www.otrocineves.cz

Zpravodaj
obce

otrocineves@iol.cz

Otročiněves

Číslo 2

ročník 6

zdarma

Ohlédnutí za posledními akcemi roku 2016

Za symbolicky prvního posla zimy je
považován   SVATÝ MARTIN. Letos jsme
Martina na bílém koni přivítali přímo 11. 11.
již tradičním lampionovým průvodem. Ani
deštivé počasí nás neodradilo a úřastníků se
sešlo až nečekaně dost. Na návsi pak pokračoval program vystoupením dětí a scénkou
Sv. Martina se žebrákem, který na závěr rozdával dětem balíčky s čokoládovým dukátem
a perníkovou husou. Členky spolku Náš domov se postaraly o bohaté pohoštění. Paní
Š. Landová opět napekla výborné martinské
koláčky, které šly doslova na dračku. Ohýn-

kem s opékáním vuřtů jsme svatomartinskou
oslavu ukončili.
První adventní neděle tentokrát připadla
na 27. 11. Ve slavnostně vyzdobené obřadní síni
obecního úřadu jsme vyslechli uvítání a přání
pana starosty, sváteční slovo o adventu od berounského kaplana Ondřeje Mrzílka a vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Spilkové.
Předvánoční náladu navodilo vystoupení plzeňské skupiny Gutta. Písní “ Čtyři adventní svíce”,
rozsvícením vánočního stromu a společným posezením u vánočky   bylo zakončeno   adventní
odpoledne.

„Půjdem spolu do Betléma!“

SLOVO STAROSTY

Srdečně vás zveme

do OTROČINĚVSI
na ŽIVÝ BETLÉM.

Můžeme se těšit na
průvod svaté rodiny, hrající
si pasáčky, koledy, anděly,
živá zvířata a příchod tří
králů a nabídku uzenin a
jiných pochutin domácí
výroby!

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE (3. 12.)  se
opět konalo  ve společenských prostorách OÚ.
Děti za vydatné pomoci rodičů zdobily perníčky
a vyráběly různé vánoční dekorace. Po vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu přišel
Mikuláš s nadílkou. Za básničku či písničku si
každý zasloužil balíček dobrot. Ani tentokrát
nechyběla prodejní výstava vánočních dárkových předmětů, keramiky, patchworku  apod.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci všech akcí v Otročiněvsi.
Kulturní komise a spolek Náš domov přeje
všem občanům krásný a hlavně pohodový rok
2017. Těšíme se na vás při dalších společných
zážitcích.
D. Sovová (více foto na 2. straně)

Pořádá Spolek Náš domov a OÚ Otročiněves.

Vážení občané,
ve svém minulém příspěvku jsem zhodnotil jak práce v naší obci vykonané, tak
i to, co dále plánujeme. Proto Vám chci při
příležitosti vydání Vánočního zpravodaje
především popřát krásné vánoční svátky,
rodinnou pohodu a dětem, aby Ježíšek
splnil pod stromečkem jejich tajná přání.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a úspěchů. Zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, členům všech spolků
v obci děkuji za obětavou práci pro obec
a pro její občany.
Josef Šinkner, starosta
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Velmi oblíbenou akcí podzimu je DÝŇOVÁNÍ

Letos se uskutečnilo ve sváteční den 28.
října a zaznamenalo   oproti minulým ročníkům několik změn.Tou hlavní změnou bylo
místo konání z důvodu ukončení provozu
místní Cábrovácké  hospody. Celá akce proběhla na návsi u kapličky. Soutěžní  dýně, kterých se tentokrát sešlo rekordních 31, vytvořily na hrázi rybníčka malebné svítící zátiší.  
Opět se soutěžilo ve třech disciplinách- krása
a nápaditost, velikost a svítící efekt. Všechny výtvory byly odměněny pěknými cenami
a keramickou medailí . Tři nejúspěšnější tvůrci z každé kategorie si odnesli domů dort.
Děti ve strašidelných kostýmech i někteří
dospělí se až do setmění bavili při hudbě, tanci a soutěžích. Konec podvečera korunovala
tajuplná stezka k dýňovému králi a na úplný
závěr jsme se zahřáli   u ohýnku při opékání špekáčků. V průběhu celého odpoledne se
členky spolku Náš domov staraly o pitný režim, malé občerstvení a hladký průběh akce.
Děkujeme.
D. Sovová
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Myslivecký spolek Habrový potok uspořádal naháňku

