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Otročiněves

Číslo 1

ročník 1

zdarma
Vážení spoluobčané,

3)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

l Březnový
pohled
nač.otročiněveskou
náves. podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
4)
§ 37
vyhlášky
246/2001 Sb., o stanovení
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Příloha č.
1 k nařízení
vlády č. 91/2010 seženete
Sb.
Kde
na
Berounsku
kominíka?
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za
období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Kapalné
Plynné
Pevné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle návodu
výrobce

1.
Za sezónní
provoz se
považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující
Doplňující
pravidla
k tabulce:
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2.
(nevyvložkovaného)
pro spotřebiče
plynná paliva
se lhůty
1. U jednovrstvého
Za sezónní provoz
se považujezděného
provozkomína
spalinové
cesty pronaspotřebič
paliv
po
kontrol
a čištění
řídí lhůtamivkontrol
spotřebiče
na pevná roce.
paliva.
dobu
nepřesahující
součtua6čištění
měsíců
v kalendářním
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,
2. U jednovrstvého
(nevyvložkovaného)
zděného
komína
prodoba
spotřebiče
na plynná
přičemž
mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními
nesmí
uplynout
kratší 6 měsíců.
se lhůty
kontrol
a ročně
čištění
čištění spotřebiče
naodstupech,
pevná
4. Připaliva
kontrolách
a čištění
třikrát
se řídí
tytolhůtami
činnosti kontrol
provádí va přiměřených
časových
paliva.
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
NEUBAUER
Podpřičemž
Květy 26,
29 Zadní kontrolami
Třebaň, telefon:
603 541 nesmí
595
časových Robert,
odstupech,
mezi267
jednotlivými
nebo čištěními
uplynout doba
kratší 6 měsíců.
RÁKOSNÍK
Jiří, Hradební
1365, 268 01 Hořovice, telefon: 603 801 428

ENDRŠT
Josef, Chyňava
- Libečov
25, telefon:
604činnosti
828 369provádí v přiměřených
4. Při kontrolách
a čištění
třikrát ročně
se tyto
časových
odstupech,
přičemž mezi
kontrolami
čištěními nesmí
SVOBODA
Miloslav,
Šamonilova
148, jednotlivými
25219 Rudná,
telefon:nebo
603588429
uplynout doba kratší 4 měsíců.

dovolte mi, abych vás oslovil u příležitosti vydání prvního obecního zpravodaje v roce 2011. Tento zpravodaj je
také prvním v době po podzimních komunálních volbách.
Děkuji vám za důvěru vyjádřenou
ve volbách. Budu se snažit tuto důvěru
svou prací naplnit.
Věřím, že jako zastupitelstvo naší
obce budeme společně naplňovat volební program ku prospěchu všech občanů naší obce. O dění v obci i o práci
zastupitelstva vás budeme také pravidelně informovat prostřednictvím
tohoto zpravodaje i nových webových
stránek obce.
Přeji vám v tomto roce pevné zdraví,
osobní i rodinnou pohodu.
Šinkner Josef, starosta

Složení zastupitelstva
obce Otročiněves
funkční období 2010 - 2014

8 Šinkner Josef		
   starosta
8 Krob Evžen Ing.
   místostarosta
8 Neumannová Olga Mgr.
   předsedkyně finančního výboru
8 Landová Štěpánka
   předsedkyně kontrolního výboru
8 Holá Michaela Mgr.
   předsedkyně komise pro info veřejnosti
8 Krob Jaromír
   předseda komise životního prostředí
8 Sixta Jiří Mgr.
   předseda komise sociální
8 Sovová Daniela
   předsedkyně komise kulturní
8 Sýkora Pavel
   předseda komise pro místní rozvoj
8 Marek Petr
   člen komise životního prostředí
8 Lulák Václav
   člen zastupitelstva
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INFORMACE VE ZKRATCE
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7,30 - 9,00   14,00 - 15,00
starosta       starosta
Úterý
     17,30 - 19,30
      starosta + účetní
Středa 7,30 - 9,00    15,30 - 17,00
starosta       místostarosta
Čtvrtek 7,30 - 9,00    17,30 - 19,00
starosta       místostarosta
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
Šinkner Josef, starosta
tel.  602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta
tel.  607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
Vážení občané, připravujeme nové webové stránky obce (www.otrocineves.
cz). Jejich spuštěni je plánováno na konec března.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
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 Odvoz objemného odpadu
Ve dnech 1.- 3. 4. 2011 mohou občané
pro jarní úklid využít velkoobjemové
kontejnery. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá stanoviště: náves, Draha,
Krušná Hora.

www.otrocineves.cz

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 16. 12. 2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otročiněves
1. Bere na vědomí:
l veškeré zprávy a informace na zasedání
přednesené
2. Schvaluje:
l volbu členů kontrolního výboru p.Božena
Charvátová, p. Hilda Pchálková, a volbu členů finančního výboru p. Ladislava Zajícová,
sl. Daniela Prošková
l odpis neodbytných pohledávek ve výši
18.468,- Kč
l schválení rozpočtového provizoria na rok
2011 včetně pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011 potřebných k zajištění plynulosti hospodaření obce
l Jednací řád zastupitelstva obce Otročiněves
l pověřeného zastupitele pro jednání s zřizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace p. starostu Josefa Šinknera
l pronájem parcel 199/1 a 193/3 výhradně
a pouze k zemědělské činnosti na základě
smlouvy na dobu 5 let p. Stanislavu Markovi

l vyřadit zmařenou investici 35.816,- Kč
na projekt sociálních bytů
l stanovení výše splátek odměny při skončení funkčního období bývalému starostovi
obce p. Václavu Lulákovi 5.000,-Kč hrubého/
jeden měsíc
l přeřazení hmotného majetku do 40.000,Kč do drobného majetku
l výsledek inventarizace ke dni 30. 11. 2010
(doloženo inventárními soupisy včetně soupisu vyřazeného majetku)
l výši odměn zastupitelů a jejich snížení
o 5% v roce 2011
l podání žádostí o dotace ze Středočeského
kraje na rok 2011 a závazek obce
spolufinancovat akce ve výši 5%
- podání žádosti o dotaci z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spolufinancovat akci
- podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a závazek
spolufinancovat akci
- podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazek spolufinancovat akci

Zastupitelstvo obce zve občany
na veřejné zasedání, které se bude konat
31. 3. 2011 od 18:00 v budově OÚ Otročiněves.

