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Od světélek v dýních
k světlu BETLÉMSKÉMU
První podzimní prázdninový den, v sobotu
27. října 2018, jsme se v hojném počtu sešli
před budovou Obecního úřadu, abychom nejen
děti, ale i my dospělí, oslavili svátek „duchů
a strašidel“ spojený s již tradičním dýňováním.
Komu se podařila vypěstovat dýně – velká i malá, mohl ji vyřezat, nazdobit a přinést
do soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
1) O nejkrásněji vyřezanou dýni
2) O dýni, která nejlépe svítí ve tmě
3) O nejtlustší dýni v pase
K vidění byly dýně strašidelné, veliké i menší. Bylo vidět, že každý ze soutěžících si dal
záležet, aby ta jeho dýně byla tou nejkrásnější. Odborná porota vybrala ty „Nej...“, jejichž
tvůrci byli odměněni dorty a cenami. Domů
s prázdnou ale neodešel nikdo. Celé odpoledne
probíhaly soutěže jak pro děti, tak i pro dospělé.

Naštěstí nám přálo počasí, a nemuseli jsme vytahovat ani deštníky ani pláštěnky.
Zábavným odpolednem nás provázela moderátorka Klára Pondělíčková a k tanci či poslechu hrálo Nasviťto.cz. Třešničkou na dortu byla
stezka odvahy. Kdo sebral kuráž, a že jí bylo třeba, prošel stezkou, dostal v cíli „buřtíka“. Toho
si pak na ohni mohl vlastnoručně opéci. Pokud
byla někomu zima, mohl se zahřát teplým čajem či svařeným vínem. Myslím, že si každý
přišel na své a všichni odcházeli domů spokojeni z krásně prožitého odpoledne, které strávili se
svými blízkými, kamarády a známými.
Všem sponzorům a obecnímu úřadu děkujeme za spolupráci a těšíme se na další ročník.
Dýním zdar !!!
Renata Vácová
pokračování na 2. straně

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás u příležitosti vydání prvního obecního Zpravodaje
v letošním roce opět oslovil.
Toto číslo Zpravodaje je zároveň prvním
vydáním od podzimních komunálních voleb,
a proto Vám chci jménem celého zastupitelstva obce Otročiněves především poděkovat
za důvěru, kterou jste nám ve volbách projevili. Budeme se snažit tuto důvěru nezklamat
a svou prací pro obec ji naplnit. Budeme se
společně snažit plnit volební program ku
prospěchu všech občanů naší obce.
O naší práci a o dění v obci Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím tohoto Zpravodaje, webových stránek obce, dále prostřednictvím obecního
rozhlasu a prostřednictvím SMS zpráv
do mobilních telefonů.
Přeji Vám v tomto roce pevné zdraví,
osobní i pracovní úspěchy a ať se Vám daří.
Josef Šinkner, starosta
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l Dýňování

Od světélek v dýních k světlu BETLÉMSKÉMU

dokončení z 1. strany
Poslední akce roku u nás v obci následují jedna za druhou. Od dýňování uplynulo pouhých 14 dní a už tu byl sv. Martin na bílém koni. Jako
každoročně ho doprovodil lampionový průvod na náves, kde proběhl
tradiční program zakončený ohýnkem s opékáním vuřtů a podáváním
teplých nápojů. O občerstvení se postaraly členky spolku Náš domov,
které napekly perníčky ve tvaru martinských hus a paní Štěpánka Landová nás opět potěšila svými výbornými martinskými rohlíčky.
První prosincový víkend patřil sobotnímu mikulášskému odpoledni plnému tvořivé činnosti dětí s rodiči. To již tradičně zahajujeme
zdobením perníčků, které pečlivě připravuje paní učitelka Ladislava
Zajícová. Před příchodem Mikuláše proběhlo vyhodnocení soutěže
o nejnápaditější vánoční dekoraci. Každá práce byla ohodnocena pěknou cenou. Jen škoda, že letos se sešlo méně výtvorů než v minulých
letech. S příchodem večera se dostavil s nadílkou sv. Mikuláš s čertem
a andělem.
Následující neděle byla první adventní a to znamená slavnostní zahájení adventu. V Otročiněvsi jsme si zvykli, že je opravdu slavnostní.
Kromě krásného vystoupení dětí a sboru pod vedením paní učitelky
Spilkové nás svátečně naladili Křivoklátští hudci. Po rozsvícení vánočního stromu jsme společně poseděli u vánočky.
Nejočekávanější událostí roku bylo 20. výročí ŽIVÉHO BETLÉMA. Je až neuvěřitelné, že od příprav prvního betléma, který jsme
chystali s bývalým panem starostou Václavem Lulákem uběhlo již 20
let. Od té doby popularita naší ojedinělé akce stoupá, stejně jako počet návštěvníků místních i přespolních. Rok od roku se snažíme tuto
událost něčím vylepšit a obohatit. Již několik let zpestřují průvod TŘÍ
KRÁLŮ zvířata cirkusu Kopecký, což jistě oceňují především děti.
Letošní jubilejní ročník byl opravdu výjimečný. Pozvali jsme všech
20 Ježíšků (viz seznam). Průvodu se zúčastnilo osmnáct (jeden se odstěhoval a jeden onemocněl). V čele šel první Ježíšek Marek Kohout,
který nesl betlémské světlo. Prozatím posledním Ježíškem v jesličkách
se nám představil František Němec. Také jsme se snažili sezvat všechny
Andělky, které v průběhu dvaceti let účinkovaly. I když některé z nich
už jsou maminkami, neváhaly obléct andělský kostým a zúčastnit se.
Velké poděkování patří paní učitelce Ladě Zajícové, která každoročně
secvičila s dětmi taneční vystoupení před jesličkami.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří po celou dobu dvaceti let nejen přímo účinkovali, ale jakýmkoli způsobem se podíleli na přípravách a průběhu této krásné akce. Naše obec na ni může být právem
pyšná. Pevně věříme, že se najdou další nadšenci, kteří budou v tradici
živých betlémů v Otročiněvsi pokračovat.
Daniela Sovová
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l Advent
l Mikulášské odpoledne

TRADICE ŽIVÝCH BETLÉMŮ 25. 12.
1.

1999

Kohout Marek

12. 2010

3.

