e-mail: Hola1969@
seznam.cz).

Pomoc občanům

Sociální komise pracovala v uplynulém
období především v terénu. Ve spolupráci
s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Berouně jsme zprostředkovali pomoc
dvěma našim spoluobčanům. Šlo o občany,
které vzhledem k věku, zdravotním problémům a dalším okolnostem bylo nutné umístit
do zařízení poskytující celodenní péči a soustavnou lékařskou kontrolu.
Prosíme všechny občany o spolupráci.
Pokud zjistíte, že ve vašem okolí žije někdo
osamělý a nemocný, nebo s obtížemi zvládáte péči o nemocného člena rodiny, obraťte se
na členy sociální komise. Rádi budeme hledat
optimální a přijatelné řešení.
Jiří Sixta, předseda komise
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 18. 8. 2011
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otročiněves
Schvaluje:
l přijetí dotace na akci Kulturní rok v obci
l rozpočtové změny za uplynulé období
l smlouvu na zpracování dotačního titulu
na Spolkový dům Otročiněves
l neprodloužení smlouvy s ČSR Nový Jáchymov na užívání rybníku na návsi
l výměnu obecních pozemků za cestu
ke hřišti

l rekonstrukci dětského hřiště na Krušné
Hoře
l přijetí dotace z Fondu podpory hasičů
l smlouvy na pronájem hrobových míst
v kompetenci starosty
l ukončení vyplácení odměny jednomu ze
zastupitelů
Ukládá:
l opravit, popř. posílit síť místního rozhlasu
l hledat vhodné řešení likvidace psích exkrementů

Dotace v roce 2011

uvedených dotačních titulů, o získání dotace
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
na výstavbu společenského centra. Centrum
by mělo vzniknout přístavbou stávajícího
obecního úřadu. Připravujeme ještě další
projekty, které by bylo možné realizovat
v rámci dotačních titulů. Jedná se o lesopark
a cestu pro pěší za urnovým hájem a víceúčelové sportoviště na hřišti pod Panskou
strání.
Velké poděkování patří našim letošním
sponzorům, kteří nám pomohli zejména s financováním slavností spojených s výročím
našich hasičů. Pánové: František Voříšek,
Martin Knytl, Josef Huml, Jaroslav Bon a Jiří
Oberfalzer přispěli úhrnnou částkou překračující 100 000 Kč.
Ing. Evžen Krob, místostarosta

Rovněž v roce 2011 jsme se snažili vylepšovat finanční situaci obce získáváním
prostředků mimo rozpočet obce formou
dotací a příspěvků sponzorů. Ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS jsme získali dotaci ve výši
188 369 Kč. Tato dotace umožní zkvalitnit
vybavení naší hasičské jednotky. Dále jsme
ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek v rámci Tématického zadání podpory kultury, historických akcí a slavností
získali částku ve výši 76 000 Kč. Tuto částku
jsme použili na podporu financování kulturních akcí v průběhu roku.
Na rok 2012 budeme usilovat, kromě již

Činnost Klubu seniorů v roce 2011
Letošní rok senioři zahájili výstupem
na Krušnou Horu a podle přísloví „Jak
na Nový rok, tak po celý rok“, byli i v následujících měsících aktivní.
Leden a únor:
- Myslivecký ples
- Maškarní bál (pomoc při zajištění tomboly)
- KD Na Barče- jihočeská dechovka Babouci
- opékání špekáčků
- Masopust
Květen:
- KD Na Barče - jihočeská dechovka Babouci
- účast na zlaté svatbě manželů Hájkových
Červen a červenec:
- KD Pavlíkov - moravská dechovka Vonička
(pozvání od OÚ Pavlíkov)
- účast na Vítání léta
- výlet vlakem do Rakovníka
Září:
- účast na oslavách hudebního skladatele Josefa Poncara ve Zdicích
- účast na oslavách SDH Otročiněves
Říjen:
- návštěva Domova pro osoby se zdravotním

postižením Leontýn a předání dárkového balíčku klientům
V průběhu roku jsme šestkrát zavítali
do Senomat na oblíbený kulturní program Setkání s písničkou.
Tradičně velkému zájmu se těší autobusové zájezdy, které Klub seniorů pořádá pro
své členy i ostatní občany obce. Letos byly
zorganizovány tři zájezdy. První do Klášterce
nad Ohří a Kadaně, druhý do Rožmitálu pod
Třemšínem a Březnice a poslední do hamru
v Dobřívi a zámků Mirošov a Kozel.
Ve čtvrtek 29. prosince od 15:00 zveme
srdečně všechny seniory do zasedací místnosti OÚ na závěrečné posezení s hudbou
a pohoštěním.
Rádi bychom poděkovali Obecnímu úřadu Otročiněves za finanční podporu, bez níž
bychom nemohli uskutečnit autobusové zájezdy, ochotným řidičům, kteří s námi jezdí
na výlety auty a celému výboru za dobrou
spolupráci.
Jaroslava Rosenbaumová
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Pro všechny soutěžící byly připraveny
pěkné ceny. Za upečení výborných dortů děkujeme Ladě Zajícová a Elišce Vydrové. Poděkování patří také členkám OS Náš domov
Ladě Barchánkové, Daniele Harantové, Markétě Kohoutové, Martině Záhrubské a Ladě
Zajícové za pomoc při organizaci dýňování
a panu Zemanovi, který se postaral o hudební doprovod. Vybrané finanční prostředky,
za které přispěvatelům děkujeme, budou použity na další akce pořádané OS Náš domov.
Štěpánka Landová, OS Náš domov