Obecní úřad Otročiněves vyhlašuje fotografickou soutěž
„OTROČINĚVES V PROMĚNÁCH ROKU“
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 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.
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8 Velikost formátu a provedení snímků je libovolné.
8 Fotografie je nutno odevzdat na OÚ 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. 31.5.2011 pro jarní kolo,  pro letní 31.8., pro
podzimní 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.
Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách obce (www.otrocineves.cz). Případné dotazy k soutěži
zodpoví pan Petr Marek na tel.728 201 622, e-mail: marek-petr@
email.cz a starosta Otročiněvsi, Josef Šinkner.

www.otrocineves.cz
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Rušení spojů - nepříjemná záležitost
pro obce, obyvatele a dopravce

Koncem roku 2010 byli dopravci a obecní
úřady postaveni před nepříjemnou skutečnost. Bylo jim oznámeno, že Středočeský
kraj nebude v roce 2011 dotovat značnou část
autobusové dopravy.
Krajské zastupitelstvo 1. prosince 2010
ve svém rozpočtu schválilo snížení dotace
na autobusovou dopravu pro rok 2011 o 180
mil. Kč, tj. o 25% vůči roku 2010. Dotaci v železniční dopravě, která působí v jen některých
částech kraje naopak zvýšilo o 60. mil. Kč.
Toto zásadní snížení dotace, které nemá v jiných krajích České republiky obdoby, znamenalo snížení rozsahu dopravy o 20%. Pozn.
Část snížené dotace pokrylo zvýšení jízdného
k 1. lednu 2011.
Naše společnost PROBO BUS a.s. okamžitě začala jednat se starosty příslušných obcí
a měst, jak se s tak razantním snížením dotace a spojů navržených na zrušení vypořádat.
Zrušit 20% spojů bylo neúnosné. Tím by byla
v některých oblastech autobusová doprava
téměř zrušena.
V I. etapě tj. k 1. únoru 2011 bylo zrušeno okolo
11% dopravní obslužnosti. Jednalo se zejména
o spoje provozované v sobotu a neděli, dále
o spoje kde bylo velmi malé využití - v průměru
3 -7 cestujících. Některé spoje byly sloučeny.
Do II. etapy tj. k 6. březnu 2011 jsme nechali zbývající spoje, u kterých nebylo jasné, co
s nimi udělat, protože se nám zdály být pro
obyvatele obcí důležité. Část těchto spojů budou hradit obce v rámci tzv. ostatní dopravní
obslužnosti. Část spojů bude dopravce provozovat na vlastní náklady. Část spojů bude
zrušena. Jedná se zejména o spoje v rámci
Pražské integrované dopravy.

Dopravní obslužnost autobusovou dopravou
je jedna z mála věcí, která byla v obcích poslední dobou rozvíjena. Zdá se nám zcela
nelogické ji takto drasticky omezit. To si uvědomuje i celá řada obyvatel Středočeského
kraje. Proto bylo na 29.ledna 2011 svoláno
mimořádné jednání krajského zastupitelstva.
Jediným bodem v navrženém programu bylo
zabezpečení a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje v roce
2011.
Do tohoto jednání jsme vkládali velké naděje.
Očekávali jsme, že přehodnotí tak drastické
snížení dotace na autobusovou dopravu a tím
i rušení spojů. Bohužel se tak nestalo. Zhruba
po hodině dohadování zastupitelé neschválili
program jednání a jednání zastupitelstva bylo
ukončeno bez jakéhokoliv výsledku.
Věřím, že krajské zastupitelstvo se bude muset na svém příštím řádném jednání zastupitelstvu k dopravní obslužnosti vrátit. Rušení
spojů vyvolalo tak velkou nespokojenost
obyvatel, že ji nelze přehlédnout.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že vedení naší
společnosti PROBO BUS a.s. je v úzkém
kontaktu s jednotlivými starosty a díky nim
jsme mohli zrušit méně spojů, než bylo navrženo ke zrušení.
Společně se k situaci po zrušení spojů vrátíme
v měsíci květnu, kdybychom mohli reagovat
na případné změny jízdních řádů, která bude
k 12. červnu 2011.
Další informace pokud  se týká  jízdních řádů
lze získat v informačních kancelářích a  dispečerů.
Ing. František Neterda
výkonný ředitel PROBO BUS a.s.

Březnové sčítání lidu, domů a bytů

V březnu se v celé republice uskuteční  Sčítání
lidu, domů a bytů. Sčítací komisař se bude
prokazovat speciálním průkazem společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Každý občan dostane zelený
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé
bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST
a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST.
Při předání formulářů se komisař zeptá, jakým
způsobem budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti.  
Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je online. Předat je můžete také sčítacímu komisaři
nebo je zdarma odeslat poštou.
Samotné sčítání přinese celou řadu novinek. Nově například bude ve formulářích

dotaz na registrované partnerství. Naopak
ve sčítacích formulářích nejsou žádné otázky
na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty,
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu. Lidé
mají možnost se v případě dotazů obrátit
na bezplatnou linku 800 87 97 02. Funguje
rovněž informační email info@scitani.cz.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
26. března je možné začít odevzdávat vyplněné
sčítací formuláře.
Do 14. dubna mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře.
20. dubna končí činnost call centra.

❀ ŽIVOTNÍ JUBILEA ❀
leden - červen 2011
Sýkorová Jitka
Charvát Karel
Fousová Hana
Chaloupková Alena
Malá Božena
Pešoutová Bohumíra
Lulák Bohumil
Krásná Božena
Nový Miroslav
Lulák Václav
Voříšková Marie
Zelenková Eva
Malá Marta
Nosková Věroslava
Hejná Marie
Baroch Josef
Havelka Miroslav
Charvát Jaroslav
Pávová Olga
Havelková Alena
Horák Miloš

