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Slovo starosty

Přivítáno sedm nových občánků

V neděli 8. března 2015 (již podruhé  na MDŽ) jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali
sedm nových občánků. Pět holčiček a dva chlapci  dostali jako dárek zlatý přívěsek s měsíčním znamením a plyšového medvídka. Maminkám nových občánků věnoval pan starosta Josef
Šinkner krásné čajové růže. Novým občánkům a budoucím kamarádům přednesly místní děti
básničky a slavnostní atmosféru umocnil pěvecký sbor, který zazpíval pod vedením  paní učitelky Spilkové několik písní. Nám nezbývá, než popřát všem novým občánkům, aby se jim u nás
v Otročiněvsi dobře žilo. 						        D. Sovová

Plánované stavby a opravy
V současné době probíhá dokončení výměny světelných zdrojů veřejného osvětlení
za nové s LED technologií. Hlavním cílem
je snížení světelného znečištění, energetické
náročnosti a nákladů na opravu starých těles.
V investičním plánu obce je také dokončení jednosměrné komunikace v nové zástavbě
na Krušné Hoře a její následná kolaudace. Pro
splnění všech podmínek stavebního povolení
je nutné dokončit chodník pro pěší o šíři 2 m,
který bude kopírovat severní krajnici komunikace a stavbu dešťové kanalizace sloužící pro
odvod povrchových vod z této komunikace.
Dále je rozpracována projektová doku-

mentace na rekonstrukci odkoupené garáže
u hasičské zbrojnice. Nový projekt počítá
s rozšířením celé stavby za účelem získání
dostatečného úložného prostoru. Objekt bude
využíván pro skladování pomocného vybavení hasičů a případně i zimního parkování
nového vozu Multicar M 31.
Plánovaná výstavba dětského hřiště
na Krušné Hoře se neuskuteční. I přes získání
potřebných souhlasů státních orgánů a zajištění finančních dotací došlo z důvodů nezískání všech zákonných souhlasů majitelů sousedních pozemků k zastavení tohoto projektu.
Martin Knytl

Vážení občané,
dovolte mi, abych se ohlédl za děním
v obci od vydání posledního Zpravodaje
a rovněž nastínil naše plány v letošním
roce.
V posledním čtvrtletí loňského roku a
od počátku letošního kalendářního roku
proběhla celá řada tradičních akcí, na
kterých se podílejí všechny organizace
v naší obci. Uskutečnily se tyto akce:
Dýňování, Svatomartinský průvod, Poslední leč, Mikulášská pro děti, Zahájení Adventu, Krmení zvířátek, Živý Betlém, Výstup na Krušnou Horu na Nový
rok, Myslivecký ples, Masopust, Dětský
karneval, Vítání občánků, Velikonoční
odpoledne, Pepícká zábava. Myslím, že
výčet akcí svědčí o tom, že v naší obci žijí
její obyvatelé opravdu bohatým společenským životem. Poděkování patří všem
pořádajícím organizacím.
V oblasti péče o veřejná prostranství
jsme upravili zejména obecní pozemky
od Krušné Hory směrem na Draha, ale
věnovali jsme se rovněž dalším částem
obce. Od letošního roku mají obce povinnost nakládat s bioodpadem. V této
souvislosti se nám podařilo zakoupit v
rámci dotace ze Státního fondu životního
prostředí vozidlo Multicar M31 s příslušenstvím a s 10 ks kontejnerů, které
bude sloužit ke svozu bioodpadu hlavně
z veřejných prostranství. Dále byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení
s přechodem na nové typy úsporných
svítidel, bylo vybudováno nové veřejné
osvětlení k zastávce Na Hůrce a také v
nové zástavbě na Krušné Hoře. Zde také
chceme v letošním roce kompletně dokončit novou obecní komunikaci včetně
chodníků. Plánujeme realizaci stavby
nové garáže u hasičské zbrojnice místo
stávajícího přístavku, který obec získala
po vypořádání s bývalým vlastníkem.
V závěru se chci vrátit k letošnímu
březnovému Vítání občánků. Udělalo mi
velkou radost, že jsme přivítali nejvíce
občánků za poslední léta.
dokončení na 3. straně
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Jarní akce v Otročiněvsi

V sobotu 7. března se Cábrovácká hospoda zaplnila princeznami,
vílami, vodníky, čaroději  a spoustou dalších pohádkových bytostí. Konal se totiž DĚTSKÝ KARNEVAL. Členky  OS Náš domov připravily
pro děti bohatý program plný soutěží, her a tance. Všechny masky byly
odměněny pěknými cenami a tři vítězné si odnesly domů dokonce dort.
Na závěr nechyběla ani bohatá tombola.

