www.otrocineves.cz

Zpravodaj
obce

otrocineves@iol.cz

Otročiněves

Číslo 1

ročník 3

zdarma

l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi.

Od svítících dýní po světlo betlémské
Kdysi bývalo zvykem poslední plody Země vydlabávat , vkládat
do nich světlo a vynášet je ven do
přírody. Říkalo se, že se jejich pomocí hledá cesta k Betlému.
HALLOWEEN je tradice stará stovky
let. Původně se tato slavnost jmenovala Samhain, což znamenalo „konec léta”. Probíhala poslední den keltského roku 31. října. Irové přinesli tento zvyk do Ameriky,
kde se hodně rozšířil. Název pravděpodobně
vznikl z výrazu All Hallow s Eve v překladu
„předvečer Všech Svatých“. Tolik z historie.

U nás v Otročiněvsi slavíme tento svátek
vždy koncem října. Loni to bylo 20. 10. Jako
každoročně účast byla hojná, místní i přespolní pěstitelé soutěžili ve velikosti dýně,
v nápaditosti vyřezání a výzdoby a take

ve svítícím efektu. Pořadatel akce OS Náš
domov připravuje vždy pro děti pestrý program. Různé soutěže a strašidelnou stezku
ke králi HALLOWEENU na závěr. Ani
loňský ročník účastníky nezklamal. Nejen
vítězové si odnesli domů pěkné ceny a bohaté zážitky.

Další světélka na cestě k Betlému přinesl SVATÝ MARTIN v předvečer svého
svátku v sobotu 10. 11. v podobě dlouhého lampionového průvodu. Účast tentokrát
předčila všechny předcházející
ročníky.
Členky OS přichystaly bohaté pohoštění.
Paní Š. Landová napekla 260 martinských
rohlíčků a dětem žebrák rozdal 380 balíčků s perníkovou husou a „zlatým” dukátem.
Po přednesu básniček a zhlédnutí scénky
sv. Martina se žebrákem jsme se ohřáli teplými nápoji a při opékání vuřtíků
u ohýnku.
ADVENT jsme zahájili hned dvěma

akcemi o prvním prosincovém víkendu.
Vsobotu se konalo v Cábrovácké hospodě
tradiční MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE.
Soutěžilo se o nejkrásnější vánoční ozdobu
či dekoraci, zdobily se perníčky a vyráběly
zápichy v podobě čertů. Také jsme měli
možnost nakupovat různé vánoční dárkové
předměty, keramiku, sklo, patchwork, šperky
atd. Nakonec přišel i Mikuláš, Anděl a Čerti,
kteří odměnili děti za básničku nebo písničku balíčkem dobrot.

dokončení na 2. straně
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Od svítících dýní po světlo betlémské

pokračování z 1. strany
Hned druhý den v neděli 2. 12. jsme
přivítali ADVENT v obřadní síni OÚ,

nejen z obecního úřadu
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta,
tel. 607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
Po, St
8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út, Čt
8:00 - 12:00
Pá
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním spoluobčanům. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu zájem, kontaktujte
Michaelu Holou (e-mail: Hola1969@
seznam.cz).
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kde proběhl již tradiční program: uvítání
starostou, sváteční slovo o adventu z úst
beronského kaplana R. Cigánka, vystoupení dětí, zpěv písně „Čtyři adventní svíce”,
vystoupení plzeňské skupiny GUTTA a rozsvícení vánočního stromu za zvuku koled.
Následovalo společné posezení u vánočky
a teplých nápojů.
Advent - čas očekávání příchodu Ježíška utekl jak voda a máme tu poslední
a největší akci roku ŽIVÝ BETLÉM.
Počtrnácté jsme se 25. prosince sešli na návsi, abychom oslavili příchod spasitele. Tím
se tentokrát stal Samuel Prýca, který spolu
v jesličkách tvořil se svými rodiči svatou rodinu . Stráž nad nimi držely dvě krásné
Andělky - sestry Landovy. Ani téměř jarní
počasí neubralo na slavnostní atmosféře.
V průvodu Tří králů nechyběl očekávaný
velbloud, osel ani koně. V ohradách lákaly
ovečky a kozy hlavně nejmenší návštěvníky. Paní učitelka L. Zajícová jako každoročně secvičila s dětmi tanečky a scénky před
jeslemi, kde také svítilo betlémské světlo.
O pohoštění se opět postaraly členky OS
Náš domov. Dobroty přinesené od vánoč-

ních stolů rychle mizely a krásné společně
strávené odpoledne příjemně uběhlo.
Skončil i rok 2012 a máme tu nový rok
2013. OS Náš domov přeje všem občanům,

aby byl šťastný, úspěšný a hlavně pohodový.
Také my se vynasnažíme svými akcemi přispět k příjemnému soužití obyvatel naší obce.
Daniela Sovová

www.otrocineves.cz
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❀ Životní jubilea ❀
leden - červen 2013
Jaroslava Jungmannová
Ludmila Malá
Josef Rudinský
Pavla Záhrubská
Daniela Sovová
Jiří Drobný
Miroslav Malý
Jiří Pěkný
Božena Nálezová
Marie Kuzmiaková
Jiří Kůna
Jaroslava Součková
Ladislav Zýt
Jana Zýtová
Marie Bonová
Gabriel Farkaš
Jaroslav Šťástka
Božena Jiravová
Dagmar Kůnová

65 let
60 let
85 let
65 let
60 let
80 let
65 let
80 let
80 let
75 let
80 let
60 let
65 let
60 let
80 let
80 let
80 let
90 let
75 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.

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 a péřové přikrývky, polštáře
a deky
n Obuv - veškerou nepoškozenou
n Hračky - nepoškozené a kompletní
n Peří, péřové přikrývky a polštáře
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: 10. až 15. dubna
Místo: chodba Obecního úřadu
v Otročiněvsi

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

Slovo starosty obce Otročiněves
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám u příležitosti vydání prvního Zpravodaje v novém roce 2013
popřál nejen vše nejlepší do nadcházejícího
roku, pevné zdraví, mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě, ale i krátce zhodnotil
minulý rok 2012 a nastínil naše plány do letošního roku.
V roce 2012 proběhlo v naší obci několik
velice pěkných společenských akcí a kulturní
život obce byl velice bohatý. To, že se rádi
setkáváme, je v dnešní náročné době velice
cenné a přispívá to k dobrým vztahům mezi
spoluobčany. Je třeba vyjádřit uznání a poděkování všem, kteří se na společenském
životě v obci podílejí ať už pod hlavičkou
OS Náš domov, Klubu důchodců, hasičů,
myslivců nebo z iniciativy obecního úřadu.
Za OÚ mohu slíbit, že kulturní i společenský
život budeme i nadále podporovat. Velké úsilí věnujeme a budeme i nadále věnovat péči
o upravené a čisté prostředí obce a o obecní zeleň. Z větších realizovaných akcí v roce
2012 musím uvést zhotovení nového parkoviště před urnovým hájem a nové rozvody
elektřiny v obecním bytovém domě č.p. 134
v obou vchodech. V letošním roce budeme
na prvním místě usilovat o realizaci nového
povrchu vozovky na Drahách, která je po dokončených sítích ve velice špatném stavu.