Svatý Martin přijel
na bílém koni …

Dýňování

Dne 22. října se konalo tradiční „Otročínské dýňování“. Před místním pohostinstvím
se letos shromáždilo rekordních 48 dýní, které byly vyřezány do mnoha originálních podob od Šmoulů, Harryho Pottera, mnoha děsivých obličejů po želvu a strašidelný hrad..
Účastníci soutěžili v kategoriích o nejhezčí,
největší a nejhezčí svítící dýni.

Nejhezčí dýně: 1. místo dýně číslo 9 - mozek, 2. místo dýně číslo 6 - Šmoulinka, 3.
místo dýně číslo 3 - Šmoulí vesnička a dýně
číslo 33 – Harry Potter.
Největší dýně (měřeno v „pase“): 1. místo
dýně číslo 25 s mírou 182 cm, 2. místo dýně
číslo 4 s mírou 178 cm, 3. místo dýně číslo 27
s mírou 170 cm.
Nejhezčí svítící dýně: 1. místo dýně číslo 33
- Harry Potter, 2. místo dýně č. 42 - srdce,
3.místo dýně číslo 9 - mozek.

Několik slov o činnosti Občanského sdružení

Náš domov Otročiněves

Několik slov o činnosti Občanského sdružení
Občanské sdružení Náš domov pracuje od roku
2001. Po celou dobu svého působení úspěšně
organizuje společensko-kulturní aktivity pro
členy sdružení i ostatní občany obce. Svou činností významnou měrou přispívá k obnovení
a udržování místních tradic a zvyklostí. Občanské sdružení úzce spolupracuje s Obecním
úřadem Otročiněves, Sborem dobrovolných hasičů i Klubem důchodců. Akce pořádané sdružením jsou určeny občanům všech věkových
kategorií. Programy organizované pro děti jsou
natolik oblíbené, že lákají k účasti i obyvatele
sousedních obcí.

Na závěr letošního roku sdružení připravilo
ještě několik akcí, na které jsou všichni občané
srdečně zváni.
27. 11.
3. 12.
25. 12.

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
čas bude upřesněn na plakátech
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
od 15:00 v Cábrovácké hospodě
ŽIVÝ BETLÉM			
od 15:00 na návsi

Fotografie z již uskutečněných akcí najdete
na stránkách: www.osnasdomov.cz
Chtěli bychom oslovit všechny občany, kteří
by se k nám chtěli připojit, stát se členy našeho
sdružení nebo pomoci při pořádání připravovaných akcí. Přivítáme také Vaše názory a připomínky, které nás budou motivovat v naší další
činnosti. Zájemci o činnost ve sdružení mohou
kontaktovat e-mail: stepankalandova@seznam.
cz. Na tuto adresu můžete posílat i dotazy, připomínky a náměty na činnost sdružení.
OS je financováno výhradně ze sponzorských darů, obracíme se proto s žádostí
na místní podnikatele a všechny občany, kteří
by chtěli přispět na uskutečnění plánovaných
akcí. Pomoci nám můžete finančním sponzorským darem nebo věcným sponzorským darem
(firemní reklamní předměty atd.). OS vystaví
dárci doklad o převzetí sponzorského daru pro
daňové účely. Budeme rádi za každou pomoc
a spolupráci.
Děkujeme všem, kteří vyplnili anketní lístky
rozdávané na dýňování.
Štěpánka Landová
předsedkyně OS Náš domov