V neděli 8. března 2015 (již podruhé  na MDŽ) jsme v obřadní síni
obecního úřadu přivítali sedm nových občánků. Více na 1. straně.
V sobotu před Smrtnou nedělí (21. 3.) jsme zasvětili nastávajícím
Velikonocům. V Cábrovácké hospodě bylo opět veselo. Pletly se pomlázky pod vedením pana Hobzy, zdobily se perníčky, které napekla
paní učitelka L. Zajícová a děti i rodiče si mohli vyzkoušet spoustu
výtvarných technik   souvisejících s Velikonocemi. Na okolních stolech po celou dobu trvání akce probíhal prodej dárkových předmětů
od místních výtvarnic. Na závěr jsme se již tradičně rozloučili se zimou
vhozením zapálené Moreny do Habrového potoka.
Ve čtvrtek 30. dubna se uskutečnilo na hřišti tradiční pálení čarodějnic a první květnový den  patřil již 20. ročníku pochodu na Děd.
Pořadatelům všech akcí děkujeme a těšíme se na další.
D. Sovová
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Jak dál s národním
parkem Křivoklátsko?

Postoj Lesů ČR k možnému vzniku národního parku na Křivoklátsku je podle slov Daniela Szóráda naprosto jednoznačný. „Území Křivoklátska je svým způsobem jedinečné také proto, že je
dlouhodobě spravováno s mimořádnou péčí generací lesníků. Výsledkem je unikátní kulturní
krajina, kde se podařilo skloubit hospodaření s majetkem a vysoké standardy ochrany přírody
a krajiny. Uvědomme si prosím, že krajina by měla člověku sloužit a kromě užitků hospodářských by měla poskytovat i ostatní mimoprodukční užitky a jsem přesvědčen, že tohle se nám
v případě Křivoklátska podařilo. Nevidím důvod proč tuto rovnováhu soužití lidí na venkově
s krajinou rušit a riskovat podobný vývoj jako např. v NP Šumava“, řekl v rámci představení
strategické koncepce LČR generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

LČR mají na možnost vzniku
NP Křivoklátsko jasný názor

Lesnický park a současnou míru ochrany přírody na Křivoklátsku považuje Daniel
Szórád za dostatečnou záruku pro zachování
místních přírodních i sociálních hodnot.
„Zásadně nesouhlasím s tím, že by další
národní park přinesl České republice větší
užitek, než je současný způsob správy daného majetku. Mnoho lidí, kteří v současnosti
přímo nebo nepřímo pracují v lesích na Křivoklátsku, by přišlo o práci, a stát by musel
sanovat jejich potřeby. Zatížení České republiky náklady na zřízení a provoz NP by také
jistě nebyly malé.“ uvedl ředitel LČR Daniel
Szórád.
„V žádném případě nám nejde o provozování myslivosti, ani nehodláme toto unikátní
prostředí jakkoliv exploatovat. Naopak jsme
připraveni pokračovat v hospodaření šetrném k přírodě, které odpovídá standardům
zřízeného lesnického parku. Pevně věřím,
že se o této iniciativě povede odpovědná
a odborná diskuze. Bylo by smutné, kdyby veřejnost podlehla demagogii některých
zastánců vzniku národního parku.“ doplnil
Daniel Szórád.
Proti vzniku Národního parku se již v minulosti vyslovila řada autorit z odborné veřejnosti, např. Česká lesnická společnost.
Se vznikem národního parku na jeho území
nesouhlasil ani Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Stanovisko obcí, zda chtějí
NP Křivoklátsko, bude známé letos
Stanovisko obcí, zda chtějí Národní park
Křivoklátsko, bude známé v druhé polovině
letošního roku. Na konferenci o vyhlášení
Národního parku Křivoklátsko to řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). Lidé se
obávají například omezení pohybu a změny
režimu lovu zvěře. Středočeský kraj vyhlášení národního parku podporuje, ale nechce jít
proti názoru obcí. Park by měl být na více než
10.000 hektarech pozemků, převážně lesů.