2001

Záhrubský Michal

13. 2011

Colombier Cedric

15. 2013

Foltín Erik

17. 2015

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

10. 2008
11. 2009

Kichula Tomáš
Buben Patrik

14. 2012

Jícha Pavel

16. 2014

Jíchová Daniela
Lulák Matěj

Kružliak Jan

Rychtařík Jan

18. 2016
19. 2017
20. 2018

Rosenbaum
Matouš

Lipták Ladislav
Prýca Samuel

Souček Štěpán
Lipták Vojtěch

l Advent

Holakovský
Dominik

Boška Štěpán
Zýt Tobiáš

Němec František

l Živý Betlém

l Živý Betlém

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE:
23. 2. 2019 DĚTSKÝ KARNEVAL od 15:00 hod na OÚ
13. 4. 2019 VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE od 15:00 hod na OÚ
30. 4. 2019 ČARODĚJNICE
1. 5. 2019 POCHOD NA DĚD

l Živý Betlém
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O zastupitelstvu obce Otročiněves
Vážení občané,
ač od komunálních voleb již nějaký čas
uplynul, je toto vydání našeho zpravodaje
prvním, které může na tuto událost reagovat.
Proto dovolte, abych s výsledky ustavující
schůze zastupitelstva seznámil i Vás, kteří
jste se na této schůzi nebyli osobně podívat.
Též bych Vám rád, ve stručnosti, vysvětlil, co
je úkolem jednotlivých členů zastupitelstva,
resp. orgánů zřízených zastupitelstvem.

Zastupitelstvo obce zvolilo jako starostu
Josefa Šinknera.
Co vše starosta obce dělá? Předně je statutárním orgánem obce a v našem případě
též jediným „úředníkem“. Jelikož naše obec
nemá zřízenu radu obce, dělí se starosta a zastupitelstvo o podstatné pravomoci. V některých agendách zastupitelstvo předává kompetence starostovi k jejich dlouhodobému
vykonávání (příjem a výdej fin. prostředků
do určité výše, schvalování stanovisek obce
ve správních řízeních apod.). A nebo jej
jednorázově zmocňuje k určitým úkonům
(podpis smlouvy, účast na jednáních apod.).
Vrcholným rozhodovacím a též odpovědnost
nesoucím orgánem je pouze obecní zastupitelstvo, jako celek. Povinností starosty je dále
vyřizování běžné agendy úřadu obce. Tedy
administrace všech písemností, vyřizování
korespondence a též výkon služeb občanům
(ověřování listin a podpisů, vydávání stanovisek k žádostem občanů, např. na pokácení
stromu apod.) Uvedl jsem jen malý zlomek
z velkého výčtu pracovní náplně.
Jako místostarostu zastupitelstvo zvolilo
Petra Marka.
Místostarosta je, v obecné rovině, zástupcem starosty v situacích, kdy starosta nemůže
svoji pravomoc vykonávat, případně v situacích, kdy je konkrétním úkolem starostou (nebo
zastupitelstvem) pověřen. V podmínkách naší
obce místostarosta též vykonává část povinností
úřadu obce (obsluha služeb Czech point, ověřování podpisů a listin, vedení ohlašovny obyvatel, povolování kácení dřevin atd.).
Zastupitelstvo dále ustanovilo tyto výbory:
Výbor finanční s předsedkyní Mgr. Olgou
Neumannovou.
Tento výbor je zřizován jako povinný.
Spravuje finanční záležitosti obce. Jako například výběr poplatků, navrhuje rozpočet obce,
navrhuje dlouhodobé finanční výhledy. Navrhuje ke schválení obecně závazné vyhlášky,
které se finančních záležitostí týkají atd.
Výbor kontrolní s předsedkyní pí Štěpánkou Landovou.
Je druhým, ze zákona zřízeným, výborem.
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Výbor kontroluje hospodaření s hmotným
i nehmotným majetkem obce, provádí inventarizaci majetku a kontroluje naplňování zápisů a usnesení zastupitelstva.
Výbor životního prostředí s předsedou
Ing. Evženem Krobem.
Výbor navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Jedná se o opatření
prováděná v obci a jejím okolí, např. podává
návrhy ke zlepšení systému odpadového hospodářství.
Výbor pro informování veřejnosti s předsedou p. Markem Suchým.
Výbor shromažďuje podklady pro vydávání obecního zpravodaje. Provádí aktualizace
www stránek obce.

Výbor kulturní s předsedkyní pí Renátou
Vácovou.
Výbor spolupracuje se spolky v obci
a okolí. Napomáhá s plánováním a realizací
různých kulturních akcí.
Výbor pro místní rozvoj s předsedou
p. Pavlem Sýkorou.
Navrhuje opatření vedoucí ke zvýšení
kvality života v obci. Navrhuje doplňování
a rozšiřování prvků občanské vybavenosti.
Jako např. výstavba dětských hřišť, sběrných
míst tříděného odpadu, zlepšování kvality
místních komunikací apod.
Výbor krizového řízení s předsedou p. Lubošem Zajícem.
Zpracovává místní plány krizového řízení.
Navrhuje zlepšení krizových a povodňových
plánů. Též vede jejich aktualizace. V případě výskytu mimořádné události se členové
výboru podílejí na jejím řešení a odstranění.
Může se jednat o události jako povodeň, požár, dlouhodobý výpadek v zásobování obce
el. proudem, vodou a plynem. Apod.
Výbor stavební s předsedou Ing. Martinem Hobzou.
Navrhuje změny územního plánu, připomínkuje prováděné stavební studie, vyjadřuje se ke stavebním řízením, v nichž je obec
účastníkem. Též dohlíží nad realizací staveb,
u kterých je obec zhotovitelem.
Výbor pro práci s mládeží s předsedkyní pí
Ladou Zajícovou.
Ve spolupráci s výborem kulturním se podílí na plánování a realizaci kulturních akcí.
Též spolupracuje se spolky, které v rámci své
činnosti přímo s mládeží pracují. V případě
naší obce také zajišťuje vydávání místního
zpravodaje.

Výše uvedené výbory pracují jako vícečlenné. Jedná se o tzv. poradní a iniciační
orgány obce. Mají tedy za úkol práci v rámci
svého zaměření. Můžou být zastupitelstvem
pověřeny k určitému úkolu, nebo naopak,
sami mohou zastupitelstvu doporučit projednání, či schválení určité věci.