I když k nám do Otročiněvsi s jednodenním zpožděním, ale zato s plnou parádou.
Doprovázel ho dlouhý lampionový průvod
z Krušné Hory okolo urnového háje na náves,
kde proběhla samotná oslava.
Kulturní komise za vydatné pomoci hasičů připravila pestrý program, který přilákal
mnoho dětí i dospělých nejen z naší obce.
Nejdříve jsme si poslechli několik básniček
o podzimu v podání našich dětí a čtení o svatomartinských tradicích. Poté následovalo
za doprovodu písně předvedení Legendy o sv.
Martinovi. Na bílém koni v roli Martina přijel
pan Ondřej Beňo z Počapel. Úlohu žebráka,
kterému daroval Martin půlku svého pláště,
si zahrál Tomáš Sova. Když svatý Martin
na svém bílém koni zmizel ve tmě, rozdával
„ žebrák“ všem přítomným výslužku v podobě perníkové martinské husy a čokoládového
zlaťáku. Nejvíce na odbyt šly vynikající martinské rohlíčky, které napekla paní Štěpánka
Landová a perníčky paní učitelka Lada Zajícová. O teplé občerstvení se postaraly členky
OS Náš domov. V příjemné atmosféře při plápolajícím ohníčku jsme setrvali do večerních
hodin.
Velké poděkování za přípravu a hladký
průběh akce patří členkám Kulturní komise
a Občanského sdružení. To vše za finanční
podpory OÚ. Též děkujeme za pomoc a požární dohled místním hasičům.
D. S.

Sportovce roku Berounska

budete moci poprvé vybírat v nové
anketě, jejímiž pořadateli jsou město
Beroun, produkční a marketingová
společnost Čok a Berounský deník.
Právě v něm najdete koncem roku jména nominovaných sportovců v několika
kategoriích. Slavnostní vyhlášení se
uskuteční 10. ledna od 18:00 v Berouně.
Program zpestří vystoupení zpěváka
Bohouše Matuše a Olgy Lounové.
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Krásný čas Adventu a Vánoc

Advent

Advent (z latinského Adventu - příchod)
je začátkem liturgického roku a přípravou
na Vánoce, začíná první nedělí po svátku
svaté Kateřiny a vrcholí Štědrým dnem 24.
prosince. Adventní období, kdy se věřící připravují na příchod spasitele, trvá zhruba čtyři
týdny a jeho rozmezí je 22 - 28 dnů. Bylo to
období půstu, dodržování střídmosti v jídle
i pití a zábavách a čas zbožného rozjímání.
Zakázány byly veškeré zábavy, ale protože v době adventu slaví svůj svátek několik

Svátek svatého Ondřeje patří po Štědrém
dnu k jednomu z nejdůležitějších dnů, kdy
je možné vyvěštit a hádat svou budoucnost.
Většina věšteb byla zaměřena na budoucího
partnera dívek.

Svatá Barbora - 4. prosince
Svatá Barbora patří ke čtrnácti svatým
patronům, vzývaných zvláště v těžkých chvílích. Barbora byla dcerou bohatého kupce,
zapřísáhlého nepřítele křesťanů. Otec nechal
vybudovat věž, do které ji zavřel, aby ji tak

Svatý Mikuláš - 6. prosince

Svatý Mikuláš pocházel z bohaté křesťanské rodiny žijící v městě Pataře. Již jako
mladý byl svým strýcem vysvěcen za kněze. Později se stal biskupem ve městě Myra
v Palestině. Mikuláš byl velmi štědrý. Majetek, který zdědil po rodičích, rozdal potřebným. Žil životem zbožným a mravným, působil na poli dobročinnosti a byl ochráncem
nespravedlivě obviněných. Pro své činy byl
velmi oblíbený a lidmi velmi uctíván.
Svatý Mikuláš je patronem Ruska, námořníků, dětí, studentů, lukostřelců, lékárníků,
vězňů a mnoha dalších profesí.
Nejčastější tradicí vážící se ke svatému
Mikuláši je rozdávání dárků dětem. V předvečer jeho svátku probíhá mikulášská obchůzka, kdy Mikuláš, doprovázen andělem
a čertem (někdy i více), rozdává dětem nejrůznější dárečky a pochvaly, či pokárání.

Svatý Ambrož - 7. prosince

světců, lid se zcela neodříkal jistým zábavám,
které tento zákaz porušovaly. Ve svátek těchto svatých lidé konali poměrně velké množství různých zvyků, obchůzek a magických
praktik, vycházejících často i z pohanských
obřadů.

Svatý Ondřej - 30. listopadu
Svatý Ondřej byl původně, stejně jako
jeho bratr Šimon, rybářem u Galilejského
jezera v Palestině. Nejprve byl učedníkem
Jana Křtitele a pak jedním z prvních učedníků Ježíše Krista. Po jeho ukřižování odešel
šířit křesťanství, za což byl pronásledován
římským císařem Nerem. Dostal se nejdříve
na sever Řecka a následně až na Peloponéský
poloostrov do města Patra, kde byl v roce 70
n.l. odsouzen a ukřižován na kříži ve tvaru
X, tzv. Ondřejském kříži.
Svatý Ondřej je patron Rumunska, Ruska
a Skotska, ale také sedláků, rybářů, nevěst
a zamilovaných.
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uchránil před veškerými svody. Jeden ze sloužících však Barboru obrátil na křesťanskou
víru a ta se nechala tajně pokřtít. Když to otec
zjistil, pokusil se ji na místě zabít. Barboře se
sice podařilo utéct a schovat se, ale její úkryt
byl prozrazen a tak Barbora, která se odmítla
křesťanství zříci, byla souzena a odsouzena
k smrti. Nejprve byla nejprve krutě mučena
a později popravena vlastním otcem, který
ji sťal hlavu. V ten okamžik ho však zasáhl
blesk a také zemřel.
Svatá Barbora je patronkou horníků, dělostřelců, sedláků, architektů, slévačů, stavebních dělníků, kuchařů a dalších. Je ochránkyní proti bouřce a ohni.
V předvečer svátku svaté Barbory po vsi
chodívaly „Barborky“ - dívky oděné v bílý
šat s zeleným věnečkem na hlavě, košíkem
pamlsků v jedné ruce a metlou v ruce druhé.
Nejznámějším zvykem je řezání větviček
- „barborek“, které trhají svobodné dívky
a čekají, zda jim do Štědrého dne vykvetou,
pokud ano, do roka se vdají.