Myslivecký spolek Habrový potok uspořádal v sobotu 22. října
2016 v okolí Otročiněvsi naháňku na černou zvěř. Divočáci působí
velké škody na loukách, polích, ale i v lesních kulturách tím, že rozryjí
tyto plochy, ve kterých hledají žížaly, různý hmyz a hraboše. Naháňky
se zúčastnilo 45 střelců, 3 honci a 21 psů - většinou teriérů a jezevčíků. Naháňka probíhala ve dvou lečích v přímém sousedství intravilánu
obce Otročiněves. Uloveno bylo 15 kusů divočáků. Poslední leč se konala v penzionu Diana v Novém Jáchymově.
České myslivosti zdar!
Josef Šinkner

Pojďte s námi na

VÁNOČNÍ krmení zvířátek
Sraz v sobotu 17. 12. 2016 v 10 h
v Otročiněvsi na návsi u kapličky.

Pro zvířátka
vezměte:

Pořadatelé: MS Habrový potok a spolek Náš domov Otročiněves
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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- řílistopad) a Zima (prosinec-únor). Snímky
musí vystihovat charakter jednotlivých
ročních období. Z každého kola vybere
zastupitelstvo dvacet nejhezčích fotografií, které postoupí do kola finálového.
Autoři snímků zůstanou z důvodu objektivnosti porotě utajeni. Výherce každého
kola obdrží malou cenu. Po vyhodnocení
posledního kola bude osmdesát finálových fotografií vystaveno pro veřejnost
v prostorách OÚ. Návštěvníci výstavy
následně hlasováním rozhodnou o vítězi
celé soutěže. Pro výherce budou připraveny hodnotné ceny. Podmínky účasti
v soutěži:
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.

Zpravodaj obce Otročiněves

Odběrová místnost v Králově Dvoře

Rehabilitační nemocnice Beroun přiblížila obyvatelům Králova Dvora a okolních obcí
možnost rychlých a dostupných laboratorních vyšetření. Za odběrem už nemusí jet až
do Berouna.
V přízemí nové polikliniky Zdraví v Králově Dvoře, nedaleko dálničního podjezdu,
před níž se dá bez problémů zaparkovat, zřídila berounská nemocnice moderní odběrovou místnost. V příjemném prostředí,
s kvalitním zázemím a speciálně vyškoleným zkušeným personálem bude
Váš odběr proveden bez dlouhého
čekání, které, zvlášť když je většinou
třeba být nalačno, není nic příjemného. Odebrané vzorky jsou zpracovány
v akreditovaném oddělení biochemie
a klinické hematologie nemocnice.
Tato služba je v poliklinice Zdraví
v Králově Dvoře zajištěna v pondělí
až pátek od 7 do 11 hodin.

Lomikámen se představuje

Dne 15. listopadu proběhlo setkání se zástupcem organizace Lomikámen, z. ú. V rámci tohoto setkání nám byli předány bližší informace o činnosti a aktivitách organizace a o cílové
skupině, pro kterou jsou služby určené. Byly nám předány informační materiály a kontakty na
zástupce jednotlivých služeb.
Bláznit  je  lidské!
Duševní onemocnění může postihnout každého člověka v kterémkoli věku - děti, mladistvé, dospělé i seniory. Je možná častější,
než si obecně myslíme - asi 8 - 12% populace minimálně jedenkrát za rok přijde k lékaři
s potížemi, týkajícími se duševního/psychického zdraví (poruchy nálady, úzkostné poruchy, psychózy,..). Asi každý čtvrtý člověk trpí
jedenkrát za život duševními problémy, které
je potřeba léčit.  Mezi lidmi kolují různé mýty
a mylné představy o duševních onemocněních,
které nemocného jedince často stigmatizují
a vyčlenují z běžného života. Přitom...duševní nemoci  se dají  ve velké  většině  případů  
úspěšně léčit.  Důležité je duševní onemocnění
včas rozpoznat a co nejdříve začít s léčbou.
Lomikámen, z. ú.
...poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním...
Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních
služeb zaměřených na obnovu a získávání
sociálních a pracovních dovedností a osvěta
v oblasti duševního zdraví prostřednictvím
kulturně-vzdělávacích akcí.
Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě
registrované sociální služby, sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu
„Jiná káva“. Organizace působí především
v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb
s takto vymezenou cílovou skupinou.