Jelikož chce zastupitelstvo pracovat co
nejvíce efektivně a odpovědně, může kterýkoliv občan přijít s problémem, či nápadem
na zlepšení života v naší obci. A to nejlépe
za konkrétním předsedou výboru, v jehož
okruhu činností se věc nalézá, nebo případně za starostou, či místostarostou. Na závěr
bych chtěl všechny občany pozvat na veřejné
schůze zastupitelstva, které se konají (z pravidla) každé dva měsíce. Právě na těchto
schůzích se z činnosti obce dozvíte nejvíce.
Pro úplnost doporučím sledování obecních
webových stránek (www.otrocineves.cz), kde
najdete důležité dokumenty na úřední desce,
články a fotografie z pořádaných akcí a též
informace o událostech, které jsou před námi.
Petr Marek

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
l KONTAKTY
Starosta - Josef Šinkner
311 693 321, 602 877 187
otrocineves@iol.cz
Místostarosta - Petr Marek
311 693 321, 728 201 622
otrocineves@iol.cz
Web: www.otrocineves.cz
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 Česká pošta, pobočka Hudlice
Jungmannova 64, 26703 Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 	
8:00-11:00, 15:30-18:00
ÚT
7:00-12:00
ST
8:00-11:00, 15:30-18:00
ČT
7:00-12:00
PÁ
7:00-12:00

www.otrocineves.cz

Z činnosti obce Otročiněves
l Obec akceptovala rozhodnutí provozující spol. O2 o zrušení veřejného telefonního automatu v naší obci (u prodejny potravin). Provozovatel tento krok odůvodnil nízkou využívaností telefonu.
l Obec, v nejbližším možném termínu, podá žádost o dotaci na vybudování nového varovného systému. Ten by měl nahradit současný,
dosluhující, veřejný rozhlas (posléze převzít jeho funkci) a též by měl
obsahovat nové prvky, které budou např. varovat před povodní.

l Obec zahájila kroky k provedení rekonstrukce mostu přes Habrový potok v místní části Oudol. Již byla provedena odborná prohlídka
mostu a v současné době jsou zpracovávány možnosti jak rekonstrukci
realizovat.
l Obec provádí kroky k prodloužení smlouvy o školském spádovém
obvodu s obcí Králův Dvůr. Tím má za cíl zajistit plnění základní školní docházky dětem z naší obce.

Zpravodaj obce Otročiněves
l Obec připravuje výstavbu chodníku a dešťové kanalizace v nové
zástavbě na Krušné hoře. Počátek výstavby je plánován v jarních měsících tohoto roku.

l Obec připravuje revitalizaci rybníčku Na Drahách. V současné době
je již vypracován projekt a jsou prováděny další nutné administrativní
kroky předcházející vlastní realizaci.
l Obec v letošním roce přispěje na činnost místnímu spolku důchodců,
spolku Náš domov, Základní škole Hudlice, Mateřské škole Hudlice,
Svazu ochrany přírody a Klubu Zvonek. Celková darovaná částka činí
95000 Kč.
l Obec schválila obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 „O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Jedinou podstatnou
změnou je skutečnost, že splatnost poplatku za druhé pololetí kalendářního roku je do 30. 11. (dříve do 31. 12.).
l Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019 a též střednědobý
výhled na období 2020 až 2021.

l Obec dokončuje stavební úpravy místního hřbitova. Došlo zde k rozšíření kapacity kolumbárií a též k úpravě rozptylové loučky.
l Obec Otročiněves, z důvodu lepší ochrany svého majetku, instaluje
do kapličky na návsi elektronický alarm a též další mechanické jistící
prvky.
l Obec Otročiněves a obec Nový Jáchymov, připravují projekt
na vytvoření nového vodního zdroje pitné vody pro obě obce. Tento
záměr má v současné době podobu nově vybudovaného vodovodního vedení, ze sítě zásobované nádrží Želivka, z obce Hudlice.
Vodovodní vedení by mělo vodu dopravovat do nově zbudovaného vodojemu na úpatí Hudlického vrchu a odsud by vodovod měl
zásobovat vodovodní řady obou obcí. Celý projekt je na úplném
počátku. V současné době probíhá připomínkování matematického
modelu.
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Řád urnového háje
Zastupitelstvo Obce Otročiněves jako provozovatel urnového háje
(dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
(dále jen zákon) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).
I.
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v Otročiněvsi (p. č. 415/5 k. ú. Otročiněves).
II.
a) Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti
se stanoví takto:
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec …...……7:00 – 18:00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září .......……7:00 – 20:00 hod.
b) Způsoby pohřbívání
Kopaný
hrob

Hrobka

ne

ne

Urnový
hrob
ano

Kolumbárium
ano

Vsypová
loučka
ne

Rozptylová loučka
ano

III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat odpovídajícím způsobem vzhledem k pietě místa. Je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené nádoby.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze během provozní doby,
která je stanovena v článku II. tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé
osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách,
skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze po předchozím souhlasu provozovatele
pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebiště nebo na jeho určitou část může provozovatel
pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy atd.) na vymezenou
dobu zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí či jiných předmětů na zelené pásy a místa
kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečeny proti vzniku požáru. Na rozptylové loučce je možné rozsvěcet svíčky pouze na vyhrazeném místě.
10. Voda v plastových zásobnících není pitná. Slouží pouze k provozním účelům a k zalévání zeleně.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a do příslušných nádob.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně
vysazené na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně bez předchozího
souhlasu provozovatele pohřebiště.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné
pouze po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště. Tím není
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších přepisů).
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14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádějí oprávnění pracovníci
provozovatele pohřebiště.
IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a. pronájem hrobových míst
b. vedení související evidence o hrobových místech
c. správu a údržbu pohřebiště včetně péče o zeleň na pohřebišti
d. zajišťování likvidace odpadů z pohřebiště
e. zajištění rozptylu na rozptylové loučce
f. upozorní písemně nájemce na blížící se skončení sjednané doby nájmu. Není-li mu místo pobytu nájemce známo, uveřejní tuto informaci
na úřední desce
V.
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště
v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
b. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku VI.
c. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště,
zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný
a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést opravu sousedního
hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně
nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel
pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady hrobů stejného charakteru a rozměrů.
Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
VI.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací
na pohřebišti
1. Za hrobové zařízení se považuje: jednotlivé díly rámů, soklů, pomníků,
krycí desky, základy pomníků a rámů, které jsou spolu pevně spojeny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm;
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně
únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů,
např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného
zdiva apod.;
c) vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;
d) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
3. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště.
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly
práce prováděny, do původního stavu.
VII.
Provoz kolumbária
1. Schránky kolumbária jsou určeny k umístění maximálně dvou uren.
2. Nájemce je povinen udržovat schránku i výzdobu v důstojném stavu. Nájemce nesmí používat schránku k jinému účelu, než je vymezeno v bodě 1.
3. Po vypršení nájemní smlouvy, pokud nebude prodloužena, je nájemce povinen schránku vyklidit.

