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Pietní akt u pomníku Obrany národa

V pátek dne 5. května 2017 se uskutečnila u pomníku Obrany národa na Líse tradiční pietní
vzpomínka u příležitosti uctění památky odboje – obětí 2. světové války. Kytice byla také tradičně položena u pomníku na návsi a u pomníku v areálu firmy SAVEA.
Evžen Krob

Obecní úřad Otročiněves
spolu se spolkem Náš domov
pořádá

VÍTÁNÍ LÉTA
KONANÉ NA NÁVSI V OTROČINĚVSI
V SOBOTU DNE 17. 6. 2017 OD 19:00 HOD.

HRAJÍ KAMARÁDI U STOLU
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
TRADIČNÍ PROGRAM

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
vydání Zpravodaje je vždy příležitostí k tomu, abychom zhodnotili uplynulé
období života v obci. Jsem rád, že společenský život v obci je i nadále bohatý a že
bylo realizováno mnoho hezkých akcí.
Především Dětský karneval, Velikonoční
odpoledne, Čarodějnice, Pochod na Děd
a v neposlední řadě i výlet do Ostravy. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jejich realizaci. Dalšími připravovanými
akcemi bude Vítání léta a letos nově Loučení s létem na návsi pojaté jako country
festival. Na sportovce čeká tradiční Turnaj
v minigolfu o pohár starosty obce a Otročínský fotbálek. Krásnou tradiční akcí, která proběhla v březnu, bylo Vítání občánků. Přivítali jsme tři děvčátka a dva kluky.
Podporujeme činnost našich hasičů, kteří
nám v obci pomáhají a zároveň obětavě
každoročně připravují pro děti letní tábor
v Rabštejně nad Střelou. Letos v červnu organizují též výlet do Plzeňského pivovaru.
Nadále pečujeme o obecní zeleň a dbáme o upravené prostředí obce. Myslím, že
práce zaměstnanců úřadu je na vzhledu
obce vidět. Novinkou v odpadovém hospodářství je umístění kontejneru na velkoobjemový odpad na dvoře Obecního úřadu.
Tento odpad zde můžete odkládat. Na dvůr
OÚ můžete též odkládat veškerý elektroodpad. Dále se také věnujeme nutným opravám bytů v obecních domech na Krušné
Hoře. Chystáme opravu zastávky na Hůrce
a úpravu fasády hasičárny. Z větších akcí
chystáme konečnou úpravu obecní komunikace v nové zástavbě na Krušné Hoře
včetně chodníku a odvodu srážkových vod.
Máme v plánu tuto část obce odkanalizovat.
Dalšími projekty, na kterých pracujeme, je
revitalizace rybníčku na Drahách a projekt
přístavby OÚ, kde chceme vytvořit prostory
pro společenské a kulturní akce, zájmovou
činnost dětí i zázemí pro zaměstnance OÚ
a techniku, kterou používají.
Závěrem svého příspěvku vám přeji
krásné prožití jara a léta, rodinnou pohodu, příjemnou dovolenou a pevné zdraví.
Josef Šinkner, starosta
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ČARODĚJNICE A DĚD 2017

Přelom dubna a května neodmyslitelně patří dvěma oblíbeným akcím. Poslední dubnovou je tradiční pálení čarodějnic. Letošní průvod
místních krasavic v kostýmech i bez vyrazil v podvečer z návsi od kapličky směrem na hřiště, kde již čekala velká hranice, menší ohýnek
na opékání špekáčků a stánek s občerstvením. Počet účastníků všech
věkových kategorií letos překonal minulé roky i díky pěknému počasí,
což platí i o následující prvomájové akci.
Tou byl již 22. ročník pochodu na Děd. Tentokrát na námět filmové
pohádky ANDĚL PÁNĚ 2. Náhodní kolemjdoucí či cyklisté udiveně
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na trase sledovali čerty, anděly a dokonce i Mikuláše, což je na 1. máje
velmi zvláštní úkaz. Členové místního spolku Náš domov pod taktovkou rodiny Hobzových připravili pohádkovou trasu plnou zajímavých
a především zábavných otázek a úkolů. Za poslední úkol - přišívání
knoflíku - obdržel každý od prodavače párků vuřtíka na opečení. Těsně
před cílem nechybělo ani oblíbené lanování. V cíli na všechny majitele
splněné soutěžní karty čekal sám Mikuláš s balíčkem dobrot a keramickou medailí se symbolem anděla a jablka.
První májový den se opět vydařil. Účastníci (kolem 200) se rozcházeli s úsměvem na rtech. To je pro organizátory nejlepší odměna
a motivace pro další ročníky.
Daniela Sovová
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l V sobotu 29. dubna 2017 uspořádal Obecní úřad výlet do metropole Moravskoslezského kraje - Ostravy.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„Otročiněves v proměnách ročních období“