Chceme také vybudovat nové dětské hřiště
na Krušné Hoře, nové sběrné místo na Drahách a potřebujeme také techniku pro údržbu
obecní zeleně. V tomto ohledu budeme shánět
finanční prostředky formou dotací. Prostřednictvím dotace chceme také provést výměnu
oken a zateplení půdy a fasády obecního
úřadu. Realizace těchto akcí samozřejmě
závisí na financích. Dnešní doba není lehká
a je třeba se chovat odpovědně. V roce 2012
jsme díky dobrému hospodaření snížili naše
závazky asi o 500.000,- Kč. V současné době
jsme ustoupili od záměru provést přístavbu
obecního úřadu, která by i při reálné možnosti získat dotaci znamenala spoluúčast obce
ve výši asi 2 milionů korun a představovala by pro obec velké zadlužení. Na počátku
letošního roku nemáme ani možnost získat
dotace prostřednictvím Středočeského kraje,
protože dotační řízení pro rok 2013 nebyla
vyhlášena. Je to škoda, protože jsme v letech
2011 i 2012 z prostředků kraje získali nemalé
finanční prostředky na kulturu i pro naše hasiče. Musíme tedy letos shánět nové možnosti
financování.
Ještě jednou Vám všem chci popřát pěkný
rok 2013, spokojený život v naší krásné obci
a všem, kteří o naši obec pečují a pracují pro
ni, vyjádřit své díky.
Josef Šinkner
starosta obce Otročiněves

Sborník Otročiněves kdysi a dnes

historických pramenů a byly také využity
Publikace vyjde na jaře letošního roku,
archivní fondy Státního oblastního archivu
nyní je připravena pro tisk, musí ještě prov Praze a jeho pobočky v Berouně. Zejména
běhnou korektury a oprava textu a popisek
byly využity následující prameny a literatura:
k fotografiím. Kniha bude mít 80 stránek
Pamětní kniha obce vedes mnoha historickými fotografiemi. Kniha se věná od roku 1847, Pamětní
kniha obce Otročiněves
nuje historii a současnosti
OTROČINĚVES
(1925-1956), Obecní kroobce i histoii těžby železné
kdysi a dnes
nika (1938-1945), Ludvík
rudy na Krušné hoře a přiMarek: Vzpomínky mého
bližuje činnost jednotlivých spolků a organizací
mládí (psáno 1935), Václav Kočka : Dějiny Rakovv obci: Občanské sdružení
nicka (1936), 950 let (1037
,,Náš domov” Otročiněves,
- 1987) obce Otročiněves
Sbor dobrovolných hasičů
(zpracoval Ing. Vladislav
v Otročiněvsi, Klub důchodců Otročiněves, proKrabec), 100 let (1891gram rozvoje obce na léta
1991) sboru dobrovolných hasičů v Otročiněvsi
2011- 2014. Na sborníku
(zpracoval Ing. Vladislav
se podíleli svými texKrabec), Jan Renner : Poty a příspěvky Ing. Jiří
pis politického a školníMencl, Mgr. Jiří Jankovec,
Jaroslava Rosenbaumová,
ho okresu rakovnického
Štěpánka Landová a Josef Šinkner. Publikaci
(1902), Viktor Palivec: Hájemství zelené,
Středočeské nakladatelství a knihkupectví,
připravil k vydání Ladislav Čepička a naklaPraha 1981.
datelství Bílý lev.
PhDr. Ladislav Čepička
Při přípravě knihy byla využita celá řada
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OBEC OTROČINĚVES
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Otročiněves se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 5/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Otročiněves touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále
jen „správce poplatku“).
Článek 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a. fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt;
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba; a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek
za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek odvádějí.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnosti
zakládající osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.
(2) Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména,
a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
(3) Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
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určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označen evidenčním číslem
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které
se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1
této vyhlášky činí 700,- Kč a je tvořena:
a. z částky 26,- Kč za kalendářní rok a
b. z částky 674,- Kč za kalendářní rok, stanovené
na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 370.766,- Kč
a byly rozúčtovány takto 370.766 : 550 = 674,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4
odst. 1 písm.b) vyhlášky ve výši 674 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu, změny vlastnictví
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.
Článek 5
Splatnost
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl.2 odst.1a této
vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách vždy
nejpozději do 30.6. a do 30.12. příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka podle čl.2 odst.1b této
vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození a úleva
(1) Od poplatku se osvobozují:
a. poplatníci/plátci, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně OÚ, tj. č.p. 34, a jejichž aktuální
pobyt není znám;
b. osoby žijící v ústavech, léčebnách pro dlouhodobě
nemocné;
c. osoby po dobu výkonu trestu, případně vazby;
d. osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci z důvodu dlouhodobého pracovního pobytu nebo studia
v zahraničí.
e. poplatníci starší 80 let, jejichž jediným příjmem je
starobní důchod a žijí sami
(2) Úleva se poskytuje:
a. poplatníkům, kteří využívají svoji nemovitost pouze k rekreačním účelům, tzn. po omezenou část roku,
na jejich písemnou žádost, ve výši 50% poplatku.
b. poplatníkům, kteří prokazatelně likvidují odpady
jinde, ve výši 100% poplatku.
Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Článek 8
Odpovědnost za placení poplatku
1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit
poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku
tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně
a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný
zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Článek 9
Přechodné zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Otročiněves č.
1/2012 o stanovení poplatku za sběr, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu ze dne 1. 3. 2012.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
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OBEC OTROČINĚVES
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného
hospodářského zvířectva na veřejném prostranství obce Otročiněves
Zastupitelstvo obce Otročiněves schválilo a vydalo dne 24.1.2013 v souladu s ustanovením § 10, §35 a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
1. V souladu se všeobecným zájmem na udržení
a ochraně veřejného pořádku v obci Otročiněves
se stanoví dále uvedená pravidla, jejichž účelem je
zajištění bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
2. Veřejnou zelení se rozumí např. trávníky, keře,
stromy, květinové záhony, doplňující obytné prostředí, jež jsou v místech veřejnosti přístupných.
3. Veřejným prostranstvím se pro účely tohoto předpisu rozumí všechny pozemní komunikace v obci.
Tedy silnice všech tříd, účelové komunikace, chodníky a jejich bezprostřední okolí. Dále všechna dětská
hřiště v obci a prostor návsi obce.
Čl. 2
1. Na veřejných prostranstvích a zejména v zastavěné části obce, jak je vyznačeno v příloze, je možno
vodit psy pouze na vodítku.