www.otrocineves.cz
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VIII.
Provoz rozptylové loučky
1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí v urnovém háji v Otročiněvsi na místě předem k tomuto účelu schváleném a označeném „ROZPTYLOVÁ LOUČKA“.
2. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem,
a to na kterémkoliv místě na rozptylové loučce.
3. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen se souhlasem zřizovatele.
4. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.
5. Věnce a kytice lze umisťovat na travní plochy, těsně související
s rozptylovou loučkou. Provozovatel urnového háje je oprávněn zvadlé
nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto
míst odstranit.
6. Na rozptylové loučce není dovoleno rozsvěcovat svíčky.
7. Rozptyl se neprovádí v zimním období, pokud jsou nepříznivé klimatické podmínky (mráz).
8. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.
9. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
10. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele
po předložení dokladu o zpopelnění, potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě, kdy se
např. ruší hrobové místo).
11. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají
po předchozí domluvě provozovateli.
12. Rozptyl je možno provádět bez účasti objednatele, ale i s jeho případnou účastí.
13. Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním
rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje údaje o osobách, jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny.
14. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně nebo telefonicky na OÚ
v Otročiněvsi, tel.: 311 693 321.
15. Cena za rozptyl je uvedena v ceníku platném pro urnový háj.
IX.
Dřeviny
1. Dřeviny lze v urnovém háji vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu mohly poškozovat
hrobová zařízení, a tím způsobovat škody na majetku nebo ohrožovat
bezpečnost návštěvníků.
2. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysázené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas nebo v případě
ohrožení návštěvníků, poškození hrobových zařízení a poškození pohřebiště.
3. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem
provozovatele pohřebiště.
4. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda
na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný správní orgán
5. Nájemce ani návštěvník urnového háje není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.
X.
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
XI.
Účinnost
Tento řád byl schválen dne 22. 2. 2018 usnesením č. 1/2018/8/2, účinnosti nabývá dne 1. 3. 2018.
Josef Šinkner, v. r. 		
starosta		

Evžen Krob, v. r.
místostarosta

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem
hrobových míst v urnovém háji
Obec Otročiněves – provozovatel urnového háje v Otročiněvsi
Platnost ceníku: od 1. 3. 2018
1. Nájem hrobových míst
V souladu s výměrem MF ČR č. 01/2004, uplatňuje provozovatel
nájemné za pronájem místa na pohřebišti ve výši 7,- Kč/m2/rok.
Pronájem urnových míst se uzavírá na dobu 10ti let.
2. Určení plochy pro pronájem
Urnová místa (rozměr 1 m2) – celkem pronájem na deset let 70,- Kč
3. Ceny za služby související s nájmem místa na pohřebišti
Ceny za služby zahrnují podíl nákladů na služby, které jsou dle
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v účinném znění, nutné
k zajištění řádného provozu urnového háje.
Rozpočítání ceny za služby:
Celková plocha hrobových míst činí 964 m2.
Celkové náklady na provoz a údržbu urnového háje za rok činí
60.000,- Kč.
Náklady na 1 m2 hrobového místa činí 62,- Kč.
4. Konečná cena za pronájem hrobového místa a ceny za služby
Urnová místa – výměra 1 m2
Pronájem místa na deset let 70,- Kč + cena za služby za deset let
620,- Kč.
Celkem za deset let 690,- Kč
Kolumbárium (skříňka) zpoplatněna jednorázovou částkou 1 500,- Kč
5. Cena za rozptyl
Služby spojené s ukládáním zpopelněných lidských ostatků rozptylem jsou zpoplatněny jednorázovou částkou 500,- Kč. Případné vyhotovení destičky s označením jména osoby, jejíž ostatky
byly rozptýleny a její umístění v blízkosti rozptylové loučky činí
500,- Kč.
Datum účinnosti: 1.3.2018
Ceník byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 1/2018/8/2.
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Stručně k OZV 1/2019

Vážení spoluobčané.
Je mi jasné, že čtení Obecně závazných vyhlášek nepatří mezi oblíbené
činnosti většiny z nás. Není divu, neboť
jde o literární žánr veskrze nudný. Proto chci využít místa v tomto Zpravodaji
a zmínit pouze několik důležitých bodů
v té nejnovější, která se týká nás všech,
a to OZV 1/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jistě jste si všimli, že i když vše kolem
nás se za poslední léta zdražilo, za odvoz
komunálního odpadu platíme stále stejně
již mnoho let. Za tento stav vděčíme především sami sobě, protože odpad dobře
třídíme. Ano, podíl tříděného odpadu se
každým rokem o něco zvyšuje, takže
i příjem do obecní pokladny za tříděný
odpad je vždy o něco vyšší. Zatímco
celkové náklady na likvidaci odpadů
za poslední dva roky jsou víceméně stejné (493 000 Kč), podíl tříděného odpadu
se zvýšil ze 142 000 Kč na 157 000 Kč.
To spolu s důslednou kontrolou fakturace za vyvezený komunální odpad
vede ke snižování celkových nákladů
obce a umožňuje nám to držet poplatky
na stále stejné úrovni. Takže díky všem!
V letošní vyhlášce došlo pouze k jedné změně, a to zkrácení splatnosti poplatků za druhé pololetí, která je nově
stanovena již do 30.11.2019. Jde o úpravu z důvodu včasného uzavření účetnictví ke konci roku.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
občanům, kteří třídí odpad, platí poplatky včas a oznamují změny v domácnostech. Nutno napsat, že těch je velká
většina. Notorickým neplatičům připomínám Článek 7 OZV 1/2019 o navýšení poplatku!
Olga Neumannová