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
(zá- ří-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 obecního úřadu. Návštěvníci výstavy následně hlasováním rozhodnou o vítězi celé soutěže. Pro výherce budou
připraveny hodnotné ceny.
Podmínky účasti v soutěži:
Účast v soutěži je povolena pouze amatérským fotografům.
Věk soutěžících není omezen.
Do každého kola mohou soutěžící odevzdat nejvýše pět fotografií.
Velikost fotografie musí být 10x15 cm v libovolné barevné úpravě.
Fotografie je nutno odevzdat na OÚ Otročiněves v zalepené obálce,

která bude opatřena jménem soutěžícího, jeho adresou, tel. kontaktem a nadpisem „Fotosoutěž“.
V případě pořízení fotografie digitálním fotoaparátem, si autor
ponechá fotografii i v elektronické podobě a na vyžádání ji poskytne
Obecnímu úřadu k případnému dalšímu využití.
Uzávěrka jednotlivých okruhů je stanovena vždy na poslední den
3. soutěžního měsíce.(tj. 31. 5. 2017 pro jarní kolo, pro letní 31. 8.
2017, pro podzimní 30. 11. 2017 a pro kolo zimní 28. 2. 2018.)

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 právní odpovědnost za jejich případný jiný 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.
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Savea na Krušné Hoře

Historie činnosti firmy Savea na Krušné Hoře se datuje
od 01.06.1995, kdy převzala v rámci velké privatizace závod Permon
Krušná Hora. Závod byl převzat v katastrofálním stavu, závod dlužil
na odvodech státu, na odvodech za zaměstnance přes 10 miliónů Kč.
Majitelé Savea, p. Vladimír Růžička a Ing. Jiří Mastný, se rozhodli
závod udržet při životě, zabránit uzavření areálu závodu a pokusit se
navázat na tradici výroby laminátů s kovovýrobou, které byly zahájeny
v r. 1967. V letošním roce jsme dosáhli nepřetržité výroby laminátů
po dobu 50 let a obec Otročiněves je díky této výrobě známa v celé
České republice.
V průběhu let se podařilo výrobu stabilizovat, uhradit všechny nedoplatky bývalého státního podniku a zrekonstruovat výrobní prostory
tak, aby odpovídaly současným standardům. Zároveň došlo k výraznému nárůstu výroby a ke zvýšení její technické a technologické úrovně.
K našim odběratelům patří např. MercedesBenz Minibus, Siemens,
Škoda Transportation Ammann a další.
Totéž se týká i vodního hospodářství, kde došlo značnými investicemi, které nebyly promítnuty do ceny vodného, k dosažení spolehlivého
zdroje kvalitní pitné vody pro obě obce, Nový Jáchymov a Otročiněves.
Navýšení výroby vedlo k nárůstu zaměstnanosti společnosti, byla
vytvořena nová pracovní místa, tím také obec Otročiněves získává
do svého rozpočtu značné finanční prostředky, které jiným obcím velmi chybí.
Ke konci r. 2016 byly prodány obchodní podíly Savea novému majiteli, Moravsko-slezské drátovny. Nový majitel, Ing. Stanislav Konkolski, garantuje další rozvoj firmy Savea a má velký zájem na udržení
dobrých vztahů s obcí Otročiněves. Dobré vztahy v regionu vždy slouží všem zúčastněným a to je i záměr nás všech.
Ing. Jiří Mastný (foto: www.savea.cz)
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Kraj plný lanovek