Konference na krajském úřadě se zúčastnili zástupci obcí, kraje, ministerstva životního prostředí, Lesů ČR i další. Dělí se zjednodušeně na dva proudy, tedy zda převáží
na území ochrana, či hospodaření. „Nemyslím si, že by vyhlášení parku ohrozilo hospodaření Lesů ČR, naopak ta bonita může být
v ochraně přírody. Značka národní park otevírá daleko větší prostor pro návštěvnost, přiláká například turisty z Prahy do Středočeského kraje,“ uvedl hejtman s tím, že by kraj ale
nikdy nešel proti obcím. Náměstek ministra
životního prostředí Vladimír Dolejský řekl,
že lze například doložit, že v oblastech národního parku je i nižší nezaměstnanost.
Stávající CHKO Křivoklátsko má rozlohu
628 kilometrů čtverečních, národní park by
měl zahrnout nejcennějších 102 kilometrů
čtverečních. Vyhlášení parku by se mělo dotknout 17 obcí, z nich je přibližně polovina
pro jeho vznik. V některých budou starostové ještě zjišťovat názor veřejnosti. Například
v Roztokách u Křivoklátu se nedávno uskutečnila anketa, zda si obyvatelé vyhlášení národního parku přejí. „Z 400 lístků, které se
nám vrátily, bylo 300 proti,“ uvedla starostka
Roztok Lenka Peterková. Lidé se podle starostů například obávají omezení volného pohybu po lese. „Pro místní obyvatele a jejich
rodinné příslušníky žádné omezení vstupu
platit nebude,“ řekl vedoucí Správy CHKO
Křivoklátsko Petr Hůla.
Proti vzniku národního parku vznikla před
třemi lety i petice, kterou podepsalo zhruba
14 000 lidí. Středočeští radní odmítli vyhlášení Národního parku Křivoklátsko usnesením
v roce 2013.
Ministerstvo životního prostředí obhajuje
Křivoklátsko jako jedinečnou oblast například díky kombinaci pestrého geologického
podloží a rozsáhlého lesního celku pahorkatinné oblasti s vysokým podílem přírodě blízkých lesních porostů, říčního a vrcholového
fenoménu. Unikátní je i víc než 80 druhů původních dřevin, které se tam vyskytují. Park
by se měl rozprostírat jižně od Křivoklátu podél Berounky.
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Slovo místostarosty
Vážení občané,
tak jako v minulých letech se snažíme shánět finanční prostředky pro obec
i mimo její rozpočtové zdroje.
V současné době máme rozpracované
žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského
kraje. Jedná se o dotace ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek. Zde se
snažíme získat dotaci na tradiční kulturní
akce v naší obci. Dále se jedná o dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. V rámci tohoto
dotačního titulu chceme zlepšit vybavení
jednotky SDH Otročiněves. Na přístavbu
a stavební úpravy skladu požární zbrojnice se pokoušíme získat dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
V úhrnné výši se jedná o finanční prostředky překračující milion Kč.
Ing. Evžen Krob, místostarosta

Z činnosti Klubu seniorů

Září 2014:
l autobusový zájezd do Karlových Varů
a na hrad Loket.
l oslavy Josefa Poncara ve Zdicích
Listopad 2014:
l Setkání s písničkou v Senomatech (hudba
a zpěv Václav Žákovec, Anna Volínová)
Prosinec 2014:
l oslava sv. Martina
l zahájení Adventu
l Poslední leč
l Živý Betlém
l závěrečné posezení s hudbou pana Vydry
V prvním pololetí letošního roku Klub seniorů připravuje:
l v měsíci květnu kratší výlet auty po okolních hradech a zámcích (např. Všeradice,
Dobříš, Hořovice, Točník, Žebrák)
l v měsíci červnu autobusový zájezd
Termíny a cíle výletů budou upřesněny.
Klub seniorů děkuje OÚ Otročiněves za finanční podporu, bez které by nebylo možno
výlety uskutečnit.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů

Slovo starosty

pokračování z 1. strany
Děkuji paní učitelce Spilkové a jejímu pěveckému sboru a v neposlední řadě
organizátorce celé akce paní Daniele Sovové, které dokázaly vytvořit slavnostní
atmosféru celé akce.
Přeji Vám všem krásné jaro a léto
prožité v naší obci.
Josef Šinkner, starosta
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Pokusíme se zlepšit pořádek v naší obci…?

Vážení spoluobčané,
opět začíná období hezkého počasí a s ním
i venčení našich zvířecích kamarádů. Bohužel,
jako již v uplynulých letech je v obci viditelný
nešvar některých majitelů zvířat -   po svých
zvířecích společnících totiž neuklízejí výkaly
na veřejných místech.  Nemám na mysli pouze
majitele psů, ale například i koní.
Obecní úřad na tuto neuspokojivou situaci
zareagoval v minulosti tím, že vydal obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2013, která průvodcům zvířat ukládá povinnost výkaly z veřejných prostranství uklízet.  Úřad k tomuto účelu

Svážíme
bioodpad
z obce Otročiněves

vybudoval po celé obci několik speciálních odpadových košů vybavených sáčky. Bohužel ne
všichni milovníci zvířat jsou i milovníky pořádku a tak nejsou tyto koše využívány v rozsahu, v jakém by měly být.
Nechci zde apelovat na svědomí těchto hříšníků, neboť to se již minulo účinkem
a pořádkumilovnost v nich již asi nevzbudím.
Jelikož v obci většina občanů pořádek na veřejných prostranstvích udržuje a v některých
případech i nad rámec svých povinností, bylo
by jistě nefér přehlížet skutečnost, že jiní naši
spoluobčané činí pravý opak. Proto se obecní

listí, tráva, plevel
zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
dřevní štěpka z větví stromů a keřů
zbytky rostlin
piliny
hlína z květináčů
spadané ovoce
skořápky ořechů, vajec
peří, vlasy

Třiďte s námi
bioodpad, je to tak
snadné!

i

zbytky jídel (gastroodpad)
jedlé oleje
kosti, kůže, maso
uhynulá zvířata
exkrementy masožravých zvířat
znečištěné piliny
stavební suť
plechovky
komunální odpad
ostatní bioologicky nerozložitelné
odpady

ROSTŘEDÍ.