www.otrocineves.cz

Obec a plnění základní školní docházky
V těchto řádcích bych chtěl osvětlit činnost
obce ve věci plnění povinné základní školní
docházky u svých obyvatel. V poslední době se
mezi našimi občany objevilo několik mylných
informací a též špatně vyložených fakt. Proto
bych rád uklidnil rodiče dětí, kterých se tato věc
týká a problematiku jim trochu přiblížil.
Nejprve trochu právní teorie: Školský zákon č. 561/2004 Sb. říká v § 178 toto:
(1) Obec je povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území, v případě
cizince s místem pobytu, a dětí umístěných
na jejím území ve školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním
předpisem nevzdělávají ve školách zřízených
při těchto školských zařízeních. Obec
a) zřizuje a zrušuje základní školu, nebo
b) zajišťuje plnění povinné školní docházky
v základní škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí.
Pod. písmeny a), b) jsou tedy uvedeny jediné možnosti, jak zajistit dětem povinnou školní
docházku. První z případů se naší obce netýká.
Školu zde zřízenu nemáme a ani se v dohledné
době neuvažuje o jejím zřízení. V našich podmínkách je tedy nutno jíti cestou druhou a tedy
spolupracovat některou z obcí, jež školu zřizuje
a pokusit se s ní vyjednat zřízení „společného
školského obvodu“. Ten v praxi znamená, že
děti z Otročiněvsi mohou navštěvovat školu
v jiné obci. Zřízení školského obvodu je dohodou soukromoprávní povahy, která je stvrzena
smlouvou (nutností je poté zřízení školského
obvodu dát na vědomí formou obecně závazné
vyhlášky). Smlouva je sepsána pouze za předpokladu, že obě smluvní strany k tomuto kroku
mají vůli a souhlasí s případnými podmínkami
(Např. termínování smlouvy, peněžité plnění,
apod.). A toto bývá často „kamenem úrazu“.
Protože, když není ze strany obce, která školu
zřizuje, vůle vyjít menším obcím vstříc, není
žádná možnost, jak by se tyto menší obce mohli
do školského obvodu začlenit. Jako krajní prostředek se mohou menší obce obrátit na Krajský

Občanská poradna REMEDIUM změnila
od ledna konzultační den

Občanská poradna REMEDIUM pomáhá občanům zorientovat se ve svých právech a povinnostech, pomáhá nacházet řešení tíživých životních situací zejména v těchto oblastech: dluhů, majetkoprávních vztahů a ochrany spotřebitele, bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, sociální problematiky,
pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti a dalších, zároveň pracuje bezplatně, nezávisle a důvěrně.
Od 2. 1. 2019 dojde v kontaktním místě Beroun ke změně ve dni poskytování poradenských
služeb pro občany. Konzultace budou probíhat vždy ve středu od 9:00 do 12:00 (bez objednání),
od 13:00 do 16:00 (pro předem objednané). Adresa: V Pražské bráně 74 (budova Komerčního
centra u Dolní brány, 2. patro), 266 01 Beroun. Informace o poskytované poradenské službě
získáte a objednat se můžete každé pondělí a úterý vždy od 12:30 do 15:30 na telefonním čísle
272 743 666 nebo prostřednictvím e-mailu: obcanskaporadna@remedium.cz, web: www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz. (hk)
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úřad, který nařízením školský obvod stanoví (
i přes prvotní odmítaví postoj zřizovatele školy). Avšak může se stát, že onou školou (resp.
školským obvodem), bude škola na druhém
konci okresu… Druhým efektem takového
zákroku Krajského úřadu bývá skutečnost, že
dojde ke zhoršení vztahů mezi obcemi, kterých se toto zřízení školského obvodu týkalo.
Zřizovatel školy, kterému bylo takovéto zřízení školského obvodu nařízeno, se může cítit
dotčen direktivním způsobem domáhání se
spolupráce. V následujících letech se to může
projevit „ochlazením vztahů“ zmiňovaných
obcí. Což nikdy není dobrý stav…. Bohužel žijeme v regionu (myšleno blízký prstenec okolo
Prahy), kde v posledních letech došlo k rozšiřování měst a obcí a podstatnému zvýšení počtu
obyvatel. Na tuto skutečnost bohužel nebylo
ze strany některých orgánů státní správy dostatečně zareagováno a vznikla napjatá situace
s umisťováním dětí do základních škol.
V našich podmínkách je praxe taková, že
děti z naší obce, zpravidla, nastupují na první
stupeň ZŠ do obce Hudlice (zde nejsou a nepředpokládají se problémy s přijímáním žáků
z naší obce). Jelikož hudlická škola druhým
stupněm nedisponuje (ačkoliv jsou podnikány kroky k jeho otevření), musí žáci přestoupit na druhý stupeň do jiné školy. Nejčastěji
do té nejbližší a to je ZŠ a MŠ Jungmannova
v Králově dvoře. Zde však musí být přestup
podmíněn právě onou smlouvou o společném
školském obvodu. Tuto smlouvu uzavíráme
s obcí Králův dvůr na jeden (následující) školní rok. S uvedeným předpokládaným počtem
žáků, kteří na školu v Králově dvoře nastoupí.
Smlouva také počítá s finančním plněním ze
strany naší obce. Za každého žáka z naší obce,
který plní v Králově dvoře povinnou školní
docházku, platíme jeho „provozní náklady“
a to až do ukončení povinné základní školní
docházky. V současné době (v době vydání
zpravodaje) máme již podepsánu předmětnou
smlouvu a vydanou obecně závaznou vyhlášku až do konce školního roku 2019/2020. Jelikož máme s obcí Králův dvůr dobré vztahy,
byl nám dán příslib, že děti z naší obce budou
na ZŠ v Králově dvoře vždy přijaty. A smlouva
o školském obvodu prodlužována.
Ačkoliv se jedná o příslib pouze ústní, přesto bych chtěl uklidnit rodiče, kterých se tento
problém týká. Obec Otročiněves dělá v této
věci maximum a v současné době nepředpokládáme konec dobré spolupráce s obcí Králův dvůr. Dále bych chtěl rodiče poprosit, aby
nevěřili dramatizujícím informacím o nemožnosti základní školní docházky našich obyvatel, které jsou nyní v naší obci k doslechu.
Případně, aby se nepokoušeli „obcházet systém“ formální, nikoliv též faktickou, změnou
trvalého pobytu do Králova dvora, či do jiné
obce, kde je základní škola zřízena.
Petr Marek
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Historie
v názvech skrytá
V názvech míst krajiny kolem nás může být
ukryta zajímavá historie. Když projíždím autem
a čtu názvy vesnic na cedulích, často přemýšlím o důvodech, proč se vesnice jmenuje právě
tak, jak se jmenuje. Hledání historie slov zajímá
stále více lidí, a proto právě v této době vznikají
některé zajímavé pořady. Doporučuji především
rozhlasové „Slovo nad zlato“ na rozhlase Dvojce
nebo internetové „Uzlíky na jazyku“, které spojuje osoba jazykovědce doc. RNDr. Karla Olivy, Dr.
Když byly zakládány staré osady, (hlavně
v rámci kolonizace kolem 13. století) hledala se
jména často podle událostí, které provázela vznik
osady. Protože například obyvatelé nově založených osad měli spoustu práce s přípravou obce
k životu (stavba domů a cest, klučení lesů, čistění
polí od kamenů) a nemohli plnit povinnosti vůči
vrchnosti v plné výši, často dostali určitou lhůtu
(od slova lehota - odlehčení), kdy jim byly tyto
povinnosti po určitou dobu po založení vesnice
promíjeny. A proto je u nás tolik Lhot. Někdy lokátor (zakladatel vesnic) určoval hranice vesnice
podle starého práva pomocí svědků, kteří objetím
na koních vyznačili hranici zalesněného a málo
osídleného území. A protože se rozsah vesnice odvíjel od toho, co bylo na koni ujeto, máme u nás
tolik Újezdů.
A co názvy míst kolem naší vesnice?
Název Otročiněves pochází od slova otrok.
Dnes to slovo vnímáme jako pojmenování někoho, kdo byl prodáván na trhu, ležel v kobce zakován v řetězech, pracoval na bavlníkových plantážích nebo pádloval na galérách. Ale toto jméno
ve skutečnosti popisuje toho, kdo je vyloučen
ot-rokování, čili od rozhodování v životě kmene,
vesnice… Nebyly to tedy jen zajatci, ale i cizinci a malé děti. A takto nejspíše vznikl název naší
vesnice. Mohla to být vesnice, ve které bylo větší
množství těchto osob. Podle některých pramenů
název souvisí s výpravou knížete Břetislava, který
si při cestě do Polska, ze které přivezl ostatky sv.
Vojtěcha, přivedl i plno nových osadníků (otroků
- cizinců) pro zatím málo osídlené území v širším
okolí naší vesnice. Jméno polských Hedčanů se
tak zachovalo i v názvech Zdejčina, Krakov u Rakovníka nebo Hedecko a Hedčany u Kralovic.
Vzhledem k tomu, že tato výprava se udála v roce
1039 a nejstarší písemná připomínka jména naší
vesnice se váže k roku 1005, je možné, že název
souvisí s jinou kolonizační akcí. Ale mohlo také
dojít i k pozdějšímu doplnění názvu písemného
pramenu. Vždyť historické zápisy z těchto dob
se v opisech často doplňovaly a také nebyly zapisovány v době citované v dokumentu, ale v době
pozdější. A tak přeci jen může název vesnice souviset s válečnou akcí českého Achilla. Historické názvy vlastních míst v katastru vesnice často
vznikaly podle charakteristiky místa jako třeba
„U dobré vody“ východně od obce v místě lesíku