Byl to právě náš kraj, ve kterém v důsledku těžby železné rudy a vápence byla koncem 19.
a počátkem 20. století zaváděna moderní doprava surovin pomocí lanových drah. Ohlédnemeli se zpět, jednalo se o dopravu vysoce ekonomickou, vůči životnímu prostředí nesmírně ohleduplnou, na spotřebu energie nenáročnou.
V rámci zemí tehdejšího Rakousko-Uherska nebylo delších lanových drah, než byly
trasy ze železnorudného dolu Hrouda ve Zdicích a dolu Krušná Hora do Králodvorských
železáren. První z nich zahájila činnost roku
1913, byla dlouhá 5 685 m s výškovým převýšením 80 m. Poháněna byla elektromotorem o výkonu 28 kW. Ta druhá, z dolu Krušná

s délkou 446 m a převýšením 39 m. Odbočná
trať měla elektrický pohon, trať z lomu Kosov - cementárna byla samotížná. V roce 1917
byla prodloužena o úsek Kosov - Koněprusy
o délce 2 494 m, s převýšením 14 m. Končila v dlouhém skalním tunelu, kde se vozíky
nasypávaly z vytvořených sýpů. Když těžba
v Císařském lomu dosáhla až na dno tunelu,

l Lanovka na Krušné hoře na hlušinový odval - rok 1932
Hora byla uvedena do provozu v roce 1915
a dosahovala délky 6 972 m. Výškové převýšení činilo 168 m. Byla poháněna elektromotorem o výkonu pouhých 9 kW ! Do každé
korby, zavěšené na čtyřnápravových závěsech se vešlo 750 kg rudy. S uzavřením dolů
skončily i obě úspěšné lanové dráhy. Poslední
vozík s rudou přijel do Králodvorských železáren 29. srpna 1967.
Vůbec nejstarší lanovou dráhu v kraji
měly právě Králodvorské železárny. Ta spojovala hutní závod s vápencovým lomem
Kosov. Trať měla délku 995 m a převýšení
138 m. Vznikla v roce 1887 a zrušena byla
o 11 let později, neboť bránila dalšímu rozšiřování železáren.
Z lomu Kosov měla obdobnou lanovou
dráhu i Králodvorská cementárna, vedoucí přímo k šachtovým pecím, ve kterých se
pálilo vápno. Měla délku 950 m a převýšení
142 m. Na této trati byla vybudována násypka
tzv. „Dardanely“, u které začínala odbočná
trať vedoucí do závodu na výrobu cementu