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

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. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
n Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské,dětské/
n Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
n Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
n Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
n Vatované přikrývky, polštáře a deky
n Obuv - veškerou nepoškozenou
n Hračky - nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
n ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
n nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
n znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční od 20.do 30.dubna 2011
místo: Obecní úřad Otročiněves
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Partnerství s Irskem
Byla jsem požádána, ať napíši něco o tom, jak se
Otročiněves stala první obcí svého druhu v ČR,
která uzavřela partnerství s obcí Glendalough
v Irsku.
Ano, je to tak, patří nám toto prvenství a datuje
se od roku 2005, kdy naši nyní již dobře známí
přátelé z Irska poprvé přijeli a podíleli se na oslavách milénia u nás. Tenkrát to byla jen taková neoficiální návštěva, vlastně o ní moc lidí ani nevědělo, a v podstatě jsem se setkala se skeptickým
ohlasem: „Irové, a proč zrovna tady?“
Myslím si, že je několik dobrých důvodů proč,
a dnes tento pohled snad sdílí již více lidí. Především proto, že nám to otevírá nový pohled
do světa kolem nás. Tento rok jsme pozváni již
po třetí, abychom navštívili Glendalough. Tato
návštěva je otevřena všem a pravděpodobně se
uskuteční začátkem června. Je to příležitost podívat se, jak si lidé v obci podobné velikostí té naší,
žijí a poradí si s každodenními starostmi či radostmi. Je to příležitost nahlédnout do jiné kultury, jiných zvyků, do způsobů, jak se vyrovnávají
s ekonomickou krizí, která Irsko zasáhla nezvykle tvrdě, jak se lidé uživí v zemědělské oblasti,
jak umí využít půvabu své krajiny a památek
k tomu, aby přivedli do své oblasti dost ( ale ne
přespříliš ) turistického ruchu, a jak tento turistický ruch má pozitivní dopad na domácnosti, kde
je tradicí ubytovávat během sezony v soukromí
u rodin. Tím si rodina může přivydělat  a tak si
také ten život zpestřit, když jsou jejich děti již
z domova pryč. Památky v samotném Glendalough jdou daleko, daleko do minulosti Keltů,
ale velmi se o ně starají a jsou na ně hrdí. To nás
do určité míry také spojuje a může inspirovat.
Když tu naposled naši přátelé z Glendalough
byli, a to bylo loni v červnu (také již po třetí),
tak nám to opakovaně říkali: „Vy máte úžasné

památky keltské historie tady ve Stradonicích.“
Samozřejmě, že jsme je tam vzali, i na nižborský zámek, a je jasné, že v nás koluje společná
keltská krev. To se projevilo hlavně při oslavách,
v hospodě či u někoho z nás na zahradě. Irové se
umí rozjet, umí se veselit, chápou náš temperament, náš humor, mají rádi naše pivo (a poznali
také moravské víno, které si nemohli vynachválit), a především milují muziku a tanec. To kdybyste někdo viděl, jak nás roztočili na naší jedné
návštěvě u nich v jedné hospodě, kde se tancovalo, tak to by nikdo nevěřil, že jsme všichni
doslova lítali ve vzduchu. Prostě nohy nestačily
došlápnout na zem. A to s námi tancovala Lucy,
která, dalo by se říct, je dáma při těle, a nikdo by
netušil, co je v ní energie.
Takže vyrostlo krásné přátelství. My se ubytováváme u nich doma a oni zas u nás. To, že partnerství vydrželo a řady zájemců z obou stran se rozšířily, je přece úžasné. Byla to zásluha Václava
Luláka, že se do toho pustil s vervou jemu vlastní. Nechtěl, abychom se „jen“ setkávali, ale aby
toto vzácné partnerství dostalo i oficiální podobu
a „štempl“. To nebylo pro Iry zas tak důležité,
jsou tak trochu volnomyšlenkáři, a do oficialit se
jim moc nechtělo. Nakonec ale, po dost úporné
práci a tlaku z naší strany (u nich je byrokracie
ještě komplikovanější než u nás, to byste také
nevěřili, že?), tak došlo k podepsání vzájemné
dohody o partnerství na půdě Senátu České republiky, za podpory senátora Jiřího Oberfalzera
v roce 2007. Byla to docela sláva. Jiří Oberfalzer se nejen zasadil o to, že nám vždy nabídne
prohlídku sídla senátu, či Pražského hradu, když
tu naši přátelé z Irska jsou, ale sám se s námi již
dvakrát do Irska vydal, a užívá si to. Je nám jakousi záštitou. Zrovna tak jako teď již několik
irských velvyslanců, kteří naši vzájemnou spolu-

l Klášter v Glendalough - legendární místo irské historie.
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l Úchvatná příroda v okolí irského Glendalough.

práci podporují. Ten první, pan Hamil, tu byl také
na oslavách milénia a předal informaci dál druhému, nyní sloužícímu velvyslanci, panu Ryanovi.
Shodou okolností, p. Ryan má příbuzenské vztahy v Glendalough a zná celou oblast velmi dobře.
Samozřejmě, že nám fandí, a to je dobře. Již tu
také byl na krátké návštěvě, sešel se s myslivci
a určitě nás podpoří i nadále. To je dobrá zpráva pro všechny. Jsme totiž zajímavá obec, ví se
o nás. Vždyť i v loňské  soutěži Obec roku jsme
získali ocenění za to, že máme tuto dlouholetou
mezinárodní spolupráci.
Není důvod se toho tedy bát. Partnerství s Irskem
nám přineslo další zajímavou náplň akcí. Máme
na co být hrdí a na co se těšit. A co víc, děti v Otročiněvsi mají další dobrý důvod, proč se učit
cizímu jazyku. Učit se anglicky jim určitě nikdy
nebude na škodu, ale když se potom mohou
ve skutečné každodenní situaci domluvit, ba co
víc, někdy pomohou svým rodičům s překladem,
jako když tu naši přátelé z Glendalough naposled
byli, tak to již je co říct.
Takže, pokud o tomto partnerství a spolupráci
ještě někdo neví, tu to máte. Bude moc dobře,
když se přidáte. Vždyť život je o tom zkoušet
nové věci, nebát se otevřít  trochu jiným vlivům,
dát našim dětem šanci podívat se, jak se co dělá
jinak ( a dobře), zakusit si na vlastní kůži, jaké
to je být v prostředí jiných zvyků, a v neposlední
řadě přinést něco z těchto zkušeností zpátky sem
domů. Troufám si říct, že například plánovaná
stavba nového komunitního centra při Obecním
úřadě, byla tak trochu ovlivněna tím, co jsme viděli v Irsku. Komunitní centra, kde se scházejí
různé zájmové kroužky a různé generace, kde je
čas si posedět při čaji, kde je zázemí pro seniory, aby se mohli kde scházet, to je v Irsku běžné.
V Glendalough nás dokonce vtáhli do akce, když
senioři v jejich komunitním centru po ránu cvičili
ale tak, že jsme měli co dělat, abychom jim stačili. A přitom byla legrace, všichni se nesmírně
bavili a celou dobu smáli. Proč tedy ne tady?
Takže to je jen takový krátký přehled toho, co
se zatím událo.