Čl. 3
1. Pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva
na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce
je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek
v obci, nebo být v rozporu se zájmem na ochranu
veřejné zeleně v obci.
2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva
povinnost zajistit, aby se jejich drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovalo volně na veřejném
prostranství v zastavěné části obce.
Čl. 4
Průvodce vedených, či hnaných zvířat, jezdec na zvířeti, či vozka dbají toho, aby pes, drůbež, či jiné hospodářské zvířectvo neznečisťovalo veřejné prostranství
nebo veřejnou zeleň. V případě znečištění veřejného
prostranství zvířecími výkaly jsou povinni je uklidit.

Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 29. 11. 2012
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l rozpočtové opatření č. 5 k 29. 11. 2012
l předložený návrh rozpočtu obce Otročiněves na rok 2013
l obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
l obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů a jiného hospodářského zvířectva na
veřejném prostranství obce Otročiněves
l smlouvu o prodeji nemovitosti
l smlouvu o spolupráci při poskytování elektronické spisové
služby
l zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Otročiněves
za rok 2012 uskutečněného dne 28. 11. 2012
l směrnici pro provedení inventarizace majetku obce Otročiněves za rok 2012 se stavem k 1. 1. 2013 včetně přílohy č. 1
Směrnice o inventarizaci - Plán inventur
dne 24. 1. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l rozpočtové opatření č.6 k 31. 12. 2012
l vstup do zájmového sdružení právnických osob s názvem
Mezi Hrady prostřednictvím Mikroregionu Hudlicko
l působnost Místní akční skupiny (MAS) s názvem Mezi Hrady v územním obvodu obce Otročiněves a pověřuje starostu p.
Josefa Šinknera k podpisu zakládajících smluv a dalších zakládajících dokumentů
l obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů a jiného hospodářského zvířectva na
veřejném prostranství obce Otročiněves
l poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu ochránců
přírody Rokycany na rok 2013 ve výši 1.000,- Kč

Čl. 5
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují
povinnosti fyzických a právnických osob stanovené
zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je
tato obecně závazná vyhláška stanovuje duplicitním
způsobem, přednost.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,
nepůjde-li o jiný správní delikt či trestní čin.
Čl. 6
Přílohou této obecně závazné vyhlášky je plán obce
s vyznačením veřejného prostranství ve smyslu tohoto předpisu.
Čl. 7
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2013.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

Srdečně Vás zveme do našeho
zahradnického centra v Králově Dvoře na

ORCHIDEJE
V ZAHRADĚ LISÝ
22. – 24. 2. 2013


prezentace výrobků pro pěstování a péči o orchideje
 velký výběr orchidejí a epifytních rostlin
 aranžování a přízdoba rostlin (sobota, neděle)
 autogramiáda Václava Větvičky (sobota, 10.00 h)
 tvořivá dílna pro děti
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Kurzy finanční a zdravotní gramotnosti - zdarma!
Rodinné centrum Slunečnice v lednu zahájilo spolupořádání kurzů Finanční
a Zdravotní gramotnosti ve spolupráci se společností AISIS, o.s, Unií center pro
rodinu a komunitu a FF UK Praha. Druhá část kurzu Finanční gramotnosti se koná
ve čtvrtek 14. března od 15 do 18 hodin na téma: Spoření a investování, ochrana
spotřebitele. Vede lektorka Zuzana Kortusová.
Kurzy Zdravotní gramotnosti na téma zdravotní rizika dnešní populace, zdravá
výživa, vnitřní pohoda, zdravé prostředí a zdravý pohyb. Kurz je ucelený program
na podporu zdravých návyků vašich i vašeho okolí. Bude probíhat v těchto termínech 21. 2., 4. 4., 16. 5., 6. 6. vždy od 15 do 18 hodin. Vede lektorka Ivana Frágerová. Kurzy jsou pro všechny účastníky díky podpoře MŠMT a ESF zdarma, ale je
potřeba se na ně objednat předem. Hlídání dětí po dohodě zajištěno. Kurzy probíhají
v RC Slunečnice v budově Komunitního centra na adrese Bezručova 928, Beroun.
Více na tel. 603 141 700, 311 510 541, www.rcslunecnice.cz, www.gramotnost.cz.
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Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí:

Co se mění od ledna 2013?

Nový rok 2013 přináší změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také
sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.
l Důchodová reforma
Lepší zabezpečení ve stáří z více zdrojů
má zajistit druhý pilíř důchodového systému zavedený v rámci důchodové reformy.
Mimo jiné umožní uzavírat nové celoživotní
důchodové spoření. Lidé se budou moci sami
rozhodnout, zda do systému vstoupí - smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít
každý, komu je víc než 18 let a dosud nedostává starobní důchod z českého důchodového pojištění, tedy z I. pilíře. Lidé nad 35
let mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do konce kalendářního
roku, kdy jim bude 35 let.
Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které
dnes platí do I. pilíře, a to o 3 procenta, tedy z 28
procent na 25 procent. Tuto částku, k níž přidá
další 2 procenta ze svých příjmů, si bude spořit
na individuální účet u penzijní společnosti.
Klient si bude moci zvolit jeden ze tří
způsobů výplaty: doživotní starobní důchod,
doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří
let, anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu bude záviset na tom, jaký
druh penze si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let.
Od 1. ledna 2013 se mění také III. důchodový pilíř:
• penzijní připojištění se státním příspěvkem
se mění na doplňkové penzijní spoření,
• mění se pravidla výplaty dávek,
• zavádí se takzvané předdůchody.
l Důchody
Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého
důchodového systému, tedy z I. pilíře. Týká
se to důchodů starobních (včetně předčasných), invalidních (pro invaliditu prvního,
druhého i třetího stupně) a pozůstalostních
(vdovských, vdoveckých a sirotčích).
Základní výměra důchodu (stejná pro
všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč
z 2270 Kč na 2330 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů,
vzroste o 0,9 procenta. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.
l sKarty
Nová sKarta bude přátelštější k lidem.
Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-
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právní ochraně dětí umožní do doby vydání
sKarty - stejně jako u ostatních dávek - vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky
pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy
převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.
Chystají se i další zásadní legislativní
změny, které vycházejí z nedávné dohody
ministryně práce a sociálních věcí Ludmily
Müllerové, premiéra Petra Nečase, České
spořitelny a České pošty. Mají se mimo jiné
týkat způsobu nakládání s osobními údaji
a jejich ochrany. V zákoně by rovněž mělo
být zakotveno zmocnění a rozsah předávaných údajů držiteli bankovní licence. Právní
předpis má definovat:
• dobrovolnost platební funkce sKarty,
• povinnost převzít sKartu jako identifikační
kartu,
• nebude nutné podepisovat žádný dokument
o zřízení účtu k sKartě, ani přebírání PIN,
• za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou
cenu,
• lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze,
nebudou muset za poštovní poukázku platit
vůbec.
Současně se bude upravovat smlouva
s Českou spořitelnou.
sKartou, neboli průkazem, se klienti prokazují úřadům práce. Slouží jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky.
Každý občan při převzetí sKarty dostane také
informace o všech funkcích, které může využít, včetně způsobu používání jako průkazu
TP, ZTP a ZTP/P. MPSV předpokládá, že se
vydá celkem 1,2 milionů sKaret.
l Sociálně-právní ochrana dětí
Nový zákon podpoří výchovu dětí v přirozeném prostředí, případně v náhradním
rodinném prostředí, a omezí jejich umísťování do ústavů. Stanovuje závazné postupy
pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany
dětí, zejména využívání metod sociální práce
či vyhodnocování situace dítěte a rodiny se
zaměřením na identifikaci ohroženého dítěte. Součástí je i vypracování individuálního
plánu ochrany dítěte či pořádání případových
konferencí. Více se rovněž bude podporovat
pěstounská péče, sjednocovat její hmotné
zabezpečení, obecně jde tedy o profesionalizaci pěstounské péče. Nechybí ani standardy
kvality práce či nastavení minimálních rámců
činnosti pro všechny, kdo v systému sociálněprávní ochrany dětí působí.