l Hodně názvů je pojmenováno podle vyskytujících se přírodnin, což slyšíme například ve jménu Habrového potoka. Foto: wikipedie
nad potokem, „U bílých hlin“ u silnice do Hudlic,
nebo v názvu „Oudol“ nebo Hůrka. Hodně názvů
je pojmenováno podle vyskytujících se přírodnin,
což slyšíme ve jménu Habrového potoka, „Březin“ u Panské stráně, nebo pojmenování „Na Dubině“ nad Oudolem. Některá pojmenování souvisí s oplocením, ač to na první pohled nevypadá.
A tak máme ve vesnici část „Na Drahách“. Draha
je pojmenování pro průhon (toto místní jméno
ostatně máme ve vesnici také a směřuje na Draha), což bylo místo mezi ploty, kterými se hnal
dobytek na pastvu. Je to jedno z častých slov, která
zůstala zachována v názvech obcí (např. Průhonice). Další pozůstatek oplocení (tedy v názvu) je
zachován na severní straně vsi. Les kolem pomníku Obrany národa se jmenuje „Na staré ohradě”.
Značí tak dříve existující ohradu v těchto místech,
čemuž odpovídá i název samoty Lísa. Jak již psal
J. Jungmann „lísa“ totiž značí „pletené dvéře, též
i sama ohrada pletená“. Je možné, že s touto ohradou také souvisí pomístní název „V Plotech“ pro
část vsi u mostu směrem na silnici mířící severně do hlouby křivoklátských lesů. A proč vlastně
křivoklátských? Asi je jasné, že se jméno vztahuje
ke královskému hradu Křivoklát. Ten své jméno
ale nejspíš nedostal podle křivých klád, ale podle
toho, že byl křivě kladený, což znamená založený
na nepravidelném půdorysu, daném ostrožnou,
na které stojí. Bližší než Křivoklát je ale Krušná
hora. Název dostala shodně jako pohoří Krušných
hor. Tedy od slova „krušit“ což znamenalo těžit,
konkrétně hornickým způsobem rozpojovat, dělit
především pomocí ohně a vody horninu pro získání v ní obsažených rud. A vzhledem k tomu,
že v naší Krušné hoře byl po roce 1945 největší
hlubinný železnorudný důl v českých zemích, je
pojmenování jasné. Začali zde těžit již Keltové,
ale velkého rozmachu doznaly zdejší doly pod
správou rodu Fürstenberků, se kterými se pojí
také velké množství z místních názvů. Nový Jáchymov patří mezi nejmladší sídla na Křivoklátsku a byl založen v souvislosti s výstavbou železářského podniku Jáchyma Egona Fürstenberga.
Proto Jáchymov. Karlova Ves na silnici do Roztok
byla založena na popud dalšího z rodu - majitele

křivoklátského panství knížete Karla Egona II.
z Fürstenberka, jehož sochu můžete vidět naproti
hradu Křivoklát. Proto tedy Karlova Ves. A Karlov s krásným kruhovým dvorem, který leží mezi
Jáchymovem a Karlovou Vsí? Ten založil jeho
dědeček Karel Egon I. Po své manželce nechal
také Karel Egon II přejmenovat vesnici nad hradem Křivoklát. Jmenovala se Amálie, princezna
Bádenská, a tak se vesnice místo původního názvu Čamrdoves nazývá vznešeně Amalín. Karel
Egon II stojí také za stavbou zámku Leontýn,
který nechal přebudovat jeho syn Max Egon a pojmenoval po své manželce Leontýně. Ta si vzala
i svého švagra, druhého syna Karla Egona II, který
se jmenoval Emil. Samozřejmě ne najednou, ale
až jako vdova. Emil zanechal své jméno v loveckém zámečku zvaném Emilova ležícím západně
od obce Karlova Ves. Doporučuji se tam zajít podívat na zajímavý pomník „U tří koulí“. Abychom
dojeli kolečko názvů obcí kolem Otročiněvsi,
zbývá Nižbor, pojmenovaný z původně německého jména Miesenburg, čili „hrad nad Mží“ založeného Přemyslem Otakarem II. Název se postupně zkomolil z Myzburku na Nyžburk a nakonec
na dnešní název, který po něm dostala i přilehlá
obec, dříve nazývaná Nová Huť (starší byla v Hýskově). A co Hudlice na druhé straně obce? Spisovatel Otomar Dvořák uvádí, že původní název
mohl být Udlice. Podle starogermánských undin
– což byly vodní nymfy a ochránkyně pramenů.