www.otrocineves.cz
A jelikož mám osobně co do činění se začátky
tohoto irského partnerství, a někdy jsem si myslívala, že mne lidé v Otročiněvsi za to pokládají
tak trochu za blázna, tak přidám k dobru pár
informací o tom, co mne k tomu vedlo. Přistěhovala jsem se sem vlastně těsně před oslavami
milénia v roce 2005. Jeden den jsem jela své
mamince na pohřeb do Karlových Varů, druhý
den se slavilo tady. Zvláštní kombinace. Ale
od samého začátku, kdy se ještě dům, ve kterém
bydlím, dostavoval, a spousta lidí nevěřila, že tu
budu nakonec bydlet (ta „zbohatlice“ ze západu), jsem se tu cítila nesmírně dobře. To, co dávám k dobru svým známým je, že Otročiněves
mi byla jakoby souzena – prvních pět let svého
života jako dítě jsem žila s rodiči v Jáchymově
v Krušných horách, no a tady jsem našla Nový
Jáchymov s Krušnou Horou. Ještě překvapivější je, že jediná zdejší hospoda se jmenuje U Ježíšků, a moje babička z maminčiny strany se
jmenovala Ježíšková. Takže to bylo zcela jasné:
nějakým záhadným způsobem sem patřím. Poznala jsem, že Otročiněves je dost vzácná obec
tím, že se tu lidé mají vzájemně rádi (ať si kdo
chce říká, co chce, nebo se to tak úplně nejeví),
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vzájemně se podpoří, vypomůžou si. A potom
to dodržování tradic. Je to nádherné, že se tomu
lidé věnují, baví je to, dají tomu svůj čas. Tak
jsem začala i trochu přemýšlet, čím bych mohla přispět já. To, že tu je krásná příroda, víme
všichni, ale to, že tu máme unikátní historickou
památku Keltů (vlastně na dosah ruky, a kousek
pěšky), mne zaujalo, a divila jsem se, že to není
využíváno více. Všude jinde v Evropě by takové místo, jako je Keltské hradiště ve Stradonicích, bylo velkou památkou. Je to prvopočátek
naší historie. Ne, že bych si představovala davy
lidí, nebo chtěla narušit ten božský klid, kterého si vážím tak, jako všichni zde, ale přeci jen
mně to vrtalo hlavou. Takže Keltové a Irové se
mi spojili dohromady, a řekla jsem si, že ukázat
to, co tu máme Irům, kteří tu keltskou minulost
mají v genech do dneška, by nebylo špatné. Tak
se zrodila myšlenka partnerství. Najít Glendalough už potom nebylo obtížné. Je jejich zásluhou, že na moji výzvu odpověděli a reagovali
tím, že se hned sebrali a přijeli.
Tak bych byla ráda, aby tento „projekt“ pokračoval dál. Něco ze svého volného času
dávám také několika dětem, které se chtějí

anglicky doučovat. No, a jak se také mezi
stále více lidmi ví, tak čas od času pořádám
u mne doma v penzionu občasná setkávání
či večery s hudbou. Setkávání s autory zajímavých knih, hudbou třeba Jana Matěje Raka
(jednoho z rodu Saydlů z Berouna a syna
Štěpána Raka), povídání s herečkou Chantal
Poulain-Polívkovou, a bylo tu už i několikrát
ochotnické divadlo „Motýlí divadelní společnost“, které, jak sami říkají, sdružuje herce se
zbytky paměti, a je s nimi dobrá zábava. Bylo
tu i promítání filmu, celovečerní dokument
od Fedora Gála o osudu jeho otce na pochodu
smrti, no a několik večerů o jiných kulturách
jako o Mexiku, Tibetu, nebo Kanadě. Co by
mne potěšilo ze všeho nejvíc, kdyby na takové večery přišlo víc lidí. Nepořádám to pro
sebe a své známé. Vidím to jako svůj příspěvek lidem v Otročiněvsi, všem těm, kteří
mne zde přijali. Byla bych moc ráda, kdyby
ta myšlenka, že je dobré se otevřít novým
věcem, novým zkušenostem, a jiným, třeba
i netradičním pohledům na svět, se rozprostřela víc doširoka tady u nás doma.
Miroslava Kaněrová

Bilance a plánování kulturní komise

Činnost kulturní komise naší obce je neodmyslitelně spjata s prací Občanského sdružení Náš domov. Je to především proto, že zde figurují jedni
a titéž členové. Chtěli bychom apelovat  zejména na mladé rodiče, aby
se k nám připojili a pomohli s přípravami jednotlivých akcí, jak svými
nápady, tak i praktickou pomocí. Velmi oceňujeme aktivní  zapojení rodiny Hobzových. Nejen, že se téměř všech akcí zúčastní, ale některé z nich
dokonce sami připravují ( např.: pochod na Děd, Velikonoce aj.). Myslím
si, že by mohli být příkladem pro mnohé starousedlíky, kteří by tuto rodinu
jistě neváhali označit za náplavu a kteří sami se zapojením stále váhají.
Vždyť člověk je označován za tvora společenského a jistě mi dáte
za pravdu, že při takových událostech, jako je Živý Betlém, Dýňování,
Otvírání studánek, Masopust, vánoční a velikonoční odpoledne či Vítání léta, zažíváme krásný pocit jakési sounáležitosti, která na vesnici
jistě patří a nebylo by moudré vlastní netečností o tyto zážitky přijít.
Již zmiňovaný Živý Betlém byl poslední společnou akcí loňského
roku. Vše proběhlo podle zaběhnutého scénáře, pouze se změnilo obsazení některých postav. Svatou rodinu tentokrát ztvárnili: Bára Rosenbaumová se synem Matoušem a Petr Veselý, které již tradičně ochraňovali andělé v podání Lucie Landové a Marty Sovové. Na obsazení tří
králů se promítla změna ve vedení naší obce, a tak se králem Kašparem
stal nový starosta Josef Šinkner a černého Baltazara ztvárnil  Petr Landa. Pouze místostarosta Evžen Krob si udržel roli krále Melichara.
Paní učitelka Lada Zajícová opět velmi pěkně secvičila s dětmi tanečky
a scénky před jesličkami. Teplými nápoji jsme se mohli zahřát díky  
Štěpánce Landové a  Ladě Barchánkové.
Milovníky zvířectva jsme nejspíš trochu zklamali. I když velbloud,
oslík i kůň vedený Lucií Punčochářovou ani tentokrát nechyběli, nebýt narychlo přivedené kozičky od Punčochářů, zely by ohrady vedle
betléma prázdnotou. Tato chyba vznikla špatnou domluvou, nikoliv nedostatkem domácích zvířat v obci. Letos to jistě napravíme. Velkou zásluhu na hladkém průběhu této slavnosti měli znovu místní hasiči, kteří
zajišťovali technické zázemí, stavbu betléma i bezpečnost provozu.
Přibývající počet účastníků svědčí o velké popularitě této jedinečné
akce i v širším okolí. Doufejme, že se jako místní tradice podaří udržet
i po další generace.