Přestože Svatý Ambrož nebyl pokřtěn
a neměl potřebné vzdělání, získal si svým příkladným chováním lid, což vedlo až k tomu,
že se nakonec stal milánským biskupem. Je
považován za významného latinského církevního učitele. Všechen rodinný majetek rozdal
chudým, prosazoval spravedlnost, neúnavně
pracoval a prosazoval církevní kázeň a práva
křesťanů.
Svatý Ambrož je patronem včelařů, včel
a domácích zvířat.
Na svátek svatého Ambrože pobíhal
po vesnicích „Ambrož“ v dlouhé bílé košili
s černou špičatou čepicí a měl u sebe různé
pochoutky, na které lákal výtečníky. Ty pak
honil a vyplácel březovou metlou polepenou
papírem. Tento akt měl mít očistnou funkci.

Svatá Lucie - 13. prosince
Svatá Lucie pocházela z bohaté rodiny.
Rozhodla se svůj život zasvětit Bohu a nikdy
se neprovdat. Rodiče ji však přislíbili nápadníkovi, kterého Lucie odmítla. Ten ji, jako
křesťanku, udal za její víru. Jelikož se Lucie
svého vyznání nechtěla vzdát, byla odsouzena k umístění do nevěstince. Když ji však
do něho chtěli odvézt na voze taženém voly,
stal se zázrak a s vozem se nedalo hnout. Lucii tedy dali do vězení, kde ji mučili a následně ji kat probodl hrdlo dýkou.
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích,
sklenářů a brousířů,
O svátku svaté Lucie chodíval po vesnicích průvod masek, které vedla dívka - „Lucie“, bíle oděna s maskou s velkým zobákem,
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kterým se dalo i klapat. Někde masku nahradil pomoučněný obličej. „Lucky“ prošly
mlčky dům a symbolicky vymetly všechny
kouty od všeho špatného. Tento den patřil
především ženám a dívkám. Platil přísný zákaz praní a předení. Ten kdo ho neuposlechl,
toho Lucie potrestala. „Lucky“ kontrolovaly,
zda je v domácnosti uklizeno a jestli se děti
postily.

Štědrý večer

Štědrý den je vyvrcholením postní doby
adventu, počátek Vánoc a vrchol zimní lidové
obřadnosti. Během dne se má držet půst, aby
člověk uviděl „zlaté prasátko“. I štědrovečerní večeře by ještě měla být postní.
Samotná večeře začínala
většinou v okamžiku, kdy
vyšla první hvězda. Večeři
zahájil hospodář modlitbou,
po které se podávala speciálně připravená oplatka
nebo kus chleba s medem.
Po oplatce přišla na řadu
polévka, nejčastěji luštěninová, zapečený nákyp
s houbami, různé kaše jako
jáhlová, prosná, krupičná,
hrachová, sušené ovoce,
čerstvá jablka a ořechy,
obřadní pečivo a vánočka.
Během večeře se pilo víno,
pivo, pálenka, medovina
a vánoční punč. Lidé věřili, ze počet sedících u stolu
nesmí být lichý, a proto se
tomu snažili vyhnout pozváním dalšího hosta. Také
mnohde nechávali jeden
talíř pro člena rodiny, který
toho roku zemřel.
Dnes tradiční kapr se
začal na venkovské štědrovečerní tabuli objevovat až v druhé polovině
19. století.
Také úprava stolu bývala jiná než ve všední dny. Pod talíře se dávaly mince nebo rybí
šupiny pro štěstí. Někde bylo zvykem položit na stůl ošatku se všemi plodinami, které
dávala zahrada, pole i les, jinde se všechny
tyto plodiny dávaly přímo pod sváteční bílý
ubrus. Tyto praktiky měly zajistit hojnost úrody v následujícím roce.