l Minimální mzda
Od 1. ledna 2013 se ruší všechny nižší
sazby minimální mzdy a zůstává pouze jedna
stejná pro všechny. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou je 48,10 Kč za hodinu, pro zaměstnance odměňované měsíční
mzdou pak 8000 Kč za měsíc. Obojí se týká
čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Vychází to z nařízení vlády č. 246/2012 Sb., které vychází z principu rovnosti v odměňování
zaměstnanců. Podrobnosti o minimální mzdě
od 1. ledna 2013 jsou dostupné na adrese
http://www.mpsv.cz/cs/13833.
l Podpora v nezaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje.
Zatímco v roce 2012 mohl uchazeč o zaměstnání dostat maximálně 13 761 Kč za měsíc
a v případě rekvalifikace 15 422 Kč, od ledna
2013 to je maximálně 14 157 Kč. Při rekvalifikaci pak 15 866 Kč.
l Zákoník práce
Podle novely zákoníku práce a zákona
o zdravotnické záchranné službě se rozšiřuje
okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou. Nově mezi ně patří
zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné
služby v rozsahu alespoň poloviny stanovené
týdenní pracovní doby.
l Zdravotně postižení a sociální služby
Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek
na mobilitu budou dostávat – v případech
hodných zvláštního zřetele – i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se
o 2000 Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato
dávka náleží ve stupni III nebo IV.
Novela zákona o sociálních službách
umožní ministerstvu práce a sociálních věcí
zřizovat zařízení sociálních služeb jako státní
příspěvkové organizace. Současně se mění
právní forma u existujících zařízení sociálních služeb, která byla zřízena ministerstvem
jako organizační složky státu, na státní příspěvkové organizace.
l Životní a existenční minimum
Částky životního a existenčního minima
se nezvýší, nesplnily se totiž valorizační podmínky. V platnosti tedy zůstává výše životního
a existenčního minima podle nařízení vlády č.

www.otrocineves.cz
409/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Měsíčně je životní minimum pro jednotlivce i nadále 3410 Kč, existenční minimum pak 2200 Kč.
Více na http://www.mpsv.cz/cs/11852.
l Nemocenské pojištění
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se
vypočítá například nemocenské, jsou pro rok
2013 následující:
• první redukční hranice 863 Kč,
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• druhá redukční hranice 1295 Kč,
• třetí redukční hranice 2589 Kč.
l Pojistné na sociální zabezpečení
Konkrétní změny:
• částka průměrné mzdy pro účely pojistného
je 25 884 Kč,
• maximální vyměřovací základ pro placení
pojistného je 1 242 432 Kč,
• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ,

která vykonává vedlejší činnost v roce 2013,
je 62 121 Kč,
• minimální měsíční základ pro placení záloh
na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní
činnost je 6471 Kč – z toho minimální záloha
na pojistné činí 1890 Kč,
• minimální měsíční vyměřovací základ pro
OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2589 Kč – z toho minimální záloha
na pojistné činí 756 Kč.
Štěpánka Filipová

Česká správa sociálního zabezpečení:

Sociální zabezpečení v roce 2013 a důchodové spoření
K jakým změnám dochází v roce 2013 podle České správy sociálního zabezpečení v provádění sociálního zabezpečení a jaké jsou důležité údaje
pro letošní rok.
l Pojistné
Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvede
na důchodové pojištění u zaměstnance, který
není účasten důchodového spoření, 28 procent (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a u zaměstnance účastného důchodového
spoření 25 procent (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel

důchodového spoření odvádí zaměstnavatel
konkrétní pobočce finančního úřadu.
Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce
2013 nově 1812 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné
mzdy) u osoby, která není účastna důchodového spoření, a 1942 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné
mzdy) u osoby účastné důchodového spoření.