byly korby snímány a na kolejových podvozcích tahány elektrickými vrátky po lomu. Obdobný systém musel být použit v lomu Kosov
za II. světové války.
V roce 1931 došlo k renovaci lanových
drah přechodem na systém Pohling používající nosné a tažné lano. Pro zajímavost strana
po které jezdily ložené vozíky měla sílu nosného lana 42 mm, na straně prázdných vozíků
32 mm. Průměr tažného lana činil 23,5 mm.
Do vozíků se vešlo 670 kg vápence. Zavěšeny
byly na čtyřnápravových závěsech.
Lanové dráhy skončily svou činnost v roce
1952. O dva roky později byla lanová dráha
Koněprusy - Kosov demontována a přenesena na východní Slovensko. Doprava z lomu
Kosov do cementáren se pak prováděla pomocí pasů umístěných v podzemí.
Také Zdice měly lanovou dráhu pro přepravu vápence z lomu Lejškov do vápenky,
která patřila koncernu Škoda Plzeň. Byla postavena v roce 1926. Lanovka měla dřevěné
sloupy, mnohé úctyhodně vysoké vzhledem
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k značnému převýšení terénu. Používala vozíků pro menší zátěž, zavěšené na dvounápravových závěsech. Podrobnější technické údaje nejsou k dispozici. Svou činnost ukončila
počátkem 60 let v souvislosti se zastavením
výroby vápna ve Zdicích.
Na okrese Beroun bylo ještě několik lanových drah pro přepravu železných rud i vápence. Chrustenická lanová dráha propojila
železorudný důl s překladištěm v železniční
stanici Loděnice. Vybudována byla v roce
1908 a sloužila až do roku 1965. Další lanová dráha přepravující vápenec vznikla v roce
1907 a propojila lom „Na Bradžovech“
s vápenkou v Loděnicích a dosáhla délky
1 450 m. Třetí lanovka vedla z lomu „Na parapleti“ opět do stanice Loděnice. Dosáhla
délky 1 620 m, s převýšením 200 m. V činnosti byla od roku 1916 do roku 1971.
V údolí řeky Berounky byly další tři lanové dráhy sloužící k přepravě vápence. Všechny končily na překladišti v železniční stanici
Srbsko. Jedna vedla z lomu Hostím a jako jediná byla poháněna plynovým generátorem.
Ten navíc vyráběným elektrickým proudem
osvětloval celý lom. Denní spotřeba činila
pouhých 200 kg hutního koksu. Činnost zahájila v roce 1908, měla délku 300 m a stoupání
5 m. Druhá lanovka vedla z lomu na Chlumu.
Byla dlouhá 1 002 m, s převýšením 71,6 m.
Činnost zahájila v roce 1917 a skončila v roce
1966. Nejmladší a nejkratší lanovka vedla
přes řeku Berounku z lomu Besídka. Měřila
pouhých 250 m. V roce 1947 její konečná
dřevěná stanice vyhořela od rozpálené roury
do komína. Obnovena byla ze železobetonu
o rok později
Lanové dráhy odešly do technické historie. Za mého mládí tvořily pozoruhodný náhrdelník zavěšený v okolní krajině. Rozhodně
ji neubral na kráse, ani neohrožoval životní
prostředí. Zda současný způsob dopravy surovin a materiálů je pro člověka a přírodu
přínosem, nechám na úvaze každého čtenáře.
Josef Hůrka

l Nákladní lanovka Králův Dvůr - Kosov.
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Způsob likvidace odpadů v naší obci
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  Umožnil	
  to	
  mráz,	
  který	
  v	
  naší	
  "ledové	
  kotlině"	
  setrval	
  několik	
  týdn
se	
   o	
   to	
   zasloužilo	
   několik	
   nadšených	
   sousedů,	
   kteří	
   se	
   o	
   led	
   starali.	
   A	
  
poděkovat,	
   protože	
   se	
   jim	
   podařilo	
   to,	
   co	
   dnes	
   málokomu	
   -‐	
   vylákat	
   děti,	
   d
prarodiny	
   (no,	
   to	
   už	
   jsem	
   asi	
   přehnala),	
   prostě	
   spoustu	
   obyvatel	
   naší	
   obce	
  
televizí	
   ven.	
   Na	
   kluzišti	
   se	
   vystřídaly	
   děti,	
   dospělí,	
   krasobruslařky,	
   hokejist
Kromě	
  toho	
  se	
  tam	
  střetli	
  i	
  sousedé,	
  kteří	
  se	
  ve	
  vsi	
  jinak	
  ani	
  nepotkají.	
  Prostě	
  s
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Olga	
  Neumannová	
  

Zimní poděkování...

Vím, že už je konec jara. Přesto bych
se ráda v tomto příspěvku na chvíli vrátila
do zimních měsíců, kdy se nádrž na návsi
na několik týdnů proměnila v kluziště. Umož-

	
  

nil to mráz, který v naší „ledové kotlině“ setrval několik týdnů bez sněhu, ale hlavně se
o to zasloužilo několik nadšených sousedů,
kteří se o led starali. A těm bych chtěla tímto
poděkovat, protože se jim podařilo to, co dnes
málokomu - vylákat děti, dospělce i celé rodiny a prarodiny (no, to už jsem asi přehnala),
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prostě spoustu obyvatel naší obce od tabletů,
počítačů a televizí ven. Na kluzišti se vystří- 	
  
daly děti, dospělí, krasobruslařky, hokejisté
a všichni si to užívali. Kromě toho se tam
střetli i sousedé, kteří se ve vsi jinak ani nepotkají. Prostě super! Chlapi, díky!
Olga Neumannová

www.otrocineves.cz

Zpravodaj obce Otročiněves

Šetřete vodou z veřejného vodovodu

Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme
o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato

voda není určena pro zálivky, plnění bazénů,
mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího
využití k hygieně.
V letním období může při špičkových
odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy odběry
pokrýt. Proto může docházet k omezeným
dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování
projíždějícími cisternami. O takové situaci
budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Děkujeme za pochopení a dodržování
uvedeného nařízení.
Josef Šinkner
starosta obce Otročiněves
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Zpravodaj obce Otročiněves