Vážení spoluobčané,
obec Otročiněves získala svozový vůz s kontejnerovým nosičem a nové kontejnery.
Ty budou v produkčním období (od dubna do listopadu) umístěny v různých částech obce a pravidelně sváženy. Pro zpracování větví a jiných dřevních zbytků obec
využije výkonný štěpkovač.

Víte, jak třídit
bioodpad?

úřad rozhodl důsledně vymáhat dodržování uvedené obecně závazné vyhlášky a to
i s ohledem na to, že úklid je v konečném
důsledku prováděn pracovníky obecního úřadu, což vyžaduje uvolnění dalších
finančních prostředků z rozpočtu obce.
Nemusím jistě poukazovat na to, že tyto
finanční prostředky by mohly být využity
za lepším účelem.
Upozorňuji na skutečnost, že porušení čl. 4 OZV č. 3/2013 je, ve smyslu § 46
odst. 1 zákona číslo 200/1990 Sb. považováno za přestupkové jednání, za které
lze správním orgánem uložit pokutu až
do výše 30 000 Kč.  
Vyzývám tedy tímto všechny naše spoPoznámky
luobčany, kteří výše zmíněnou vyhlášku
nedodržují, aby tak začali činit, neboť
v opačném případě s nimi může být zahájeno správní řízení.
Též bych chtěl požádat ostatní pořádkumilovné spoluobčany, aby se nebáli oznámit obecnímu úřadu svá zjištění, která by
mohla přispět k potrestání našich nepořádných spoluobčanů.
Věřím v brzkou nápravu současného
stavu.
Od té doby,
co nám obec zajistila dotaci
Petr Marek
na www.dotacesnadno.cz,
jsem spokojená žížala.

Svoz popelnic

Od května budou popelnice sváženy vždy každý sudý kalendářní
týden ve čtvrtek /14. 5., 28. 5. atd./.

PODPOŘENO FONDEM EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Jéé, vlastní
kompostér, to bude
zábava!

A hurá se vším
do kompostárny!

Místa přistavení
Kontejnery se přistaví do míst s velkým výskytem bioodpadů. Krušná Hora – nová
zástavba, Draha – kontejnerové stání, Hůrka – kontejnerové stání, uprostřed Růžové
ulice, Oudol – točna u čističky a u mostu přes Habrový potok. Zbývající kontejnery
budou umístěny po předchozím informování občanů na předem domluvených místech a v domluvených časových intervalech v ostatních částech obce nebo používány ambulantně v místech aktuální údržby veřejné zeleně.

Četnost svozu
K umístění kontejnerů na smluvená místa dojde v produkčním období (od dubna do
listopadu) a sváženy budou podle potřeby. Kontejnery k operativnímu užívání setrvají v místech přistavení po dobu nezbytně nutnou k údržbě veřejné zeleně.

To se to seká,
když mám kontejner
hned za zády.

Co je
bioodpad?

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad,
ale i z kuchyní. Z bioodpadu může být kompost, který obsahuje veškeré potřebné
živiny pro rostliny. Bioodpad je živá hmota, která potřebuje kyslík. Ten se k ní na
klasické skládce těžko dostává, a tak vše krásně a vesele hnije. V okruhu několika
kilometrů však mohou toxické výluhy ohrozit zdraví obyvatel.
Kompostování bioodpadu je nejpřirozenější recyklace, jaká existuje. Ve zrajícím
kompostu pracují žížaly, které se pravidelně prokousávají hromadou, a vyrábějí tak
tmavý humus, vůní připomínající lesní půdu. Kompost vrací do půdy živiny, které se
z ní neustále vytrácejí, a zabraňuje půdní erozi. Kompost je neocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy. Pokud budete chtít, můžete nám s výrobou kompostu
pomoct i Vy.
Tříděním bioodpadu navracíte živiny zpět do půdy.
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l Obce Otročiněves se týká především lokalita č. 9 – JEZÍRKA. Porost nad 80 let starý, výběr jednotlivých stromů po ploše, převážně jehličnatá hmota
– 250 m3 – smrk, borovice, habr. Jedná se o těžbu ve 2 porostních skupinách – výběr jednotlivých stromů, příprava pro přirozenou obnovu porostů (samovolný nálet semen ze stromů a jeho zdárné odrůstání), odstranění spodní habrové etáže pro puštění světla do porostu pro možné vyklíčení semen
Těžby	
  2015	
  
dřevin, uvolnění kvalitních stromů pro zlepšení zdravotního stavu lesa.