  CO NÁS ČEKÁ:
• OS Náš domov pořádá tradiční Maškarní bál. V sobotu večer pro dospělé a v neděli si přijdou na své děti.
• Masopust letos připadá až na březen. Vzhledem k termínu jarních
prázdnin jsme posunuli masopustní průvod a zábavu na 19. 3. , ale
jsme si vědomi toho, že to neodpovídá tradici. Přesto doufáme, že
účast bude opět hojná, masky nápadité a především dobrá nálada.
• 26. 3. chystáme zájezd do divadla Semafor na představení Dal si růži
do polívky. Bližší informace a lístky jsou k dostání u Daniely Sovové
(tel. č.: 605 908 725)

Akce Občanského sdružení Náš domov pro rok 2011

Občanské sdružení Náš domov připravilo i v letošním roce pro občany Otročiněvsi širokou nabídku společenského a sportovního vyžití.
V místním pohostinství sdružení pořádá následující akce:
l 19. 2. Maškarní taneční zábava
l 20. 2. Dětský karneval
l 23. 3. Valná hromada OS, zahájení v 19:00
l 17. 4. Velikonoční odpoledne, zahájení v 15:00
l 7. 5. Den matek (spolupořádá OÚ), zahájení v 15:00
l 22 .10. Strašidelné dýně, zahájení v 16:30
l 3. 12. Mikulášská nadílka, zahájení v 15:00
Další plánované akce se srazem účastníků před budovou pohostinství:
l 19. 3. Masopust, zahájení ve 13:00
l 30. 4. Čarodějnice, zahájení v 18:00
l Termíny červnové „Ježčí expedice“ a srpnového „Otročínského
fotbálku“ budou upřesněny na plakátech a webových stránkách
obce.
l Svatomartinský průvod se vydá na pochod 12. 11. v 17:00
z Krušné Hory.
l Živý Betlém bude připraven ve spolupráci s OÚ na 25. 12.
od 15:00 na návsi.
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100 let od obnovení těžby
na železorudném dole na Krušné Hoře
V roce 2011 uplyne 100 let od obnovení těžby
na velkém železorudném ložisku Pražské železářské společnosti (PŽS) na Krušné Hoře. Pro
pochopení důležitosti této události pro širokou
oblast kolem tohoto ložiska a její obyvatele je
třeba se alespoň v krátkosti vrátit do historie
a připomenout hlavní důvody k postupnému
omezování a ukončení těžby po několika stoletích těžební činnosti v 80. letech 19. století.
Až do objevení ložisek chamositu v okolí Nučic novojáchymovským prospektorem Františkem Herdou v roce 1845 byla ruda, těžená
na Krušné Hoře ve východní polovině ložiska,
patřící od 30. let 18. století křivoklátskému
panství knížat z Fürstenberků, hlavní surovinou pro vysoké pece křivoklátských železáren
v Nové Huti a Novém Jáchymově a převážnou součástí vsázky pro vysokou pec Karlovy
Hutě v Králově Dvoře, patřící až do roku 1860
do skupiny významných komorních železáren,
řízených zbirožským hejtmanstvím. Komorní
železárny samy vlastnily těžební práva na západní polovině krušnohorského ložiska a těžily zde rudu pro vysoké pece ve Františkově,
Holoubkově a Strašicích.
Po roce 1860 se Karlova Huť stala majetkem
Emila Egona z Fürstenberků   a byl vytvořen
kombinát knížecích fürstenberských montánních závodů, který po roce 1871, kdy byla
uvedena do provozu v nově založené Karlo-Emilově huti v Králově Dvoře v českých
zemích první vysoká koksová pec skotského
typu, začal uskutečňovat pod vedením ředitele Ing. Jana Dušánka koncentraci výroby
do dvou závodů ve Staré Huti a Králově Dvoře. To vedlo k postupnému zastavení výroby
v Nové Huti v roce 1876 (po 364 letech) a nakonec i velkého závodu se 2 vysokými pecemi a slavnou slévárnou v Novém Jáchymově
v roce 1877. Znamenalo to přirozeně výrazné
omezení těžby na Krušné Hoře.
V roce 1880 došlo ke změně majitele Karlo-Emilovy hutě: Fürtenberkové se v situaci, když se jim nepodařilo získat Thomasův
patent na zpracování rudy s vyššími obsahy
fosforu, vzdali veškeré báňské činnosti a huť
převzala nově ustavená Česká montánní společnost (ČMS). Ta v roce 1889 zastavila dovoz krušnohorského krevele a plně ho nahradila výhodnějším dovozem po železnici rudy,
později pražené, z vlastních ložisek na Vinici
a Krahulově u Nučic. Na dole na Krušné Hoře
se do roku 1892 provedly pouze dokončovací
práce a potom zde zůstala jen malá skupina
horníků na údržbu dědičných štol Josef v Novém Jáchymově a František v Otročiněvsi.
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Také státní důl na Krušné Hoře měnil majitele: v roce 1868 se stal významnou součástí velkorysých plánů B.H. Strousberga jako
hlavní surovinová základna mohutného hutního a strojírenského kombinátu, ale po jeho
zkrachování důl převzal Max Hopfengärtner,
který postupně zastavil provoz vysokých pecí
ve Františkově a v Holoubkově a v roce 1877
omezil dodávky rudy z Krušné Hory pouze
pro 1 vysokou pec ve Strašicích. V roce 1891
se vzdal veškeré hutnické činnosti a ukončil
v tomto roce i těžební činnost na Krušné Hoře.
Mohutný rozvoj železáren v Králově Dvoře
a v Kladně po roce 1890, jehož součástí se stal
i rychlý nárůst těžby na všech nučických dolech obou těžebních společností (PŽS a ČMS),
se již Krušné Hory nedotkl.
Kolem roku 1900 začal, především ve vedení
Pražské železářské společnosti, majitelky těžebních licencí ve východní části nučického