Ilustrační foto

sející záloha na pojistné. OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření (nevstoupí
do druhého důchodového pilíře), budou v roce
2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění
ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 procenta z vyměřovacího základu. OSVČ, které
budou účastny důchodového spoření, budou
odvádět 31,2 procenta - z toho 26,2 procenta
tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění
a bude se odvádět příslušné správě sociálního
zabezpečení, 5 procent je důchodové spoření,
odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.
l Důchodové pojištění
Základní výměra všech druhů důchodu činí
9 procent průměrné mzdy, v roce 2013 bude
tato částka nově činit 2330 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění
a nadále činí 1,5 procenta výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě,
že se po 31. prosinci 2012 bude doba pojištění
krýt s dobou účasti na důchodovém spoření,
bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 procenta výpočtového základu za každý
celý rok doby pojištění. Od 1. ledna 2013 se
pro výpočet důchodů přiznaných po 31. prosinci 2012 použijí upravené redukční hranice.

nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného
na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3
procenta, respektive 3,3 procenta, a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2
procenta.
U zaměstnance účastného důchodového
spoření (druhého pilíře) činí sazba pojistného na důchodové spoření sjednané u penzijní
společnosti 5 procent z vyměřovacího základu. Toto pojistné za zaměstnance účastného

Pojistné hradí tyto osoby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. U osoby účastné
důchodového spoření převede okresní správa
sociálního zabezpečení část pojistného na důchodové spoření ve výši 5 procent z vyměřovacího základu na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.
l Osoby samostatně výdělečně činné
V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok,
mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním souvi-

l Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2013 zůstávají v platnosti
změny v nemocenském pojištění, které byly
provedeny již k 1. lednu 2011. Tedy platí, že
nemocenské vyplácí ČSSZ, respektive okresní
správa sociálního zabezpečení, od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
V závislosti na vývoji výše průměrné mzdy se
zvyšují redukční hranice pro výpočet denního
vyměřovacího základu pro určení výše dávek
nemocenského pojištění.
Jana Buraňová
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Přehled důležitých údajů
Všeobecný vyměřovací základ
Přepočítávací koeficient
„Průměrná mzda“
(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací
koeficient)
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na
sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

www.otrocineves.cz

Rok 2013
za rok 2011:
25 093 Kč
za rok 2011:
1,0315

Rok 2012
za rok 2010:
24 526 Kč
za rok 2010:
1,0249

25 884 Kč

25 137 Kč

1 242 432 Kč

1 206 576 Kč

od 1. do 20. dne následujícího
měsíce

Důchodové pojištění
Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu
• zaměstnanec
6,5 %
6,5 %
• zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku
22,7 %
22,7 %
zaměstnanosti 1,2 %)
• osoba samostatně výdělečně činná (včetně
29,2 %
29,2 %
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)
• osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění
28 %
28 %
Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu
• do I. redukční hranice
100 %
100 %
• nad I. do II. redukční hranice
27 %
28 %
• nad II. do III. redukční hranice
19 %
16 %
• nad III. redukční hranici
8%
6%
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu
• I.
11 389 Kč
11 061 Kč
• II.
30 026 Kč
29 159 Kč
• III.
103 536 Kč
100 548 Kč
Výpočet procentuální výměry důchodu z výpočtového
1,5 %
1,5 %
základu/rok pojištění
Základní výměra důchodu
2 330 Kč
2 270 Kč
Nemocenské pojištění
Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu
• zaměstnanec
0
0
• zaměstnavatel (nelze odečíst ½ částky zúčtované na
2,3 %
2,3 %
náhradě mzdy)
• zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci může
zvolit i variantu s odečtem ½ částky zúčtované na
3,3 %
3,3 %
náhradě mzdy
• osoba samostatně výdělečně činná (ze stejného
dobrovolné,
dobrovolné,
vyměřovacího základu jako pro platbu důchodového
2,3 %
2,3 %
pojištění)
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Přehled a kontakty na ambulantní část Nemocnice Beroun
budova

ambulance
Interní příjem

Interna

Kardiologie

C

Kardiostimulace
Holter EKG, TK
Spirometrie
Ergometrie
Echokardiografie

Gastroenterologie

Revmatologie
Endokrinologie
Diabetologie
Praktický/závodní
lékař

B

Onkologie
Urologie

Ortopedie

C

Radiodiagnostika
Magnetická
rezonance
Ultrasonografie
Skiaskopie
Skiagrafie
Chirurgie

M
E

Gynekologie

den
lékař
dopoledne
lékař
odpoledne
slouží nepřetržitě k vyšetření všech, jež jsou odesláni k případné hospitalizaci vyšetřujícím lékařem
po
MUDr. Stoilov
13.00-15.00
út
MUDr. Toncrová
08.00-15.00 MUDr. Sabelová
15.00-18.30
lékaři int. odd.
13.00-15.00
st
MUDr. Toncrová
08.00-15.00 lékaři int. odd.
12.30-15.00
čt
MUDr. Toncrová
08.00-15.00
MUDr. Sabelová
08.00-14.30
MUDr. Zajacová
pá
MUDr. Zajacová
08.00-14.30 lékaři int. odd.
12.30-14.00
pá
MUDr. Stoilov
10.00-14.00
po
MUDr. Janoušek
08.00-12.30 MUDr. Škulec
15.00-18.00
út
doc. MUDr. Sochor
08.00-14.30
st
MUDr. Holiček
08.00-12.00 doc. MUDr. Sochor
12.30-14.10
čt
MUDr. Kafka
08.00-14.30 MUDr. Holiček
15.00-18.00
pá
MUDr. Toncrová
08.00-14.30
čt
MUDr. Brunclík
12.30-14.30
po - pá
07.00-09.00
po a čt
09.00-10.00
st
09.30-11.00
čt
lékaři int. odd.
08.30-14.00
po
MUDr. Škulec
10.00-14.00
út
MUDr. Kafka
09.00-14.30
st
MUDr. Janoušek
10.00-15.15
čt
MUDr. Koubek
12.30-16.00
po
MUDr. Krechler
16.00-19.00
út
MUDr. Stoilov
09.00-13.00 MUDr. Keil
16.00-18.00
st
MUDr. Chudý
09.00-15.30
čt
MUDr. Drábek
09.00-15.15
pá
MUDr. Adamec
13.00-18.15
út
MUDr Bureš
11.40-15.00
čt
MUDr. Janoušek
13.00-15.00
st
MUDr. Kalousková
09.00-14.30
út
MUDr. Dercová
14.00-15.00
po
MUDr. Lhotáková
15.30-19.00
čt
MUDr. Lhotáková
15.00-18.00
pá
MUDr. Lhotáková
12.30-15.30
út
MUDr. Nedvěd Jan
07.00-14.00
po
út
MUDr. Čížek
07.30-15.30 MUDr. Hyršl
16.00-19.30
st
MUDr. Rejchrt
09.00-15.30
čt
MUDr. Čížek
07.30-15.30
sono dětských kyčlí - telefonické objednání
po
MUDr. Paděra
16.15-20.00
st
MUDr. Řeháček, Kautzner *
16.00-19.00
čt
MUDr. Kopečný *
09.00-12.00 MUDr. Kopečný *
12.30-18:00
pá
MUDr. Kopečný *
09.00-14.00
so
MUDr. Němec
09.00-17.00
po - čt
pá
po - pá
čt
po - pá
so, ne+sv
po
út
st
čt
pá
po