Sociálně terapeutická dílna – „Jiná káva“
Posláním služby sociálně terapeutická
dílna „Jiná káva“ je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný
prostor k udržení, prohloubení či získávání
sociálních a pracovních dovedností. Tuto
službu poskytujeme ambulantní formou,
v prostorách provozovny Jiná káva.
Kontakt: Jan Rohlena, tel.: 605 050 626, e-mail:
jan.rohlena@lomikamen.cz
Sociální rehabilitace – „Re-start“
Cílem služby sociální rehabilitace „Restart“ je posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním při zvládání běžného
života a to tím, že jim poskytneme prostor
a podporu pro nácvik potřebných sociálních
a pracovních dovedností.   Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní formou mimo
prostory organizace.
Kontakt:  Petra Zemanová, tel.: 608 638 582,
e-mail: petra.zemanova@lomikamen.cz
Služby organizace Lomikámen, z. ú. jsou
poskytovány zdarma.
Kromě poskytování sociálních   služeb se
věnujeme také  destigmatizační a preventivní
činnosti v oblasti duševního zdraví.   Těmto aktivitám se nyní můžeme díky podpoře  
z Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví  věnovat i aktivněji. Kolem duševních nemocí je totiž bohužel stále mnoho předsudků  
a mýtů.
Více informací na stránkách naší organizace:
www.lomikamen.cz / www.jinakava.cz
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Advent

Advent (z latinského Adventu – příchod) je začátkem liturgického
roku a přípravou na Vánoce, začíná první nedělí po svátku svaté Kateřiny a vrcholí Štědrým dnem 24. prosince. Adventní období, kdy se
věřící připravují na příchod spasitele, trvá zhruba 4 týdny a jeho rozmezí
je 22-28 dnů. Bylo to období půstu, dodržování střídmosti v jídle i pití
a zábavách a čas zbožného rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, ale
protože v době adventu slaví svůj svátek několik světců, lid se zcela neodříkal jistým zábavám, které tento zákaz porušovaly. Ve svátek těchto
svatých lidé konali poměrně velké množství různých zvyků, obchůzek
a magických praktik, vycházejících často i z pohanských obřadů.

Štědrý večer
Štědrý den je vyvrcholením postní
doby adventu, počátek Vánoc a vrchol
zimní lidové obřadnosti. Během dne se
má držet půst, aby člověk uviděl „zlaté
prasátko“.  I štědrovečerní večeře by ještě
měla být postní.
Samotná večeře začínala většinou
v okamžiku, kdy vyšla první hvězda.  Večeři zahájil hospodář modlitbou, po které
se podávala speciálně připravená oplatka
nebo kus chleba s medem. Po oplatce přišla na řadu polévka, nejčastěji luštěninová, zapečený nákyp s houbami, různé kaše
jako jáhlová, prosná, krupičná, hrachová,
sušené ovoce, čerstvá jablka a ořechy, obřadní pečivo a vánočka. Během večeře se
pilo víno, pivo, pálenka, medovina a vánoční punč. Lidé věřili, ze počet sedících
u stolu nesmí být lichý, a proto se tomu
snažili vyhnout pozváním dalšího hosta.
Také mnohde nechávali jeden talíř pro
člena rodiny, který toho roku zemřel.
Dnes tradiční kapr se začal na venkovské štědrovečerní tabuli objevovat až v druhé polovině 19. století.
Také úprava stolu bývala jiná než ve všední dny. Pod talíře se dávaly mince nebo rybí šupiny pro štěstí. Někde bylo zvykem položit
na stůl ošatku se všemi plodinami, které dávala zahrada, pole i les, jinde se všechny tyto plodiny dávaly přímo pod sváteční bílý ubrus. Tyto
praktiky měly zajistit hojnost úrody v následujícím roce.