Těžba dřeva v katastru Otročiněvsi a okolí

Lokalita	
  č.	
  1	
  –	
  U	
  KARLOVSKÝCH	
  POLÍ	
  

porost	
  do	
  80	
  let	
  starý	
  

porost	
  nad	
  80	
  let	
  starý

probírka	
  –	
  výchovná	
  těžba	
  

V tomto období se bude intenzivně těžit kala(převážně na výrobu tepla a elektřiny), z které se
převážně	
  
listnatá	
  
–	
  3štěpka.
00	
  m3	
  
	
  buk,	
  
dub	
   buďte opatrmitní hmota – vývraty a zlomy
po silném
větru hmota	
  
bude drtit
U –těchto
hromad
ze začátku roku. Při návštěvě lesa buďte opatrní
ní na možný sesuv hromady. Pokud máte na své
LPK) se zástupci obcí ležících na území, nebo
nechoďte pod zavěšené a výchova	
  
zlomené stromy
ani –	
  zzahrádce
uřezané
větve (pozor
– pouzeskladby,	
  
větve), je
v sousedství
lesnického
parku.
jehličnatá	
  
a	
  listnatá	
  
hmota	
  
–	
  1Na
00	
  tomto
m3	
  –seze	
  smrk,	
  ha abr	
  
porostu	
  
kvalitnění,	
  
úprava	
  
dřevinné	
  
k vývratům. Jsou to nestabilní a nebezpečná mísmožné po domluvě s revírníkem tyto větve doní byly představeny možnosti spolupráce mezi
těžba	
  nebezpečných	
  
stromů	
  
–	
  shnilé,	
  zlomené	
  ...	
  
vézt
k této hromadě.
obecně prospěšnou společností LPK a obcemi.
těžba	
  
za	
  účelem	
  
zkvalitnění	
  
porostu	
  
a	
  podpory	
  
Po celý rok se provádí tzv. prořezávky. Je to
Jednou
z hlavních
forem spolupráce
je zvýšení
cílené prořezávání mladých porostů cca do 20 let
informovanosti
místních občanů. V lese se propřirozeného	
  
zmlazení	
  
věku, kde provádíme snížení počtu jedinců, provádí různé činnosti, které jsou občas negativně
sazování kvality a úpravu druhů dřevin – např.
vnímány. Jedná se především o těžební činnos	
  
výřez břízy a ponechání buku. I z této hmoty je
ti. Pohyb těžké mechanizace po lese je vnímán
možné vyrobit palivo, ale až po sepsání smlouvy
emotivně. Lidé často nechápou, proč zrovna tady
Lokalita	
  
č.	
  2těžit,
	
  –	
  Ukdyž
	
  KAMENNÝHO	
  
STÁNKU	
  
na samovýrobu.
se musí
tam desítky let chodili
s rodiV lese se nachází oplocenky. Jsou to oplocenou na houby, nebo na procházky. Dnes je tam
né plochy (zpravidla celé ze dřeva, nebo s plepaseka, hromady dřeva a klestu, koleje po stro	
  
tivem), kde pěstujeme mladý les, který nesmí
jích. Ale paseka se do dvou let musí zalesnit, dříví
v tomto věku okusovat zvěř. Do těchto ploch by
se odveze a zpracuje do výrobků, klest využije
Lokalita	
  
č.	
  3	
  –	
  U	
  KOLENSKÉ	
  
Lokalita	
  č.	
  4	
  –	
  MEZI	
  seRnemělo
YBNÍKY	
  
vstupovat. Pokud už budete mít potřesamovýrobce na palivo. Hluboké koleje musí
bu tam z nějakého důvodu vstoupit, prosím, netěžební firma podle smlouvy opravit. Vzniká tak
porost	
  
do	
  les,
80	
  
let	
  bude
starý	
  
do	
  na
80	
  ulolet	
  starý	
  
ta s možností úrazu. Dejte porost	
  
velký pozor
ničte oplocení a buďte opatrní při přelézání plotu
nový
který
růst a stárnout s novými gemené a zavěšené větve všech velikostí v lese.
i přes vyrobené přelezy – jsou ze dřeva a mohou
neracemi místních občanů.
Mohou kdykoliv spadnout, aprobírka	
  
to i za bezvětrného
prasknout.
probírka	
  –	
  výchovná	
  těžba	
  
–	
  výchovná	
  
těžba	
   Pokud byste při procházce uviděli
Těžební činnost v roce 2015
zvěř v oplocence, zavolejte to revírníkovi, on započasí.
Práce v lese jsou často sezónní, a proto v objistí vyhnání zvěře a opravu oplocenky.
Na jníže
uvedenéhmapce
převážně	
  
ehličnatá	
  
mota	
  jsou
–	
  3vyznačeny
00	
  m3	
  –	
  těžmodřín,	
  
borovice	
  
jehličnatá	
  a	
  listnatá	
  hmota	
  
–	
  250	
  m3	
  	
  
dobí od listopadu do konce března je v lese zvýV průběhu roku Vás budeme informovat
by kolem obcí a státních silnic, které jsou naplášená
těžební
činnost.
Tato
činnost
klesne
v
jaro
dalším
dění
v lese, a to jak o lidské činnosti,
novány na rok 2015. Těžební činnost bude probívýchova	
  
p
orostu	
  
–
	
  
z
kvalitnění,	
  
ú
prava	
  
d
řevinné	
  
s
kladby,	
  
výchova	
  
p
orostu	
  
–
	
  
z
kvalitnění,	
  
úproměnách
prava	
  dřevinné	
  
skladby,	
  
ním
období
do
konce
června,
z
důvodu
omezení
tak
o
přírodních
lesa v daném
ročním
hat i na dalších lokalitách, než je uvedeno (uvnitř
těžebních
možností
v
ptačí
oblasti.
období.
lesních
komplexů).  Každá
lokalita
má
i
hrubý
těžba	
  nebezpečných	
  stromů	
  –	
  shnilé,	
  zlomené	
  ...	
  	
  
těžba	
  nebezpečných	
  stromů	
  –	
  shnilé,	
  zlomené	
  ...	
  	