Životní jubilea
leden – červen 2017

Tramba Jan
Rak Vladimír
Vimr Vladimír
Hroník Bohumil
Novák Jiří
Rosenbaum Libor
Koutná Ludmila
Dudňák Ján
Hůla Ivan
Krupičková Pavla

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

Svoz
nebezpečného
odpadu
13. 9. 2017 STŘEDA
Svozová místa
15,00 hod. až 15,30 hod.
NÁVES
15,30 hod. až 16 hod.
DRAHA (U RYBNÍČKA)

Usnesení z jednání
zastupitelstva
obce Otročiněves

dne 27. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí:
l s rekonstrukcí a následným pronájmem
bytu č. 134/A3.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
l prodejem pozemku v majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l střednědobý výhled obce na období 2018 až
2019.
Zastupitelstvo obce Otročiněves pověřuje:
l starostu obce k podání žádosti o dotaci
v rámci programu MZE 129, 290 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ - Revitalizace rybníku
na parc. č. 482/1 v k. ú. Otročiněves. Současně
zastupitelstvo obce souhlasí se závazkem spolufinancování projektu v minimální výši 20%
z celkových uznatelných nákladů.

strana 8

www.otrocineves.cz

ZDRAVOTNICTVÍ

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

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 Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš, MUDr. Aneta
Málková, Hudlice, Jungmannova 64
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Pondělí a čtvrtek
7:30 - 8:00 sestra odběry
8:00 - 9:00 objednaní pacienti, diabetici
9:00 - 10:00 akutní případy, neobjednaní
10:00 - 11:30 objednaní pacienti
12:00 - 13:30 objednaní pacienti
13:30 - 14:00 telef. konzultace
Úterý
7:30 - 8:00 sestra odběry
8:00 - 9:00 objednaní pacienti, diabetici
9:00 - 10:00 akutní případy, neobjednaní
10:00 - 11:30 objednaní pacienti
12:00 - 14:00 objednaní pacienti
Středa
13:00 - 18:00 objednaní pacienti
Pátek
7:30 - 8:00 sestra odběry
8:00 - 9:00 akutní případy
9:00 -10:00 objednaní pacienti
l Zubní lékař
MUDr. Marie Veselá, Hudlice, Jungmannova 64. Telefon 311 697 659.
Ordinační hodiny:
Po
8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Úterý
9:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek
do 8:00 - jen akutní případy

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

l Lékařská služba první pomoci pro
dospělé sídlí v ulici Prof.Veselého 461
(u parkoviště pod nemocnicí) v Berouně.
Telefon 311 622 197.

REHABIL. NEMOCNICE BEROUN

l Prof. Veselého 493, Beroun
www.nemocnice-beroun.cz
E-mail: info@nember.cz
Recepce (dotazy a objednání do ambulancí): tel.: 311 745 272

POLIKLINIKA KRÁLŮV DVŮR
l Průmyslová 614, Králův Dvůr
www.zdravikd.cz

l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta,
tel. 607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 	
8.00-12.00, 15.00-17.00
ÚT
8.00-11.00
ST
8.00-12.00, 15.00-18.00
ČT
8.00-12.00
PÁ
8.00-12.00, 14.00-15.30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním spoluobčanům. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu zájem, kontaktujte
Michaelu Holou (e-mail: Hola1969@
seznam.cz).
l APLIKACE PRO OBČANY
Na stránkách obce Otročiněves www.
otrocineves.cz naleznete aplikaci ZÁCHRANNÝ KRUH, kde jsou k dispozici
užitečné informace a rady včetně výstrah
ČHMÚ.

l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187,311693923, fax: 311 693 321, e-mail: otrocineves@iol.cz l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l příspěvky nejsou redakčně upravovány l