Štědrovečerní zvyky

O Štědrém dnu a Vánocích vůbec byl
vhodný okamžik pro věštění budoucnosti, byl
to čas, kdy se stýkali světy živých a mrtvých,
lidí a zvířat. Lidé chtěli znát svůj osud, kdo
bude v novém roce zdravý a šťastný, kdo
onemocní nebo zemře, kdo se vydá na daleké
cesty. Nejčastějším pomocníkem zjišťování
budoucnosti byla jablka, ořechy a olovo.

Zpravodaj obce Otročiněves
Mladí, hlavně dívky, se soustředili na zjištění budoucího partnera a sňatku. Na svátek
svaté Barbory dívky natrhaly větvičky třešně,
které měly na Štědrý den rozkvést, aby se
v příštím roce dívka vdala. O Štědrém večeru
jedly jablko ve vratech a prošel-li tou dobou okolo muž, čekaly je vdavky. Nejedno děvče na Štědrý den vyhnalo ze stavení
psa, neboť věřilo, že ze směru kterým poběží
přijde i její nastávající. Od štědrovečerního
stolu si děvčata schovávala tři oříšky a na Tři
krále s jejich pomocí věštila. Dívka rozsvítila tři svíčky, jedna představovala ji a další
dvě svobodného mládence a vdovce. Mezi
takto připravené svíčky hodila do vody ořech
a čekala, ke které skořápce se přiblíží. Pokud
k představiteli vdovce, vdala se za vdovce,

jestliže k mládenci, dostala za muže mládence, když k ní samé, čekala ji smrt.
Muži se spíše než na nevěstu zaměřovali
na budoucnost hospodářství, zdraví a podnikání. Hospodář rozdělil jedno jablko pro
všechny, a to se snědlo u štědrovečerního
stolu. Kdo by se v budoucnu ztratil, stačilo si
vzpomenout, s kým toto jablko jedl a opět našel cestu domů. Aby zjistil, jak bude deštivý
příští rok, hodil do vody dvanáct jablečných
jader. Kolik jich zůstalo na hladině, tolik
mělo být suchých měsíců. K věštbě využívali také ořechy, ale jen jednoduše ořech rozlouskli a pokud byl pěkný a zdravý, znamenalo to úspěch a štěstí, přirozeně ořech zkažený
znamenal smůlu.
Také lití olova do vody, které později začal
nahrazovat vosk nebo bílek, byl další velmi
oblíbený rituál věštební magie. Roztavený
kov nebo vosk se opatrně lije do nádoby se
studenou vodou, kde vytvoří různé tvary.

Po několika minutách, kdy výlitek ztuhne, je
možné ho opatrně vyndat a soudit budoucnost
podle jeho podoby.
Vánoční hádání osudu bylo mnohdy založeno také na losování, dívky vytahovaly
stébla slámy z došek. Pokud dívka vytáhla
sudý počet stébel, provdala se za mládence.
Při lichém počtu dostala za muže vdovce.
Podle podoby polínka z hranice dřeva děvčata odhadovala vzhled mládence, bylo-li rovné
měl být krásný, křivé a sukovité ukazovalo
na ošklivého a silné na tlustého. Dívky také
přidávaly lístky se jmény do těsta knedlíků,
který byl první hotov, toho jména dostala dívka muže.
Na Berounsku býval zvyk, že o štědrém
dnu nosily silnější děti ty slabší a napodobovaly tak stromy obtížené úrodou.
Což mělo povzbudit ovocné stromy k plodnosti.
Existovalo ještě mnoho dalších praktik této bílé magie prováděné o Vánocích, které nejenom věštily budoucí osudy lidí,
ale také měly zajistit bohatou
úrodu a štěstí. Mívaly mnoho
odlišných podob a výkladů, jak
je chápali a praktikovali lidé
v různých krajích. Byly to oblíbené obřady lidové magie, které
dokázaly lid potěšit i zarmoutit,
když věštba nedopadla dle očekávání. Rozhodně však zpestřily
a zpříjemnily Štědrý večer.
Běžné bylo obdarování nejen rodinných příslušníků a přátel, ale také žebráků, koledníků
a obecních služebníků. Hospodář obdarovával svou čeleď
a nadřízení své podřízené. Děti
dostávaly během obchůzky masek dárky od rodičů, nebo ráno
na Boží hod v nádobách, punčochách, za oknem apod. Teprve
od druhé poloviny 19.st. se dárky dávají pod
vánoční stromek.
Vánoční stromek není slovanského původu, prvně ho v Čechách pro své přátele
vyzdobil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Karl Liebich , který tento zvyk viděl
v Bavorsku. Tato zvláštnost se rychle dostala
mezi lid a v měšťanské společnosti se usídlila
ve 40. letech 19. století.. Do lidového prostředí se začalo zdobení vánočního stromku rozšiřovat až ve 2.pol. 19. století. a stromek byl
zpočátku zavěšován ke stropu, kvůli úspoře
místa. Zdoben byl skromně tím, co dal domov. Tedy jablíčky, ořechy, pečivem, svíčkami, papírovými a dřevěnými ozdobami apod.
O štědrém dnu se také konaly obřadní
obchůzky a koledy. Známé byly koledy kostelníků a obecních zřízenců, především pastýřů, doplněné o vánoční vytrubování, které
je dodnes na několika místech na Berounsku
stále živé.
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Občanské sdružení Náš domov
a Obecní úřad Otročiněves
za podpory Středočeského kraje
zvou děti z obce
na tradiční