Fyziatrie
a rhb lékařství

út
st
čt

Fyzioterapie

pá
po
út - st
čt
pá
st

Akupunktura

07.30-22.00
07.30-16.00
08.00-13.00
07.00-09.00
nepřetržitě
07.00-19.00
07.00-19.00
MUDr. Lonková
MUDr. Spoustová
MUDr. Ševít
MUDr. Pelikánová
MUDr. Horáček

07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-14.00
09.00-12.00

MUDr. Calta
MUDr. Šťastná
MUDr. Horáček
MUDr. Kolářová
MUDr. Kolářová

07.30-11.00
08.00-12.00
09.00-12.00
09.00-11.00
09.00-12.00
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30

poznámka
tel. 311 745 219

*střídají se
*každý sudý týden
*každý lichý týden

12.00-15.00
tel. 311 745 328
MUDr. Spoustová

10.30-19.00

MUDr. Kolářová

13.00-15.00

15.30-20.00
15.30-18.00
MUDr. Kolářová

13.30-15.00

Recepce je v provozu v pondělí až pátek od 07.30 do 16.00 hod. Telefony na recepci: 311 745 272, 311 745 329, 311 745 255. On-line objednání přes webové stránky nemocnice. Pro ambulance, u nichž není uveden telefon, vždy platí, že se pacienti nejprve musí objednat přes recepci ambulancí. Ordinační
hodiny se mohou měnit podle provozních potřeb nemocnice, aktuální stav je vždy znám na recepci!
M = budova Medicentra, tř. Politických vězňů 40, Beroun
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Uvádíme na pravou míru…
Autorkou článku Posvícení v Čechách
z minulého čísla Zpravodaje obce Otročiněves je Mgr.Klára Pilíková - etnograf
Muzea Českého krasu v Berouně.

Akce Klubu seniorů
na 1. pololetí roku 2013
Leden:
n tradiční výstup na Krušnou horu
n Myslivecký ples
Klub seniorů připravuje:
Únor:
n Setkání s písničkou v Senomatech
Březen:
n Setkání s písničkou v Senomatech
n pěší výlet do okolí
n koncert Strašické Pohodovky ve Strašicích
Květen:
n pochod na Děd
n pouť na Hudlický vrch
n autobusový zájezd
Červen:
n Setkání s písničkou v Senomatech (autobusový zájezd na Strašickou Pohodovku)
n Vítání léta
Termíny akcí budou upřesněny. Srdečně
zveme občany na všechny akce.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů

Občanské sdružení Náš domov
Otročiněves - první čtvrtletí
Únor:
n Dětský karneval (termín bude upřesněn na
plakátech)
Březen:
n Valná hromada OS
n 23. 3. Velikonoční odpoledne
(čas bude upřesněn na plakátech)
Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu
Otročiněves, Klubu seniorů, Sboru dobrovolných hasičů a všem, kteří se zapojili do sdružení
a pomáhali s přípravou akcí v uplynulém roce.
Štěpánka Landová
předsedkyně OS Náš domov

Obecní knihovna
Otevírací doba knihovny Otročiněves
v prvním pololetí letošního roku:

l 8. února l 8. března l 5. dubna l
3. května l 31. května

Knihovna bude otevřena od 16:00 hodin.
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Otročiněves a pomístní jména

V tomto příspěvku (a nejspíše i jednom
dalším) bych vás ráda seznámila s postupem
výzkumu a výsledkem sběru pomístních jmen,
který se v Otročiněvsi uskutečnil v srpnu roku
2012. Než však přejdu ke konkrétním údajům,
bude dobré začít od toho obecného a od jednotlivých detailů, které vlastně celý sběr a výzkum
podmínily a ovlivnily. Berte, prosím, tento první článek jako základní souhrn, od kterého se
společně odrazíme ke konkrétním a doufám
zábavnějším poznatkům.
Když slyšíme spojení pomístní jména, možná ne každý z nás bude mít byť jen rámcovou
představu, o čem se mluví. Proto bude dobré
naše představy upřesnit. Pomístní jméno neboli
anoikonymum je definováno jako „vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi
a toho člověkem vytvořeného objektu na Zemi,
který není určen k obývání a je v krajině pevně
fixován.“ K pomístním jménům jsou tradičně
řazena hydronyma (vlastní jména vodních toků
a vodních ploch), oronyma (vlastní jména hor,
pohoří, údolí, nížin atd.), pozemková jména,
hodonyma (vlastní jména cest) a jména neživých přírodních objektů či těch člověkem vytvořených, které však nejsou určeny k obývání.
Autorky publikace Pomístní jména v Čechách
uvádějí: „Pomístní jména vznikla z potřeby člověka orientovat se v krajině, z potřeby odlišit
jednotlivé objekty od sebe. Tak, jak postupovalo osídlení krajiny, jak se měnil způsob života
a pracovní činnost člověka, vzrůstal i počet pomístních jmen.“
Přímo vlastní název obce Otročiněves tedy
pomístním jménem není, řadí se mezi jména
místní, a pokud bychom se chtěli dozvědět něco
více o jeho vzniku a významu, nejlépe nám poslouží příručka Antonína Profouse Místní jména
v Čechách, v níž se píše: „Jm. Otročiněves má
1. člen Otročině- z lok. ‚v Otročině-vsi‘ od prvotního tvaru Otročinaves = ves, která byla pův.
majetkem osoby zvané Otróčě (v. v.).“ Dále se
dočteme, že první zmínka o obci pochází z roku
1037 a jako lidová podoba názvu se uvádí jméno Otročín.
Vraťme se však ke jménům pomístním. Je
zřejmé, že anoikonyma jsou pevně spjata s objektem, který pojmenovávají. Mnohdy zanikají
spolu se zánikem daného objektu, jindy se proměňují tak, jak se mění on či na základě vlivu
společenské situace. Avšak nastávají i situace,
kdy jméno je silně zakořeněno v povědomí
uživatelů, že se ze zaniklého objektu přenese
na objekt nový, stojící na tomtéž místě. Dále
pomístní jméno závisí na obyvatelích dané lokality (v lokalitě, která byla osídlena Němci,
najdeme pomístní jména německého původu či
s vlivy německého jazyka atd.). Jaká byla situace v Otročiněvsi? Podívejme se na zdroje, které
nám pomohou se v této situaci lépe orientovat.
Obec Otročiněves byla zahrnuta do soupisové ankety pro Slovník pomístních jmen