l Důl XIV v Protilehlém ložisku - rok 1929.
ložiska, převládat názor, že nučické ložisko
nezajišťuje do budoucnosti záruku plného
pokrytí zvyšujících se potřeb kladenské huti
a že je proto třeba hledat další surovinové
zdroje tak, aby nebylo nutno měnit dosavadní
výhodnou politiku využívání pouze vlastních
surovin. Je nesporné, že vysoké těžby obou
společností vedly k rychlému úbytku zásob
(mezi roky 1860 a 1895 se vytěžilo 4 800 000
tun, ale za dalších 11 let již více než 8 milionů tun), ale obavy byly přesto předčasné,
protože jen ložisko v Chrustenicích po dokončení průzkumu a otevření úklonnými jámami
umožnilo dodávat až 250 000 tun praženého

chamositu ročně. Pro koordinaci řízení těžby
se PŽS a ČMS, personálně a finančně již plně
propojené, rozhodly v roce 1900 dát všechny
železorudné doly a vápencové lomy pod jednu společnou správu; tím se ložisko na Krušné
Hoře dostalo zpět do hry při příštím rozhodování o krytí potřeb vysokých pecí obou společností. Také technické vedení ČMS se již v této
době vážně zabývalo myšlenkou řešit případnou příští dopravu rudy z Krušné Hory visutou
lanovkou, a proto vykoupilo vhodný pozemek
v ose lanovky od správy fürstenberského panství na Křivoklátě, původně určený pro stavbu
školy podle návrhu architekta J. Kotěry.
Snahy o společné řízení obou velkých hutních
společností vedly k podání žádosti rakouské
vládě ze dne 3.11.1904 o povolení spojení PŽS
a ČMS. Po řadě odkladů ze strany ústřední vlády došlo oficiálně k fúzi obou společností dne
25. září 1909 pod názvem Pražská železářská
společnost. Pro řízení dolů a lomů bylo zřízeno v Nučicích báňské ředitelství PŽS v nových
budovách a prvním ředitelem byl jmenován
Ing. Petr Gőtz. PŽS koupila již v roce 1910
důlní míry na ložisku ve Zdicích od firmy
C.T.Petzold a zahájila přípravu na obnovení
těžebních prací na Krušné Hoře.
V roce 1910 se začalo na Krušné Hoře s obnovou důlního provozu jednak úpravou dědičné štoly František pro těžbu položením
nových kolejí a těžbou rudy ze zásob ve výši
cca 3 000 tun, které byly povozy dopraveny
do stanice Nová Huť s určením pro železárny
v Kladně. V prvním pololetí pokračovala ještě
těžba ze zásob (761 tun), ale od října 1911 se
již 6 skupin horníků vrátilo do opuštěných dobývek v tzv. Františském ložisku a 6 odbíhačů
vyvezlo na povrch prvních 3 918 tun rudy. 1.
listopadu 1911 byl závodním dolu jmenován
Ing. Jiří Schistek, správa dolu byla dočasně
umístěna v Hudlicích a přikročilo se k výstavbě visutých lanových drah současně z Krušné
Hory a ze Zdic do společné vykládací stanice
v králodvorských železárnách; dodavatelem
lanovek byla vídeňská firma Pohlig.
Pro povrchové objekty nového důlního závodu
byl určen prostor východně od tzv. uzávěru ložiska s největší v té době známou koncentrací
zásob rudy, tedy zcela excentricky od optimálního středu téměř 4 km dlouhého ložiska, tak
jak jej známe dnes. Těžba, prováděná v 18.
a 19. století 2 svislými jámami ve fürstenberských i státních důlních mírách a od roku 1819
štolou Josef do hutí v Novém Jáchymově,
Nové a Karlově Huti, se v novém závodě řešila vyražením 320 m dlouhé úklonné jámy Vilém na úroveň příštího hlavního těžebního 24.
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patra. Pro tuto hlavní jámu byl ve Škodových
závodech v Plzni vyroben a již v roce 1913 dodán těžní stroj zcela ojedinělé konstrukce podle návrhu kladenského konstruktéra Ing. Karlíka. Jáma byla zaražena v roce 1913 a současně
byla na úrovni závodu ražena štola August
a zahájena ražba štoly Elza do tzv. Protilehlého
ložiska, tedy jižní větve krušnohorského ložiska. Důvodem pro ražení těchto děl bylo jednak
urychlení dobývání v Josefském ložisku a tím
využití již od roku 1913 provozované lanovky
a pokračování v průzkumu ložiska.
Prvními provozními stavbami nového závodu
byly mohutné zásobníky na rudu u konečné
stanice lanovky a provizorní budova úpravny
vytěžené rudy, zahrnující drcení, třídění na požadované frakce vysokopecní vsázky a ruční
přebírání; drobná ruda pod cca 30 mm a ruda
s vyšším podílem jalových proplástků byla
skladována na rudních haldách. Práce na ražení hlavní jámy pokračovaly velmi rychle, takže
již v roce 1914 se přikročilo k vyzdívání spodní části jámy. Současně byl upravován profil
původní štoly Josef bývalého státního dolu
v západní části ložiska, která byla pro rozlišení
od štoly Josef v Novém Jáchymově přejmenována na štolu Zdenko a budována úzkodrážka
od ústí této štoly na závod.
Válečná léta sice poněkud zpomalila výstavbu
povrchových objektů, zvláště kompresorovny
a elektrické přípojky závodu, ale důlní práce
pokračovaly s mimořádnou intenzitou i za pomoci válečných zajatců, kteří zčásti nahradili
zaměstnance, povolané do války. Těžba rudy
se zvyšovala a nejvyšší úrovně bylo dosaženo
v roce 1917, a to 47 795 tun.
První období po skončení válečných událostí
bylo poznamenáno zvýšenou stavební činností: byla postavena budova správy závodu,
dokončena výstavba venkovního elektrického
vedení, stavba strojovny pro těžní stroj hlavní
jámy, rozvodny 5000/500V s kompresorovnou