t vořivé odpoledne,
soutěž o nejhezčí
vánoční ozdobu
(přinést s sebou)
a

Mikulášskou nadílku
dne 3. 12. 2011
od 15 hodin
do Cábrovácké hospody

Pojďte s námi tvořit!
Již několik let se scházíme v klubovně
obecního úřadu a hrajeme si s keramickou
hlínou. Menší děti vytvářejí za pomoci rodičů, starší již pracují samostatně. Modelování
je velmi prospěšné pro rozvoj jemné motoriky i pro psychiku dítěte. Letos se scházíme
každý čtvrtek od 16 hodin. Do budoucna plá-

nujeme rozšíření činností o práce s různými
materiály. V naší dílně vznikají dárky k různým příležitostem jako např: Svátek matek,
medaile na oceňování účastníků různých akcí
a dokonce naše keramika putovala až do Irska. Při zahájení adventu bývá vystaven keramický betlém, který je naším společným
dílem a každoročně se rozrůstá. Přijďte také
mezi nás. Uvítáme i nové nápady.
D. Sovová

Kulturní komise Obecního úřadu Otročiněves pořádá 17. prosince zájezd
na POPELKU NA LEDĚ. Cena vstupenky je 490 Kč.
Dopravu hradí OÚ. Rezervace u D. Sovové na tel. č. 605 908 725

Obecní úřad Otročiněves vyhlásil celoroční
fotografickou soutěž „OTROČINĚVES V PROMĚNÁCH ROKU“
Prvního kola se zúčastnilo celkem šest
amatérských fotografů. Ve druhém kole
odevzdalo fotografie osm soutěžících. Doufejme, že stoupající tendence v počtu přihlášených amatérských fotografů bude pokračovat bez ohledu na nepřízeň počasí i v
dalších kolech.
Podstatou soutěže je zachytit na fotografii jakékoliv zákoutí naší obce nebo blízkého
okolí v průběhu roku. Soutěž je rozdělena
do čtyř kol: Jaro (březen-květen), Léto (červen-srpen), Podzim (září-listopad) a Zima
(prosinec-únor). Snímky musí vystihovat
charakter jednotlivých ročních období.
Z každého kola vybere zastupitelstvo
dvacet nejhezčích fotografií, které postoupí
do kola finálového. Autoři snímků zůstanou
z důvodu objektivnosti porotě utajeni. Výherce každého kola obdrží malou cenu. Po
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vyhodnocení posledního kola bude osmdesát finálových fotografií vystaveno pro veřejnost v prostorách OÚ. Návštěvníci výstavy následně hlasováním rozhodnou o vítězi
celé soutěže. Pro výherce budou připraveny
hodnotné ceny.
Podmínky účasti v soutěži:
8 Účast v soutěži je povolena pouze amatérským fotografům.
8 Věk soutěžících není omezen.
8 Do každého kola mohou soutěžící odevzdat nejvýše pět fotografií.
8 Velikost formátu a provedení snímků je
libovolné.
8 Fotografie je nutno odevzdat na Obecní
úřad Otročiněves v obálce, která bude opatřena jménem soutěžícího, jeho adresou a tel.
kontaktem.

Uzávěrka jednotlivých okruhů je stanovena vždy na poslední den 3. soutěžního
měsíce. (tj. pro podzimní kolo 30. 11. a pro
kolo zimní 29. 2. 2012.)
Předáním fotografií dává soutěžící souhlas Obecnímu úřadu Otročiněves k použití
fotografií bez nároku na autorskou odměnu
k propagaci obce. Soutěžící tímto prohlašuje, že je autorem předaných fotografií
a Obecní úřad Otročiněves nenese trestně
právní odpovědnost za jejich původ. Obecní úřad si dále vyhrazuje právo nezařadit do
soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému rámci soutěže.
Případné dotazy k soutěži zodpoví pan
Petr Marek na tel.728 201 622, e-mail: marek-petr@email.cz a starosta Otročiněvsi,
Josef Šinkner.
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Z činnosti SDH