  	
  
Přeji Vám mnoho hezkých zážitků při návštěpopis těžebních prací.
Další
činnosti
vě
lesa.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na pláno	
  
Miroslav Pecha
vané zásahy, obraťte se na místně příslušného
Na lesních skládkách můžete spatřit hroLesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
revírníka –  ing. Marek Tuma – tel. 724 524 451
mady klestu. Jedná se o energetickou surovinu
Dne 15. ledna 2015 proběhla schůzka zá-

výběr	
  
jednotlivých	
  
tromů	
  
po	
  ploše	
  (dále jen
stupců
Lesnickéhosparku
Křivoklátsko
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Rozhledna Máminka
Otročiněvsi a přilehlým obcím dominuje vyvýšený přírodní útvar, jehož nejvyšším
bodem je dnes na kótě 609 m Krušná hora.
Na tomto bodě stála již před téměř sto lety
dřevěná triangulační věž, která sloužila zeměměřičským úřadům k zaměřování pozemků.
Mnozí dnešní pamětníci si ještě vzpomenou,
že v jejich dětství jim právě tato věž sloužila
jako ideální vyhlídka do kraje.
Nápad postavit na místě bývalého „trianglu“ rozhlednu se zrodil v Hudlicích. V roce
2007 byl architektonickou kanceláří profesora Martina Rajniše připraven projekt, který ze základů dřevěných triangulačních věží
vycházel. Tehdejší věže však nebyly určeny
k běžnému užívání a tak celý projekt rozhledny je logicky koncipován již jako turistický
cíl s dostupností pro širokou veřejnost. Její
rozměry jsou ale jiné a výška byla přizpůsobena okolnímu porostu tak, aby nedošlo k situaci jako v jiných případech, kdy postupný
vzrůst stromů znemožní pohled do krajiny.
Od roku 2007 se v Hudlicích snažili najít
vhodný způsob financování, ale až v loňském
roce se podařilo obecnímu zastupitelstvu zakomponovat stavbu rozhledny do dotačního
titulu: „Zvyšování atraktivity Hudlicka jako
destinace cestovního ruchu“. Z tohoto dotačního titulu bude dále mimo jiné financována
i naučná stezka okolo Krušné hory.

V souvislosti s tímto projektem budou
jednotlivá místa opatřena mobiliářem s lavičkami či stolky a třiceti kusy informačních tabulí. Tabule budou opatřeny texty
souvisejícími s okolními obcemi a doplněny o zajímavosti ze současnosti i historie
regionu. Na Krušné hoře budou informace tématicky zaměřeny na těžební činnost
v této lokalitě.
Se vznikem nových tras naučné stezky
a nástupních ploch k rozhledně, které je
nutno pro odstavení vozidel vybudovat, dojde ve spolupráci s Klubem českých turistů
k přeznačení aktuálních tras a zakomponování nově vzniklých cílů do map regionu.
Vzhledem k termínům nastaveným dotačním titulem musí být stavba dokončena
do konce měsíce května.
Snad rozhledna s naučnou stezkou udělá občanům radost a stane se vyhledávaným cílem při procházkách či vyjížďkách
na kole po blízkém okolí.
A pokud se v duchu ptáte, proč se rozhledna jmenuje zrovna „Máminka“, musím
Vás zavést opět do Hudlic. V roce 2005
bylo občany Hudlic vysázeno několik desítek lip kolem cesty z obce k hřišti za účelem
uctít otce (táty). Pro alej se tehdy vžil název
„Tátovka“. No, a aby to maminkám nebylo líto, slíbili hudličtí realizaci zajímavého
projektu i pro ně. Z Hudlic se tedy můžete
vydat po „Tátovce“ rovnou k „Mámince“.
Michaela Holá

Rozhledna Máminka
Trojboký jehlan – prostorová příhradovina z hloubkově impregnované kulatiny
se zavěšeným válcem točitého dubového schodiště s betonovými zapuštěnými
základy, které jsou pro stabilitu jištěny
ocelovými zavrtanými tyčemi. Vyhlídková podesta je ve výšce 21 m a vystoupat
na ni je možné po 98 schodišťových
stupních. Celková výška jehlanu je 33 m
zakončen je žerdí s větrnou korouhví.