a kompresory, dosud poháněné parními lokomobilami, byly opatřeny elektromotory. Byla
dokončena stavba nejstarší jihozápadní haly
úpravny a v roce 1920 zahájena těžba v hlavní
jámě a na trať ze štoly Zdenko dopravena parní
lokomotiva pro dopravu rudy k nové úpravně.
Tím byla ukončena základní etapa výstavby nového důlního závodu Pražské železářské společnosti, zařazeného do skupiny dolů a lomů PŽS
pod číslem VIII a další jeho rozvoj se odvíjel
od potřeb hutních podniků této společnosti nebo
jejich nástupců v Králově Dvoře a na Kladně.
Velikost těžby   ve 20. letech rychle narůstala
a v roce 1928 poprvé překročila 200 000 tun.
S mimořádnou intenzitou byly proto otvírány
další části ložiska a byly vyhloubeny jámy č.
XII, XIV a Gabriela a zahájena otvírka hlubších
pater 2. úklonnou jámou na 32. patro a jejím
prodloužením na nejhlubší 44. patro.
Světová hospodářská krize zcela zastavila provoz na Krušné Hoře mezi léty 1933-35, ale
obnovená těžba se rychle zvyšovala a v roce
1940 dosáhla 300 378 tun.
Po 2. světové válce až do roku 1954 byla dodávána krušnohorská kusová ruda jednak pro
vysoké pece v Králově Dvoře a v Kladně,
ale i drobná ruda ve výši do 100 tis. tun pro
hrudkovací pec v Králově Dvoře, postavenou
ve válce. Počínaje rokem 1955 byla veškerá
výroba upravovaná co do zrnitosti pro potřeby
hrudkovenského procesu, mezitím rozšířeného
na 3 rotační pece. Těžba se zvýšila až na 380400 tis. tun a výroba na 360 tis. tun. To si
ovšem vyžádalo mimořádná řešení v doplnění
stavu zaměstnanců závodu a to jednak tzv. organizovaným náborem (lidé z kanceláří, různí
drobní živnostníci, zemědělci z Kolínska, kteří
museli opustit své usedlosti, propuštění důstojníci a mnozí další), ale i příchodem více než
100 učňů, většinou ze slovenských učilišť.
Trvalým problémem byla vysoká fluktuace
ve výši až několika desítek procent.

I za těchto, dnes těžko představitelných, okolností byla v letech 1954-59 provedena celková rekonstrukce  a modernizace dolu: důl byl
komplexně elektrifikován , zavedena trolejová
doprava a doprava horníků až do blízkosti pracovišť, výrazně zlepšeno jejich větrání, zdokonalena technologie dobývání s vysokým stupněm mechanizace nakládání. Také všechny
povrchové objekty doznaly značných změn,
kompresorovna byla doplněna novými stroji
a pro závod ( a částečně i pro Nový Jáchymov
) byl zajištěn nový zdroj pitné vody. Byla postavena jídelna a především jedna z nejmodernějších sociálních a správních budov v českém
rudném hornictví pro 700 horníků, 120 učňů,
120 žen a 100 důlních techniků.
Historie se bohužel někdy opakuje:jestliže
zastavení těžby v 19. století bylo do značné
míry způsobeno ukončením staletí trvající
výroby surového železa v dřevouhelných
pecích, potom je zřejmé, že osud všech železorudných dolů v Barrandienu, tedy především Krušné Hory, je plně závislý na životaschopnosti hrudkoven. To se velmi brzy mělo
projevit: jako první byl zcela zastaven provoz
hrudkovacích pecí právě v Králově Dvoře
již v roce 1964 a ruda z Krušné Hory byla
dopravována do dalších hrudkoven v Mníšku
p. Brdy a v Ejpovicích. Ale to pouze do poloviny roku 1967 – poslední vůz vyjel z hlavní jámy dolu dne 29. srpna a ještě v témže
roce byla zahájena likvidace dolu, prováděná
značně necitlivě k hodnotám, které mohly být
zachráněny jako technické památky (např.
zcela ojedinělý těžní stroj hlavní jámy) a jako
upomínka na největší hlubinný železorudný
důl v českých zemích.  

Otročínští myslivci

pozornost věnována přikrmování zvěře. Členové obvodu mají zajištěno dostatečné množství krmiva jak pro pernatou tak i pro spárkatou zvěř. V tomto zimním období odvádějí při
krmení nejvíce práce bratři Paštykové, kteří
krmí v 60% obvodu každý týden. Za to jim
patří poděkování od ostatních členů obvodu.
Myslivci z Otročiněvsi pořádají každoročně
dvě zábavy: Poslední leč a  Myslivecký ples.
Zábavy jsou hojně navštěvují místní občané. Jako každoročně jsme se i letos potýkali
s problémem rezervace a následného obsazení míst na zábavě. Ještě týden před Mysliveckým plesem, který se konal 29. 1., byla
celá hospoda beznadějně papírově obsazena.
Na zábavu ale přišlo pouhých 76 platících
hostů. Na únorové schůzi se členové obvodu
domluvili, že příští zábavu se nebudou nikomu rezervovat místa. Všechna budou volná až
do otevření restaurace 2 hod. před zábavou.
Myslivci letos opět uspořádají sběr železného šrotu a sice v sobotu 26.3.2011. Prosíme

naše občany,   aby nám připravili ocelový
odpad ke vrátkům. Těžké a rozměrné věci si
sami vyneseme. Po vesnici budeme projíždět
celé dopoledne. Následující týden po sběru
šrotu provedou myslivci tak jako každým
rokem úklid okolí obce. Opět vyrazí tři skupiny - jedna od Hudlic, druhá od Jáchymova
a třetí od Nižbora. Sbírat budeme nepořádek
do velikosti krabičky od sirek na vzdálenost
od vozovky tam, kam dohlédneme. V posledních letech spolupracujeme s místními hasiči,
kteří současně provádějí čištění potoka nebo
jeho okolí.
Závěrem bych chtěl požádat naše občany, aby
nás myslivce i nadále informovali o pohybu
zvěře (např. pohyb lišek nebo kun ve vesnici), o pohybu toulavých psů, o poraněné nebo
uhynulé zvěři v důsledku střetu s vozidly atd.
V neposlední řadě si vás dovoluji požádat
o zachování přízně.
České myslivosti zdar!
Šinkner Josef, předseda MS

Myslivecké sdružení Habrový potok Otročiněves, o.s. se skládá ze čtyř mysliveckých
obvodů a to Lísek, Hudlice, Nižbor a Otročiněves a k dnešnímu dni má celkem 37
členů. V obvodu Otročiněves je v současné
době evidováno 9 členů MS a dva čekatelé
na členství.
Členové mysl. obvodu Otročiněves: Beránek  Jiří, Jedlička Ladislav, Konečný Jaromír
JUDr., Pastyřík Aleš, Šefrna Milan, Šinkner
Josef, Vydra Jaroslav, Zajíc Jakub, Zelenka Roman. Čekateli na členství jsou bratři
Paštykové z Nového Jáchymova. Těchto 11
myslivců provádí výkon práva myslivosti
v obvodu Otročiněves, který má výměru 362
ha honebních ploch.
Členové obvodu se schází pravidelně
na svých obvodových schůzích vždy první
pátek v měsíci. Ze všech schůzí jsou pořizovány zápisy. V současné době je největší