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
Naše obec má i nadále v úmyslu blahopřát jubilantům. Prostřednictvím obecního
rozhlasu, každoročně, každému občanovi,
který dovršil věk 70 let. Následně v každé
kulaté, i půlkulaté, jubileum jej navštíví zástupci naší obce s osobní gratulací a drobným dárkem. Jelikož též respektujeme soukromí těchto oslavenců, prosíme občany,
kteří si toto přání, či návštěvu, nepřejí, aby
tuto skutečnost oznámili na obecním úřadě.
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Náš Sbor dobrovolných hasičů opravdu neotálí. V loňském roce jsme strávili plno práce na údržbě a opravě naší
techniky a zbrojnice, účastnili jsme se výcviku nositelů
dýchací techniky, soutěže Žloukovické brodění, kde jsme
získali krásné páté místo, okrskového cvičení na Železné,
připravili a uspořádali Letní dětský tábor v Rabštejně nad Střelou, čistili
jsme okolí koryta Habrového potoka, uspořádali posezení při Pěkné hodince, likvidovali nebezpečný hmyz, pomáhali s přívozem vody pro naše
občany a na hřbitov, přivezli a postavili vánoční strom na návsi.

Z činnosti jednotky SDH Otročiněves v roce 2018

Občanskému sdružení Náš domov jsme pomáhali s pořádáním akcí
Pálení čarodějnic a Svatomartinský lampionový průvod.
Obecnímu úřadu jsme pomohli s tradiční akcí Vítání léta a Country
a Bluegrass - rozloučení s létem.
Během celého roku jsme se školili, cvičili a prohlubovali své znalosti
a dovednosti. Dva naši členové docházejí na Univerzitu dobrovolného hasiče v Bílých Poličanech a další dva členové se zúčastnili kurzu Technik
ochrany obyvatelstva, díky čemu jsme lépe připraveni na situace, které
život přinese.
Toto všechno bychom však nezvládli bez podpory místních občanů
a zastupitelů obce v čele se starostou Josefem Šinknerem, kteří nás podporují. Za to jim velice děkujeme.
Chtěli bychom také poděkovat všem členům sboru za obětavou práci, kterou odvádějí. Jejich rodinám za trpělivost a porozumění, protože to
s námi občas není jednoduché a dále všem příznivcům, kamarádům a podporovatelům, protože díky těm tady jsme.
Lada Zajícová

Kromě každé první středy v měsíci se naše siréna v roce 2018 rozhoukala celkem čtyřikrát.
l 13. ledna Výjezd na žádost starosty obce k poražení dvou nebezpečných olší v horní části naší obce. Olše byly suché, nakloněné a hrozily
pádem na vozovku.
l 1. března Požár rodinného domu ve Žloukovicích, kam si nás vyžádali
již zasahující kolegové hasiči k pomoci při dohašování a rozebírání konstrukce střechy domu. Při zásahu jsme použili i dýchací techniku.
l 15. března V nočních hodinách jsme vyjeli na konec naší obce k čističce odpadních vod, kde na sousedním pozemku u rodinného domu hořela
dřevěná chata.
l 28. září Na žádost starosty obce jsme vyjeli k poražení tří nebezpečných
stromů kolem silnice vedoucí z naší obce na Nižbor.

Letní dětský tábor v Rabštejně nad Střelou
Rok 2018 byl pro nás jubilejní. Již desátým rokem pořádal náš Sbor
dobrovolných hasičů v Otročiněvsi letní dětský tábor v Rabštejně nad
Střelou. Celý rok máme plné ruce práce s přípravami, sháněním materiálu
a nového vybavení. I když není jednoduché v dnešní době tábor na „zelené
louce“ uspořádat, stále je pro nás silnější vděk a úsměv dětí než všelijaké
překážky a nová nařízení našich úřadů. Každý rok čeká na děti program
plný nových a zajímavých her, sportovních aktivit, výtvarných a kreativních úkolů a v neposlední řadě také koupání v přírodě a táboráky. Rok
od roku se můžeme pyšnit velkým zájmem dětí, které se těší na třináctidenní setkání v překrásných lesích severního Plzeňska.
I letos neotálíme a přípravy jsou již v plném proudu. V letošním roce
zabrousíme v novém tématu celotáborové hry opět trochu do historie. A to
do historie na hranici fantazie a skutečnosti, do zapomenutých časů, ze
kterých vědcům nezbyly žádné písemné podklady, ale pouze útržky informací, tak jak se předávaly vyprávěním z jedné generace na druhou.
Dnes víme, že veškeré bytosti z bájí a pověstí – hejkalové, vodníci, jed-
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Kdy není třeba žádat
o povolení stavby?

norožci, obři, kyklopové, raraši apod. již neexistují. Ale jak tomu bylo před
tisíci lety, když devadesát procent českého území zabíral neproniknutelný
prales? Roušku tajemství, co všechno se (nejen) v takovém pralese mohlo
skrývat, nám poodhalí zbrusu nová zábavně-dobrodružná celotáborová
hra „Báje a pověsti“.
Jak šel čas: 2009 Hasiči (8 dětí), 2010 Robinson Crusoe (9 dětí), 2011 Piráti (29 dětí), 2012 Odkaz Dunivého hroma (29 dětí), 2013 Cesta kolem
světa (24 dětí), 2014 Expedice do galaxie Ploak (38 dětí), 2015 Říše Lorda
Ohnivouse (44 dětí), 2016 Tajemství gruntu aneb ze starých českých zvyků
(45 dětí), 2017 Tovaryšova cesta (44 dětí), 2018 Svět kybernetiky (43 dětí)
Lada Zajícová

Sběr železa

Hasiči informují, že pravidelný sběr železného šrotu se uskuteční
v měsíci dubnu.