v Čechách. Tato anketa probíhala v letech
1963−1980, její výsledky byly zpracovány do excerpčních lístků, které jsou uloženy
v kartotéce oddělení onomastiky Ústavu pro
jazyk český AV ČR, v. v. i, v Praze. Zdrojem
pro takto rozsáhlý výzkum byly za prvé materiály získané při dřívějších pokusech o shromáždění pomístních jmen, za druhé se soupis
doplňoval ve spolupráci s jednotlivými informátory nebo celými institucemi. V soupise je
celkem pro tuto lokalitu shromážděn 101 doklad, je však důležité brát v potaz některá opakující se jména a z těchto důvodů jsem soupis
ještě před začátkem nového sběru revidovala.
Jako další zdroj pro srovnání mi sloužil tzv.
tereziánský katastr. Tak se označují třetí a čtvrtá berní rula, soupisy půdy, kterou měli pronajatou poddaní. Také tento soupis uvádí, o jaký
terénní útvar se jednalo, tj. pole a louky. Dnes
je tereziánský katastr pro oblast Čech uložen
v Národním muzeu, excerpci z něj najdeme
v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český, v. v. i., v Praze. Pokud je naším úkolem
zachytit, která z anoikonym stále žijí v paměti
současných obyvatel obce, je důležité srovnat
nově sebraná pomístní jména s údaji starými
více než dvě stě let.
Zajímaly nás nejen tyto proměny pomístních jmen v čase, ale i změna závislá na společenských aspektech. Proto jsme před novým
sběrem dotazované osoby vybírali podle určitého klíče (věk, vzdělání, zaměstnání), zajímalo nás, zda jsou členy nějakého zájmového
kroužku nebo jsou propojeni s ostatními dotazovanými rodinnými vazbami. Že i toto hraje
při sběru a analýze pomístních jmen roli, si
ukážeme v příštím příspěvku na konkrétních
příkladech.
Ještě je důležité zmínit, že sběr a výzkum
pomístních jmen v Otročiněvsi je součástí
projektu mé disertační práce, která se zabývá
pomístními jmény z území bývalého soudního
okresu Křivoklát. Rozdělení na soudní okresy
bylo běžné přibližně od poloviny 19. do poloviny 20. století. I dnes má však toto dělení
jisté uplatnění, a to zvláště v lingvistických
disciplínách, např. v dialektologii (vědě, která
se zabývá studiem nářečí). Právě bývalý soudní okres Křivoklát představuje území, které
je nářečně roztříštěno mezi jihozápadočeská
a středočeská nářečí. Podle polohy Otročiněvsi v tomto celku předpokládáme, že mluvčí
budou tíhnout ke středočeskému nářečí, což se
odrazí i v podobě pomístních jmen. Lépe tyto
rozdíly a prvky můžeme odhalit srovnáním se
jmény na oficiálních mapách.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi v Otročiněvsi s výzkumem pomohli, jak
přímo dotazovaným osobám, které se uvolily
věnovat mi svůj čas a znalosti, tak i panu starostovi, který mi sběr umožnil.
Mgr. Barbora Klimtová
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
V srpnu loňského roku se
naše jednotka zdokonalovala
v technikách slaňování a sebezáchrany na železničním
mostu v obci Žloukovice.
Díky kvalitnímu lezeckému vybavení jsme
připraveni i na takto specializované činnosti.
Dne 30. 8. 2012 byl jednotce vyhlášen
výjezd na technickou pomoc zaměřenou na
odstranění nebezpečných stavů u místního

hřiště. Cílem výjezdu byl dutý strom ukrývající sršní hnízdo. Jednotka provedla likvidaci hmyzu a pokácení stromu, který byl
následně zaměstnanci OÚ spálen.
V horkých letních měsících zajišťovali
naši členové i zalévání obecní zeleně a travnatého povrchu fotbalového hřiště. Tato činnost dokazuje účelnost naší jednotky i pro
potřeby všedních dnů.
V sobotu 1. září se naše družstvo zúčastnilo soutěže „O pohár na Berounce“ v obci
Stradonice. Celkem devět družstev zápolilo
ve dvou disciplínách - štafetě čtveřic. Jed-

notlivé úseky v požárním útoku byly ztíženy
překážkou či úkolem. Útok však nebyl pojat klasickým „sportovním“ stylem, ale sací
vedení bylo ze čtyř částí a voda byla sána
přímo z řeky. Útočné vedení bylo rozvíjeno
„bojovým“ způsobem. I přes fakt, že takto
výše zmíněnou disciplínu netrénujeme, obsadili jsme krásné šesté místo.
V pátek 28. září prováděla jednotka na
žádost starosty obce bezpečností prořezávku
korun stromů na návsi. Ve vzrostlých lípách
byly zaklesnuty zlomené větve, které přímo
ohrožovaly bezpečnost procházejících osob.

Na realizaci akce bylo použito vozidlo Avia
AP 16 zapůjčené SDH Králův Dvůr a ruční
motorová pila, se kterou pracovali dva členové naší JPO. Děkujeme SDH Králův Dvůr
za poskytnutí vozidla. Velký dík patří všem,
kteří se celé akce zhostili s již tradiční profesionalitou.
K další technické pomoci v katastru naší
obce vyjela jednotka v sobotu 6. října. Na
pozemní komunikaci směrem na Hudlice
došlo k poruše na fekálním voze T 815, který
zůstal odstaven na vrcholu stoupání v zátočině. Dopravní situaci na místě řešila hlídka PČR. Jelikož fekálnímu vozu fungovalo
řízení i brzdy, byl naší hlídkou pomocí vozidla CAS odtažen na polní cestu ve směru
na Lísek mimo hlavní pozemní komunikaci.
Během necelé půlhodiny byla silnice v obou
směrech zprůjezdněna.

V obci Železná se v pátek 12. října zúčastnila naše jednotka s technikou CAS 25 K
Liaz okrskového cvičení, kde byla zapojena
do dálkové dopravy vody. Při tomto cvičení
byl simulován výbuch kotle v místní bytovce. Po skončení cvičení proběhla v místní
hasičské zbrojnici ukázka zdravovědy.
Dne 13. října se naši členové zúčastnili
druhého ročníku soutěže požární všestrannosti v obci Malé Přílepy, kde náš sbor získal krásné třetí místo.
První listopadovou sobotu byli tři členové naší jednotky na stáži u HZS Beroun.
Dopoledne byl vyhlášen výjezd k požáru
dřevěné chaty v obci Vráž a odpoledne se
uskutečnilo školení. Tématem bylo vyproštění osoby zaklíněné pod osobním automobilem pomocí zvedacích vaků. Noc proběhla
v klidném duchu bez jediného výjezdu.
Sobota 10. listopadu byla ve znamení
tradičního Svatomartinského průvodu obcí.
Úkolem naší jednotky je zajištění bezpečnosti účastníků průvodu při pochodu po
hlavní pozemní komunikaci. K tomuto účelu
byla užita technika CAS K-25 a VA Škoda
Felicia. Obě vozidla ohraničovala začátek i
konec průvodu a s užitím světelného varovného systému upozorňovala další účastníky
provozu na přítomnost průvodu. Naši členové se postarali i o zázemí pro závěrečnou

část akce na návsi - osvětlení, oheň a opékání špekáčků.