V sobotu 24. září proběhly v naší obci oslavy 120 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů. Slavnost byla zahájena v dopoledních
hodinách oficiální částí v místní restauraci.
Na programu byla rekapitulace činnosti sboru
a ocenění některých členů za jejich činnost
ve sdružení. Schůze se účastnili pouze členové sboru a pozvaní hosté.
Slavnostní průvod, který se kolem poledne vydal z pohostinství k pomníku padlých
na návsi byl další částí programu. K uctění
památky padlých byl u pomníku položen věnec.
Na prostranství před samoobsluhou předvedli hasiči z Libečova, Broum a Králova
Dvora divákům ukázky požárních útoků

z koňské stříkačky, přenosné motorové stříkačky a z cisternového automobilu. Soudobá
i historická hasičská technika byla na návsi
vystavena a zaujala mnoho návštěvníků.
Své příznivce si našly i stánky s vepřovými
pochoutkami a pivem. Odpolední program
zpestřilo vystoupení dechové kapely Rožmitálská venkovanka. Oslavu završila večerní
taneční zábava a krásný ohňostroj.
Doufám, že Vám, kteří jste se oslav zúčastnili, se program líbil. Těm z Vás, kteří se
zúčastnit nemohli, nezbývá než počkat deset
let do dalších oslav. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří finančně či osobní pomocí přispěli k uspořádání oslav.
Petr Marek

Naší jednotce byl dne 6. října v ranních hodinách vyhlášen poplach. Po dlouhé době se
však nejednalo o pouhé cvičení. Předchozího
dne se v okolí obce Broumy ztratil osmdesátipětiletý muž. V nočních hodinách po něm bylo
pátráno policií ČR, ale neúspěšně. Následující
dopoledne byla připravena rozsáhlá pátrací
akce, které se účastnila i naše jednotka. Asi
po třech hodinách systematického pročesávání
lesa byl pohřešovaný muž živ a zdráv nalezen.
Do akce bylo zapojeno asi sto lidí z řad PČR,
HZS, SDH, MP a dobrovolníků.
V pátek 21. října proběhlo nedaleko obce
Lhotka ve večerních hodinách společné cvičení jednotek PO z obcí Chyňava, Malé Přílepy, Lhotka, Železná, Hýskov, Strakonice,
Žloukovice a Otročiněves. Námětem cvičení
byl požár lesa u nedaleké rozhledny a následné vyhledávání osob, které se vlivem šoku
z požáru ztratily v nedalekém lese. Příjezdová
cesta k místu události byla ztížena překážkou
v podobě padlého stromu. Druhá část poměrně všestranného cvičení se odehrávala za tmy.
Vzhledem k obtížnému terénu bylo využito
kombinace hadicové dálkové dopravy vody
a kyvadlové dopravy vozidly CAS. Po zdolání
požáru byla vytvořena pátrací rojnice. Postupně bylo v lese nalezeno sedm ztracených osob,
z nichž několika musela být poskytnuta první
pomoc. Celé cvičení bylo zakončeno krátkou
přednáškou o poskytování první pomoci.
V pátek 28. října naše jednotka
SDH asistovala
místním rybářům
při údržbě hráze
rybníka na návsi.
Členové jednotky vysokotlakým
vodním vedením
čistili hráz a stavidlo nádrže. Tato malá výpomoc je dalším důkazem všestranného využití
hasičské techniky ve prospěch obce.
Petr Marek

Komise pro místní rozvoj

Výstupem z našich zasedání bylo několik návrhů pro obnovu a zlepšení života
v obci:
l Rekonstrukce dětského hřiště v části obce
„Na Černidlech“ - zlepšení bezpečnosti,
oplocení a zároveň provádění pravidelné
údržby (sekání, úklid, opravy). Zajistit, aby
místo nesloužilo jako náhodná černá skládka, projektově připraveno - realizace na jaře
2012.
l Vyčištění koryta potoka kolem hřiště – zabránění vylití potoka při větší vodě - prováděno průběžně při brigádnických dnech.
l Rekonstrukce dezolátní elektroinstalace
chodeb a sklepů v obecním domě „Na Černidlech“ - projektově připraveno, provedeno

výběrové řízení na dodavatele, vybrán dodavatel - před realizací.
l Kontejnerové stání u hospody omezující
při nakládce průjezd nepřehlednou zatáčkou
- realizace provedena, kontejnery přemístěny
na bezpečné stanoviště.
l Rekonstrukce elektroměrového rozvaděče
na OÚ a optimalizován výběr tarifu elektrické energie s cílem uspořit cca 20% ročních
nákladů za spotřebovanou elektrickou energii
- realizováno.
Budeme rádi za každý podnětný návrh ze
strany občanů, který povede ke zlepšení
vzhledu i zlepšení života v obci.
Za Komisi životního prostředí
Pavel Sýkora, předseda