Ing. Jiří Mencl
od roku 1950 provozní a v letech 1954 až 1963
hlavní inženýr dolu č. VIII Krušná Hora v Otročiněvsi
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ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Ordinační hodiny:
Po    8:00 - 14:00
Út    8:00 - 10:00 Savea Otročiněves
      12:00 - 14:00
St   13:00 - 17:00
Čt    8:00 - 13:00
Pá    8:00 - 12:00 Savea Otročiněves
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
l 26. - 27. 3. sobota a neděle
MUDr. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel. 311 685 672
l 2. - 3.  4. sobota a neděle
MUDr. Besserová, Beroun, Mládeže 1102,
tel. 311 625 765
l 9. - 10. 4. sobota a neděle
MUDr. Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel. 311 513 453
l 16. - 17. 4. sobota a neděle
MUDr. Burka, Chyňava 49, tel.311 691 131
l 22. - 23. 4. sobota a neděle
MUDr. Burková, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel. 311 610 225
l 24. - 25. 4. pondělí a úterý
MUDr. Holický, Beroun, Švermova 1591, tel.
311 625 510
l 30. 4. - 1. 5.sobota a neděle
MUDr. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel. 311 685 672
l 7. - 8.  5.sobota a neděle
MUDr. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel. 311 685 672
l 14. - 15. 5. sobota a neděle
MUDr. Holman, Hořovice, Komenského 49,
tel. 311 516 660
l 21. - 22. 5. sobota a neděle
MUDr. Holmanová, Hořovice, Komenského
49, tel. 311 516 660
l 28. - 29. 5. sobota a neděle
MUDr. Kaiser, Hořovice, nemocniční areál,
tel. 311 542 346
l 4. - 5. 6. sobota a neděle
MUDr. Karel, Beroun, Medicentrum, tel.
311 746 414
l 11. - 12. 6. sobota a neděle
MUDr. Kovaříková, Beroun, Medicentrum,
tel. 311 746 418
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
je připraven na delší časové období. Před návštěvou lékaře  si telefonicky ověřte, zda nedošlo  ke změnám.
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Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Otročiněves

Sbor opět dovršil další rok své činnosti. V uplynulém roce jsme se spolu s obcí
a dalšími sdruženími, působícími v obci,
spolupodíleli na organizaci mnoha kulturních akcí.
Naším nejvýznamnějším příspěvkem ke kulturnímu dění v obci se stalo pořádání letního
tábora v krásné přírodě západních Čech, konkrétně nedaleko obce Rabštejn nad Střelou.
Tato organizačně náročná akce se opětovně
vydařila a všichni, kteří se zúčastnili, si domů
odvezli mnoho příjemných zážitků a dojmů.
Soutěžní družstvo Sboru se průběžně účastnilo soutěží v požárním sportu, které jsou
pořádány okolními sbory. Těchto soutěží se
účastnilo i naše dětské družstvo, které rok
od roku dosahuje lepších a lepších výsledků.
Sbor dále pořádal již tradiční Vánoční zábavu, která se dle mnohých opětovně vydařila.
V letošním roce se budeme již tradičně spolupodílet na místních kulturních akcích a organizovat letní tábor. Doufáme, že o tuto akci
bude mít zájem větší počet dětí než v loňském roce.
V případě zájmu o tuto akci, kontaktujte pro
více podrobností Ladu Zajícovou ml. na tel.:
721 350 322.

Z činnosti Jednotky požární ochrany
V uplynulém roce se jednotka účastnila několika prověřovacích cvičení, která opět ukázala,
že se v naší jednotce zvyšuje odborná způsobilost jednotlivých členů a tudíž je jednotka rok
od roku efektivnějším nástrojem k likvidaci
mimořádných událostí. Toto tvrzení prověřil
požár objektu bývalých kanceláří v Berouně,
při kterém zasahovala i naše jednotka v prosinci loňského roku. I přes fakt, že poplach byl
jednotce vyhlášen v pozdních nočních hodinách, byli naši hasiči schopni výjezdu v akceschopném počtu. Na místě zásahu naši hasiči
zajišťovali dohašování požáru a kontrolu objektu z hlediska dalšího zahoření.
V měsíci lednu letošního roku byla naše jednotka nasazena na povodních v obci Loděnice. Zde
zajišťovala prvotní ohledání a kontrolu zaplavené oblasti a dále se podílela na přípravě povodňových hrází. Jelikož se velká voda nevyhnula
ani naší obci, jednotka následně provedla likvidaci povodňových následků na místním hřišti.
V případě, že se chcete dozvědět více o SDH
Otročiněves a její jednotce požární ochrany,
navštivte naše webové stránky www.sdhotrocineves.com
Petr Marek

Akce pro seniory

jednat přibližně měsíc předem, proto žádáme
zájemce o včasné přihlášení. Podle počtu přihlášených je doprava zajišťována osobními
auty a k parkování jsou využívána parkoviště
v těsné blízkosti kulturních domů.

Klub důchodců udržuje velmi přátelské vztahy s obecním úřadem v Pavlíkově a seniory
v Senomatech. Díky těmto přátelským vazbám se pravidelně účastníme společenských
akcí v Kulturním domě v Senometech. Jednou
z nich je pořad „Setkání s písničkou“, který
se koná pravidelně jednou měsíčně v odpoledních hodinách. Doposud jsme navštívili
tato hudební představení: „Vesnická čtyřka
m. Homolkových“, „Kladenští heligonkáři“,
„Duo plus Richter“- kapela z Nového Strašecí. Všechna vystoupení byla na vysoké úrovni
a velice se líbila.
Do Pavlíkova jsme několikrát zavítali na koncertní vystoupení „Pavlíkovské harmoniky“.  
V Praze jsme si poslechli nejstarší jihočeskou dechovku „Babouci“. Znovu se na ni
chystáme 12. května. Vstupenky je nutné ob-

Klub důchodců připravuje:
n pořady k tanci a poslechu:
n 9. 4. Tříska J+J
n 7. 5. Kvintet Jiřího Soukupa
n 11. 6. Modrá muzika Tůma
n autobusový výlet do Klášterce nad Ohří
a okolí, který je plánován na druhou polovinu června
n výlet auty „Po stopách Jana Jakuba
Ryby“ do Rožmitálu pod Třemšínem
n výlet linkovým autobusem do Muzea
Českého krasu v Berouně
Termíny výletů budou upřesněny na plakátech. Srdečně zveme všechny občany.
Klub důchodců
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