Letní dětský tábor 2015 „ŘÍŠE LORDA OHNIVOUSE“
v Rabštejně nad Střelou
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves

Tradičně, již sedmým rokem na začátku července, pořádáme dětský letní tábor pro děti ve věku od 5 do 16 let, v nejmenším městečku 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. Když prší, vyrábíme různé blbůstky a hrajeme hry schováni před nepřízní počasí ve vojenském hangáru nebo se prostě navlečeme do pláštěnek a děláme, jako by se nechumelilo. Naopak pokud teploty vystoupí nad únosnou míru, uchylujeme se do místní
řeky Střely, kde chladíme svá přehřátá tělíčka. 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 společná 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. Těší se na Vás celý tým táborové základny!
Základní informace:
Termín konání:			
Místo konání:			
Cena:				
Kontakt:
		
Termín odevzdání přihlášek:
Termín a způsob platby:
				
Způsob dopravy:
Odjezd:
Návrat:
				
Adresa dětí na tábor: 		
Kontakt během tábora:
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27. 6. - 10.7. 2015
Vlastní tábor v Rabštejně nad Střelou
2 800 Kč
Lada Zajícová , e-mail: lzajicov@students.zcu.cz
Do 31. 3. 2015 osobně, e-mailem nebo na adresu: Lada Zajícová, Otročiněves 18, 267 03 Hudlice
Neváhejte, máme omezený počet míst!
Do 31. 5. 2015 v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem č.ú. 215203315/0300
(možno na fa pro zaměst.)
Autobusem
Sraz v sobotu 27. 6. ve 13:45 na návsi v Otročiněvsi (v případě zájmu možnost nastoupit v Kr. Dvoře)
Odjezd z tábora v pátek 10. 7. cca v 11:00 a předpokládaný návrat ve 14:00 opět do Otročiněvsi
(popř. Králův Dvůr)
LDT SDH Otročiněves, (jméno účastníka), Rabštejn nad Střelou, 331 62 pošta Manětín
Denně od 18:30 do 20:00 na tel. čísle 721 350 322. Osobní návštěvy nedoporučujeme!

www.otrocineves.cz

Chcete mít OPRAVDU jistotu,
že VODA, kterou používáte,
je skutečně NEZÁVADNÁ?
Kvalitu vody určuje mnoho ukazatelů,
které jsou dané vyhláškou 252/2004Sb. vydanou Ministerstvem zdravotnictví. Součástí
rozboru vody jsou chemická i bakteriologická stanovení.
Tzv. krácený rozbor je vyhláškou
252/2004 Sb. definovaný minimální rozsah
kontrolních stanovení, ze kterých lze usuzovat, zda je voda pitná, či nikoli.
Informativní rozbor zahrnuje výběr nejdůležitějších parametrů z kráceného rozboru.
rozboru jsou prezentovány formou protokolu. Součástí protokolu je také odborný
posudek, který uvádí, zda voda vyhovuje či
nevyhovuje limitům pro pitnou vodu a případně obsahuje radu, jak kvalitu vody
zlepšit.
Lahve na odběr vody se vydávají
a po odběru odevzdávají na pracovištích Zdravotního ústavu se sídlem v Ustí
nad Labem, popř. po předchozí domluvě
na uvedených telefonních číslech, je možný
odběr vzorků vod našimi pracovníky.

NYNÍ AKCE DO 30. 5. 2015
pro soukromé osoby
orientační rozbor - 750 Kč
krácený rozbor - 990 Kč
Cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje:
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku a případně
dopravu.
Rozsah orientačního rozboru dle vyhlášky
252/2004 Sb.: Escherichia coli, koliformní
bakterie, amonné ionty, dusičnany, dusitany,
TOC, pH, zákal, železo, tvrdost (Ca a Mg) =
celkem 10 ukazatelů!
Rozsah kráceného rozboru dle přílohy č.
5 vyhlášky 252/2004 Sb. v plném rozsahu:
celkem 17 ukazatelů!
V případě dotazů k rozboru a k problematice kvality pitné vody nás kontaktujte
na telefonním čísle místně příslušného pracoviště Zdravotního ústavu:
Kladno: 312 292 160, Fr. Kloze 2316
Příbram: 318 629 315, 721 315 710, U Nemocnice 85
Mělník: 326 307 681, 606 726 368, Pražská 391
Benešov: 317 784 026, 602 259 769,
602 257 125, Černoleská 2053
Praha 10: 296 394 129, 724095366, 721127828,
728206550, Jasmínová 2905
Praha 2: 234 118 542, Dittrichova 329/17

Zpravodaj obce Otročiněves

SAVEA spol. s r.o. Otročiněves
PŘIJME zaměstnance do pracovního poměru na pracovní pozice
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ Z-E1 A M1
PLASTIKÁŘ – MONTÁŽNÍK NA DOKONČOVÁNÍ LAMINÁTOVÝCH VÝROBKŮ
DĚLNICE NA LAMINOVÁNÍ
DĚLNÍK NA PŘÍPRAVU LAMINÁT. FOREM
ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOR. VOZIDEL ŘP sk. C + E, praxe s obsluhou VZV, praxe
v řízení min. 3 roky.
Požadujeme: Manuální zručnost, samostatnost
Nabízíme: příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování
Nástup je možný ihned.
Informace na tel.: 311 693 972 - osobní oddělení, e-mail: vera.kosteckova@savea.cz