Oslavy 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů

předseda komise: Pavel Sýkora
členové komise: Martin Knytl, Petr Landa
Komise je poradním a iniciativním orgánem
zastupitelstva ve věcech výstavby, oprav
a rozvoje v obci. Úzce spolupracuje s Komisí životního prostředí. Zabývá se kontrolou
výstavby financované z obecního rozpočtu,
komunikuje s představiteli dodavatelských
firem, stavebním dozorem a dalšími zainteresovanými osobami ve spolupráci se starostou
a místostarostou obce. Připomínkuje nově
vznikající projekty a záměry v oblasti obecní
výstavby.
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ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Více o ordinaci v samostatném článku na
této straně.
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
Prosinec 2011
l 3. - 4. 12. sobota a neděle
MUDr. Davidová, Beroun, Medicentrum, tel. 775595704
10. - 11. 12. sobota a neděle
l MUDr. Hentsch, Zdice, Palackého
nám. 21, tel. 311685672
l 17. - 18. 12. sobota a neděle
MUDr. Holický, Beroun, Švermova 1591,
tel. 311625510
l 23. 12. pátek
MUDr. Valta, Žebrák, Hradní 68, tel.
311746414
l 24. 12. sobota
MUDr. Karel, Beroun, Medicentrum, tel.
311746414
l 25. 12. neděle
MUDr. Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel. 311516660
l 26. 12. pondělí
MUDr. Kaiser, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel. 311542346
l 27. - 28. 12. úterý a středa
MUDr. Holman, Hořovice, Komenského
49, tel. 311516660
l 29. – 30. 12. čtvrtek a pátek
MUDr. Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel. 311746418
l 31. 12. sobota
MUDr. Kozlerová, Beroun, Plzeňská
1880, tel. 737171408
Leden 2012
l 1. 1. neděle
MUDr. Kozlerová, Beroun, Plzeňská
1880, tel. 737171408
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů je připraven na delší časové období. Před návštěvou lékaře si telefonicky
ověřte, zda nedošlo ke změnám.
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Praktický lékař informuje
Vážení klienti,
vzhledem k onemocnění mého otce
MUDr. Michala Bureše jsme nuceni přistoupit ke změnám v provozu ambulance praktického lékaře v Hudlicích.
Největší změnou bude od ledna 2012 zavedení objednávacího systému, od kterého
si slibujeme významné zkrácení čekací doby
u lékaře. Každý pacient dostane od sestry
Jany Štancové objednávací kartičku s termínem a hodinou příštího vyšetření, který bude
závazný a bude třeba jej přesně dodržet. Termín vyšetření lze dojednat i telefonicky. Telefon do ordinace se nemění - 311 697 333.
Akutní případy ošetříme samozřejmě přednostně.
V zájmu fungování objednávacího systému prosíme pacienty, kteří si přijdou tzv.
„jen pro léky“, aby byli vždy objednáni. Bez
objednání nebudou recepty či léky vydávány.
S objednávacím systémem jsou obecně dobré zkušenosti, avšak v prvních měsících jeho
fungování lze očekávat možné komplikace.
Druhou změnou je ukončení provozu ordinace v areálu firmy SAVEA na Krušné Hoře.
Vzhledem k dlouhodobé nízké návštěvnosti
a omezené dostupnosti tuto ambulanci přesouváme do Hudlic.
Pracujeme na vylepšení ordinace i na novém přístrojovém vybavení. V současné době
jsme vybavili ordinaci v Hudlicích zcela novým EKG přístrojem a počítačovým systémem, který ulehčí a zrychlí chod ambulance.

V jednání je i další přístrojové vybavení - TK
Holter - tedy přístroj na 24hodinové měření
krevního tlaku a přístroj na měření CRP (který pomáhá lékaři v nasazování antibiotik).
V blízké budoucnosti bychom rádi oslovili
vedení obcí stran možnosti postupné renovace námi pronajatého zdravotnického zařízení
v Hudlicích, které je v současné době řekněme v nedobrém stavu. První nevelkou investicí by mohlo být osazení zvukotěsných dveří
mezi čekárnou a ordinací.
Vzhledem ke svým ostatním pracovním
závazkům v interní, revmatologické a kardiologické ambulanci v nemocnici a na Medicentru v Berouně zatím nejsem schopen plně
převzít ordinaci po svém otci. V péči o Vaše
zdraví se proto budeme střídat s paní doktorkou Annou Švehlovou. Budeme se snažit
nabídnout kvalitní primární péči s dobrou návazností na odborné ambulance.

ZDE JSOU NAŠE NOVÉ
ROZŠÍŘENÉ ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí
úterý
středa 		
čtvrtek
pátek

8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
13:00 - 18:00
8:00 - 14:00
8:00 - 10:00

S přáním klidného adventu zdraví
MUDr.Michal Bureš ml.

Kulturní komise Obecního úřadu Otročiněves pořádá

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
v neděli 27. 11. od 15 hodin
Program zahájí svátečním slovem o Adventu kaplan Radim Ciganek.
Kulturním vystoupením potěší místní děti.
S adventním programem vystoupí skupina Gutta z Plzně.
Společně si zazpíváme píseň „Čtyři adventní svíce“
a zúčastníme se rozsvícení vánočního stromku.
Na závěr vás zveme na malé adventní pohoštění.
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