Nejen tím, že se stavební zákon stále mění, není jasné kdy je nutno
žádat stavební úřad o povolení stavby a kdy ne. Otázku složitějších
stavby (např. vlastního rodinného domu) nyní nechám stranou a budu
se věnovat drobnějším stavbám, které souvisí se stavbou již exitujícího
rodinného domu. Které tyto stavby tedy z hlediska stavebního zákona nevyžadují povolení? Celkovým výčtem je popisuje § 79 zákona
č. 183/2006 Sb. Jeho znění naleznete například vypsáním jeho čísla
na internetových stránkách www.zakonyprolidi.cz. Předem upozorňuji, že níže uvedený výčet staveb platí pro ty, které jsou v zastavěném
území nebo v zastavitelné ploše území obce dle územního plánu a nepřekračují jeho parametry. Což v případě Otročiněvsi například znamená nepřekročit u ploch v obytné zástavbě podíl zpevněných ploch
max. 30 % stavebního pozemku. Ze staveb, které je možno realizovat
bez povolení stavebního úřadu vybírám ty, které se týkají vlastníků
pozemku kolem svého rodinného domu.
l opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným
prostranstvím,
l antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně
na pozemku nebo na budovách,
l skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
l stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo
podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo
skladování hořlavých látek nebo výbušnin je umisťována v odstupové
vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku
schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně
50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
l bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném
území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
l udržovací práce na stavbě, to znamená stavební úpravy (nesmíte
stavbu rozšiřovat nebo zvyšovat), pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde
o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Všimněte si, že stavební zákon u těchto menších staveb uvádí důležitý společný údaj a to jejich vzdálenost od hranice sousedního pozemku 2 m.
Ve stavebním zákoně naleznete i §103, který uvádí seznam staveb
nevyžadujících stavební povolení. Pozor na to, že tyto stavby vyžadují
povolit jejich umístění. Můžete se s touto, v zákoně pro běžného člověka matoucí skutečností, setkat v rámci reklamních akcí, kdy dostanete
informaci, že například „mobilhaus“ nebo velká „skládačka“ stavby
nevyžaduje stavební povolení. Tato věta má pravdu, ale nic neříká
o tom, že tato stavba vyžaduje od stavebního úřadu povolení stavbu
umístit.
Závěrem upozorňuji, že výše uvedený seznam staveb nevyžadujících povolení je uváděn z hlediska stavebního zákona. Se stavbou která nevyžaduje povolení u stavebního úřadu můžete narazit z hlediska
zákonů jiných – např. stavbou v ochranném pásmu el. vedení. Proto
v případě nejasností doporučuji se obrátit na stavební úřad.
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ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Ordinační hodiny od 7. 1. 2019:
Pondělí 7-13 hod
Úterý
7-11 hod
Středa 7-13 hod
Čtvrtek 13-18 hod
Pátek
7-11 hod
7.00 – 8.00 odběry + objednaní pacienti
8.00 – 10.00 akutní případy
od 10.00 objednaní pacienti
POLIKLINIKA ZDRAVÍ KRÁLŮV DVŮR
l Průmyslová 614, Králův Dvůr
E-mail: info@poliklinikakraluvdvur.cz
Web: www.zdravikd.cz
ZUBNÍ POHOTOVOST
l Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548, www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 574
l Dům zubní péče - Kladno
Sportovců 2311, www.kladno.pekarek.eu
Tel.: 312 240 440
l Fakultní nemocnice v Motole
Praha 5, V Úvalu 84, www.fnmotol.cz
Tel.: 224 433 654, 224 433 659 (pouze
dětské)
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci pro dospělé - Beroun - Závodí
Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, www.uszssk.cz
Tel.: 311 622 197
l Lékařská služba první pomoci pro dospělé - Hořovice
Nemocnice Hořovice, záchranná služba,
K Nemocnici 1106, www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 155
l Lékařská pohotovostní služba pro děti
a dorost
Nemocnice Hořovice, dětská příjmová
ambulance, K Nemocnici 1106 www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 351
l Oblastní nemocnice, a. s. Kladno, dětské oddělení, Vančurova 1548
www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 111
l Akutní chirurgická ambulance
Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 328, 311 745 339
l Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: +420 311 542 664
l Interní ambulance příjmová
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493,
Beroun, www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 219
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l Dialyzační sál v berounském Medicentru

Světový den ledvin se letos zaměří
na prevenci onemocnění ledvin
Pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin
přibývá, proto se letos Světový den ledvin
zaměřuje na celosvětovou osvětu a prevenci
těchto onemocnění. Obezita, kouření a alkohol
jsou jen některými příčinami, které stojí za jejich nárůstem.

„Snažíme se naše pacienty upozornit, že
onemocnění ledvin jsou spojena i s nevhodným životním stylem, především nedostatkem
pohybu a nevhodně složenou stravou.“vysvětluje primářka Magdaléna Mokrejšová ze společnosti Dialýza a.s., která v Berouně provozuje hemodialyzační středisko a nefrologickou
ambulanci. „Spolupracujeme také s nutriční
terapeutkou, která se věnuje jednak našim pacientům na nefrologické ambulanci, u kterých
je snaha především o oddálení dialýzy, tak pa-

cientům, kteří již musí docházet na dialýzu.“
dodává.
V roce 2019 vychází Světový den ledvin
na čtvrtek 14. března, opět se připojí i berounská zdravotnická zařízení Dialýza a. s.,
Centrum domácí péče, které provozuje nefrologickou ambulanci a sídlí v poliklinice
Medicentrum Beroun.
„Akcí se snažíme upozornit na to, že je potřeba dbát na zdraví ledvin.“ říká Adam Carda,
ředitel Centra domácí péče. Zároveň dodává
„Trend přesunu zdravotnických úkonů do domácnosti se rozšiřuje i v oblasti onemocnění
ledvin. Dialýzu je pak možné provádět i v domácím prostředí s odborně proškoleným personálem. Nicméně není to vhodné pro všechny
pacienty, to vždy určuje ošetřující lékař.“.
Světový den ledvin upozorňuje na možné
zdravotní komplikace spojené s narušenou
funkcí ledvin, která v kritických případech
může končit smrtí. „V mobilní hospicové péči
se objevují i klienti se závažným onemocněním ledvin. Nicméně míra podcenění i díky
podobným akcím klesá, v den konání Světového dne ledvin se k nám do nefrologické ambulance objednávají noví pacienti, kteří by právě
neradi něco podcenili.“ říká Adam Carda.

l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187, 311 693 923, fax: 311 693 321, e-mail: otrocineves@iol.cz l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l příspěvky nejsou redakčně upravovány l