kominictví

Dobrý den, vážení spoluobčané.
jistě jste slyšeli o nařízení, které dává za povinnost všem majitelům komínů dodržovat
požární bezpečnost při jejich provozu. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (dále jen NV) ukládá
všem, co provozují ve svém domě či bytě komín, povinnost tento komín čistit a provádět jeho
kontroly. Tato čištění a kontroly jsou nanejvýš důležité, protože předcházejí vzniku požárů
v bytových jednotkách a rodinných domech a zabraňují tak škodám na majetku a životech
lidských i zvířecích.
Každý rok dojde v průměru k 300 požárům s celkovou škodou 48 mil. Kč. Tyto požáry
způsobí ročně zranění 23 osob, z nich minimálně v jednom případě smrtelné. Je také potřeba
zmínit úmrtí domácích zvířat, které není početně evidováno, nicméně nejde o bezvýznamná
čísla. Dále dochází každoročně k několika stovkám případů otrav a úmrtí v důsledku otravy
spalinami z vadných nebo špatně provedených či neudržovaných spalinových cest a to zejména
od plynových spotřebičů.
Pokud někomu vyhoří dům či byt od špatně provedeného nebo poškozeného komína a
nebude mít revizi a následné kontrolní zprávy v pořádku, hrozí mu, že pojišťovna nemusí
plnit pojistné a poškozený nedostane náhradu za škodu jemu způsobenou. A dále mu
hrozí pokuta až 25 000 Kč.
Naše odborná firma Vám nabízí spolupráci při čištění a kontrole Vašich komínů a tím
Vám pomůže ke klidnému spánku a pocitu bezpečí. Dále naše firma provádí výstavbu
nových komínů, frézování a vložkování stávajících komínů a revize. S naší pomocí
nebudete jen dodržovat zákon, ale také budete vědět, zda Vaše topení je efektivní, a
případné nedokonalosti Vám pomůžeme odstranit. Již několika procentní ztráta účinnosti
spalování může znamenat tisíce ročně pro Vaši peněženku.

SPECIÁLNÍ NABÍDKOVÁ CENA
300 Kč*
* (akce platí pro rodinné domy na jednu spalinovou cestu, cena je bez DPH a dopravy, do 10 km v okolí Berouna je
doprava ZDARMA. Cenu garantujeme při předložení tohoto letáku.)
více informací na www.kommon.cz, nebo tel.: 725

493 873

Patrik Vlk, člen Společenstva kominíků ČR, S 954-1D

Těšíme se na spolupráci a přejeme dobrý tah.
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Zpravodaj obce Otročiněves

Zdravotnictví
Zdravotní středisko Hudlice

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš, MUDr. Anna
Švehlová
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Po	  8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
Út   	  8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
St  		       13:00 - 18:00
Čt  	  8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
Pá  	  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.
Telefon 311 622 197.

Životní jubilea
leden - červen 2015
l Šťástka František
l Podrazký Jiří
l Záhrubský Bohumil
l Farkašová Marie
l Krabcová Anna
l Vácová Cilka
l Václavík Václav
l Kocourová Božena
l Podrazká Lidmila
l Václavíková Anna
l Malý Karel
l Marek Stanislav
l Šťástková Věra
l Schovánková Zdeňka

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

Odvoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 22. 8. 2015 bude v obci proveden
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na tato stanoviště:

9:00 – náves
9:30 – Draha (u rybníčku)

Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude
na místě dotřiďován.
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Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Otročiněves
dne 27. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Znění předložené „Smlouvy č. 14183104
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí“ na akci „Svážíme bioodpad z obce Otročiněves“.
  
dne 11. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Rozpočtové opatření nad 100 000 Kč č.
1/12.
l Rozpočet na rok 2015.
l Pronájem bytu  v majetku obce.
l Uzavření dohody na zakoupení nemovitosti.
l Členy finančního a kontrolního výboru.
l Sjednání havarijního pojištění pro vozidlo
Multicar M 31.
l Provedení rekonstrukce objektu zděné
kolny přistavěné k objektu hasičské zbrojnice
včetně vypracování projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce Otročiněves vydává:
l Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Otročiněves nesouhlasí:
l S prodejem  pozemků v majetku obce Otročiněves.
dne 26. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Rozpočtové opatření č. 1/2015 nad
100 000 Kč.
l Prodej pozemku v majetku obce Otročiněves.
l Pronájem pozemků v majetku obce Otročiněves
l Pověření oddáváním starostu, pana Josefa
Šinknera a místostarostu, Ing. Evžena Kroba.
l Propachtování pozemků v majetku obce
Otročiněves.

Výkup kožek
10. 5. 2015 v 9:25 hodin
u obecního úřadu.

l Podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba skladu u požární zbrojnice“.
l Podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje Jednotek sborů dobrovolných hasičů“.
l Podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora kultury a obnovy památek“.

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
8.00-12.00, 15.00-17.00
ÚT 	
8.00-11.00
ST 	
8.00-12.00, 15.00-18.00
ČT 	
8.00-12.00
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).

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