Štědrovečerní zvyky
O Štědrém dnu a Vánocích vůbec byl vhodný okamžik pro věštění
budoucnosti, byl to čas, kdy se stýkali světy živých a mrtvých, lidí
a zvířat. Lidé chtěli  znát svůj  osud,  kdo bude v  novém  roce  zdravý
a šťastný, kdo onemocní nebo zemře, kdo se vydá na daleké cesty. Nejčastějším pomocníkem  zjišťování  budoucnosti  byla   jablka,  ořechy
a olovo.
Mladí, hlavně dívky, se soustředili na zjištění budoucího partnera
a sňatku. Na svátek svaté Barbory dívky natrhaly větvičky třešně, které  
měly na Štědrý den rozkvést, aby se v příštím roce dívka vdala. O Štědrém večeru jedly jablko ve vratech a  prošel-li  tou  dobou  okolo  muž,
čekaly je  vdavky. Nejedno děvče na Štědrý den  vyhnalo ze stavení
psa, neboť věřilo, že ze směru kterým poběží přijde i její nastávající.
Od štědrovečerního stolu si děvčata schovávala tři oříšky a na Tři krále
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s jejich pomocí věštila. Dívka rozsvítila tři svíčky, jedna představovala
ji a další dvě svobodného mládence a vdovce.  Mezi takto připravené
svíčky hodila do vody ořech  a čekala, ke které skořápce se přiblíží.
Pokud k představiteli vdovce, vdala se za vdovce, jestliže k mládenci,
dostala za muže mládence, když k ní samé, čekala ji smrt.
Muži se spíše než na nevěstu zaměřovali  na budoucnost hospodářství, zdraví a podnikání. Hospodář rozdělil jedno jablko pro všechny,
a to se snědlo u štědrovečerního stolu. Kdo by se v budoucnu ztratil,
stačilo si vzpomenout, s kým toto jablko jedl a opět našel cestu domů.  
Aby zjistil, jak bude deštivý příští rok,  hodil do vody dvanáct jablečných  jader. Kolik  jich  zůstalo na  hladině,  tolik  mělo  být  suchých
měsíců. K  věštbě využívali také  ořechy, ale jen jednoduše ořech rozlouskli a pokud byl pěkný a zdravý, znamenalo to úspěch a štěstí, přirozeně ořech zkažený znamenal smůlu.
Také lití olova do vody, které později začal nahrazovat vosk nebo bílek, byl
další velmi oblíbený rituál věštební magie. Roztavený kov nebo vosk se opatrně
lije do nádoby se studenou vodou, kde
vytvoří různé tvary.   Po několika minutách, kdy výlitek   ztuhne, je možné ho
opatrně vyndat a soudit budoucnost podle
jeho podoby.
Vánoční hádání osudu bylo mnohdy
založeno také na losování, dívky vytahovaly stébla slámy z došek. Pokud dívka
vytáhla sudý počet stébel, provdala se
za mládence. Při lichém počtu dostala
za muže vdovce. Podle podoby polínka z hranice dřeva děvčata odhadovala
vzhled mládence, bylo-li rovné měl být
krásný, křivé a sukovité ukazovalo na ošklivého a silné na tlustého. Dívky také
přidávaly lístky se jmény do těsta knedlíků, který byl první hotov, toho jména dostala dívka muže.
Na Berounsku býval zvyk, že o štědrém
dnu nosily silnější děti ty slabší a napodobovaly tak stromy obtížené úrodou. Což
mělo povzbudit ovocné stromy k plodnosti.
Existovalo ještě mnoho dalších praktik této bílé magie prováděné
o Vánocích, které  nejenom věštily budoucí osudy lidí, ale také měly
zajistit bohatou úrodu a štěstí. Mívaly mnoho odlišných podob a výkladů, jak je chápali a praktikovali lidé v různých krajích. Byly to oblíbené obřady lidové magie, které dokázaly lid potěšit i zarmoutit, když
věštba nedopadla dle očekávání. Rozhodně však zpestřily a zpříjemnily Štědrý večer.
Běžné bylo obdarování nejen rodinných příslušníků a přátel, ale
také žebráků, koledníků a obecních služebníků.   Hospodář obdarovával svou čeleď a nadřízení své podřízené.   Děti dostávaly během
obchůzky masek dárky od rodičů, nebo ráno na Boží hod v nádobách,
punčochách, za oknem apod.  Teprve od druhé poloviny 19.st. se dárky
dávají pod vánoční stromek.
Vánoční stromek není slovanského původu, prvně ho v Čechách pro
své přátele vyzdobil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Karl Liebich , který  tento zvyk viděl v Bavorsku. Tato zvláštnost se rychle dostala mezi lid a v měšťanské společnosti se usídlila ve 40. letech 19. století..
Do lidového prostředí se začalo zdobení vánočního stromku rozšiřovat
až ve 2.pol. 19. století. a stromek byl zpočátku zavěšován ke stropu, kvůli úspoře místa. Zdoben byl skromně tím, co dal domov. Tedy jablíčky,
ořechy, pečivem, svíčkami, papírovými a dřevěnými ozdobami apod.
O štědrém dnu se také konaly obřadní obchůzky a koledy. Známé
byly koledy kostelníků a obecních zřízenců, především pastýřů, doplněné o vánoční vytrubování, které je dodnes na několika místech
na Berounsku stále živé.
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Partnerství Otročiněves
a Glendalough/Laragh