Ve druhém pololetí loňského roku jsme
pořádali dvě taneční zábavy. Obě byly hojně
navštíveny a nezbývá než doufat, že všichni
hosté byli spokojeni.
V pátek 18. ledna 2013 se v místní restauraci za hojné účasti členů a pozvaných
hostů konala Výroční valná hromada SDH
Otročiněves. Na naše nejvýznamnější shromáždění přijali pozvání zástupci OÚ Otročiněves, starosta Josef Šinkner, místostarosta
Ing. Evžen Krob a dále zástupci dobrovolných sborů z Hudlic, Králova Dvora, Litně,
Malých Přílep, Lhotky, Železné, Hýskova,
Strakonic, Chyňavy a Žloukovic. Po přednesení zpráv o činnosti SDH a JPO byla naší
jednotce předána nová motorová stříkačka zn. COMFI PFPN 10-1500. Tento nový
věcný prostředek byl zakoupen díky dotaci
Krajského úřadu Středočeského kraje a za
finanční spoluúčasti obce Otročiněves. Motorová stříkačka bude významným pomocníkem při řešení mnoha mimořádných událostí. Rád bych za SDH Otročiněves poděkoval
Krajskému úřadu Středočeského kraje a OÚ
Otročiněves za spolupráci, jejímž vyústěním
je významné zkvalitnění našeho technického
zázemí.

Na závěr děkuji všem členům SDH Otročiněves za aktivní činnost v roce 2012.
Zvláštní poděkování patří OÚ Otročiněves
za nadstandardní pomoc a finanční zajištění
našeho počínání.
Sledujte www.sdhotrocineves.com a skupinu „SDH Otročiněves“ na Facebooku.
Petr Marek
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Zpravodaj obce Otročiněves

Zdravotnictví
Zdravotní středisko Hudlice
l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Telefon 311 697 333
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 9. - 10. 2. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, tel.: 311 585 165
l 16. - 17. 2. MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo náměstí 225, tel.:
311 583 140
l 23. - 24. 2. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.:
311 513 453
l 2. - 3. 3. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
l 9. - 10. 3. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: 775 595 704
l 16. - 17. 3. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
l 23. - 24. 3. MUDr. Burková Blanka,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311
610 225
l 29. - 30. 3. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311
621 973
l 31. 3. - 1. 4. MUDr. Hentsch František,
Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 311 685
672
Další rozpis služeb nebyl v době uzávěrky znám. Rozpis pohotovostních služeb
stomatologů je připraven na delší časové
období. Před návštěvou lékaře si telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změnám.
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www.otrocineves.cz

Co se letos bude dít na hradě Křivoklát

I  když by se mohlo zdát, že zde na hradě
spíme slastným zimním spánkem, opak je
pravdou. V těchto dnech probíhají pilné přípravy na otevření další návštěvnické sezóny.

Tu letošní slavnostně zahájíme o posledním předvelikonočním víkendu, v sobotu
23. března. Návštěvníkům hradu nabídneme,
kromě třech prohlídkových okruhů, hned dvě
celosezónní výstavy. První z nich bude věnována tématu téměř „domácímu“, a to Lánské
oboře. Výstava nás provede třemi staletími
od jejího založení rodem Valdštejnů a připomene důležitý fakt, že více než 200 let byly
osudy Lánské obory spojeny s osudy hradu
Křivoklátu.
Druhým výstavním projektem bude retrospektiva díla jednoho z našich nejznámějších
a nejpracovitějších karikaturistů, ilustrátorů
a humoristů JiříhoWintera - Neprakty.
Koncem května se opět můžeme těšit
na večerní otevření unikátní hradní kaple
v rámci Noci kostelů. V pátek 24. května se
Křivoklát přidá k této celostátní akci a umožní tak návštěvníkům mimořádný zážitek v podobě večerní návštěvy ztichlé, svíčkami nasvícené kaple Korunování Panny Marie.
V sobotu 1. června bude hrad patřit dětem
a okolo poloviny měsíce hradní prostory rozeznějí tóny kytar. Ve dnech 13. - 16. června
v našem Královském sále proběhnou koncerty hudebního festivalu Openguitar, při nichž
se představí přední kytaristé evropského formátu a studenti mistrovských kurzů Prof. Milana Zelenky.
Letní měsíce i v tomto roce vyplní multižánrový festival Léto na Křivoklátě, který

nabídne návštěvníkům bohatý výběr z koncertů a divadelních představení, jehož vrcholem bude již osmnácté Křivořezání – tradiční
setkání řezbářů na hradě Křivoklátě, které
proběhne ve dnech 5. – 10. srpna. V letošním
roce si připomínáme 650 let od korunovace
Václava IV. za českého krále, a tak nás toto
výročí bude v našich programech provázet
v průběhu celého roku.

Prázdniny ukončíme Hradozámeckou
nocí (31. 8.) a podzim na Křivoklátě bude
patřit již tradičním akcím, jako je Královský
vzorkový veletrh pivovarnictví, Křivoklání
a festival regionálních produktů Křivoklátské
koštování.
Ve Zbečně zahájíme návštěvnickou sezónu 1. května a ani letos neopomeneme
uspořádat tradiční červencové setkání přátel
Hamousova statku a lidové kultury Šafářův
dvoreček. Letošní se uskuteční o víkendu 13.
a 14. července.
Věříme, že si z nabídky kulturních programů na Křivoklátě vyberete. Podrobnější
informace budeme průběžně uveřejňovat
na stránkách www.krivoklat.cz.
Petra Dolanská

Předprodej vstupenek v MIC Beroun
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru na Husově náměstí v Berouně.

n 11. 2. Nezmaři - pivovar Berounský medvěd od 20:00 hod., 200 Kč

n 13. 2. Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák - sál České pojišťovny od 20:00 hod., 280 Kč

n 28. 2. Tomáš Kočko a orchestr - akustický koncert, Jiná káva, od 20:00 hod., 200 Kč
n 6. 3. Hledám tě v tomto městě - představení z textů Václava Hraběte,
účinkuje Jan Potměšil, sál České pojišťovny od 20:00 hod., 160 Kč

n 17. 3. Františkovo čarování s Majdou - SD Plzeňka od 15:00, 155 Kč
n 3. 5. Michal David - zimní stadion Beroun od 20:00 hod., 390 Kč

n 31. 5. Horkýže slíže - pivovar Berounský medvěd od 19:30 hod., 250 Kč
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