l U příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu položili zastupitelé
obce Otročiněves v pátek 28. 10. 2016 věnec k pomníku padlých na návsi.

Nadační fond Josefa Hycla
zlepšuje dostupnost
lékařské péče pro seniory
Zajišťujeme oční péči pro seniory
starší 65 let včetně objednání a dopravy
Objednejte se

277 004 424
praha@medbus.cz

Zajistíme termín vyšetření
(smluvní péče zdarma, hrazeno zdravotní pojišťovnou)
Zavezeme vás k lékaři i zpět zcela zdarma

www.medbus.cz

Dosti výjimečné partnerství se vyvinulo mezi malou obcí Otročiněves na Berounsku a komunitou ve známém irském
poutním místě v Glendalough (hrabství
Wicklow) v roce 2005.
Když Otročiněves na podzim 2005 slavila své milénium, přizvala k této příležitosti
skupinu Irů z Glendalough/Laragh, kteří projevili zájem o nabídnuté partnerství. Následující rok pozvala irská strana zástupce obce
Otročiněves na návštěvu do Glendalough.  
Partnerství dostalo formální rámec v roce
2008, kdy na půdě českého Senátu, za podpory senátora Jiřího Oberfalzera, byla podepsána partnerská dohoda.  Prvním styčným
bodem se stala keltská minulost, na kterou
navázal vřelý zájem o prohloubení osobního
přátelství a poznání společných kořenů i rozdílných kulturně-politických historií.
Od roku 2005 se uskutečnilo již deset
návštěv, tou prozatím poslední byla pětidenní návštěva z Otročiněvsi v Irsku v polovině září 2016. Programy vícedenních
pobytů jsou vždy pestré, zahrnují prohlídky
muzeí, historických památek, poutních či
posvátných míst, společné výlety do okolní krajiny, návštěvy v rodinách a hudební
večery. Daly vzniknout velmi pevnému
poutu mezi dvěma geograficky vzdálenými
komunitami a mezi jednotlivými rodinami.
Velvyslanectví Irské republiky v ČR

Usnesení z jednání
zastupitelstva
obce Otročiněves

dne 27. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí:
l s pronájmem  bytu v č.p. 134 v majetku obce
l s tím, aby projektovou dokumentaci na přístavbu obecního úřadu zpracovala firma Projekt K – Ing. Josef Kurc a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy mezi obcí Otročiněves a firmou Projekt K
l s výměnou oken na schodištích v bytových
domech č.p. 132 a č.p. 134 za cenu 61 716,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů“ mezi obcí Otročiněves a firmou
Savea s.r.o. A pověřuje starostu obce k podpisu této dohody.
l Smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace „Splašková kanalizace RD Otročiněves“ za cenu 233.530,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy mezi obcí
Otročiněves a firmou Milota Kladno s.r.o.
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Vážení občané,
vážení přátelé !
Zastupitelstvo
obce Otročiněves
Vám všem přeje
příjemné a veselé
prožití vánočních
svátků,
hodně lásky,
pohody
a rodinného
štěstí.
V novém roce 2017
přejeme hodně
zdraví, pevných
nervů
a hodně životních
i pracovních
úspěchů.

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 NOVÁ APLIKACE PRO OBČANY
Na stránkách obce Otročiněves www.
otrocineves.cz naleznete novou 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
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