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SLOVO STAROSTY

Podzimní akce v naší obci
DÝŇOVÁNÍ

Dýňování již neodmyslitelně patří k oblíbeným akcím podzimu u nás. Letos jsme
jím zároveň oslavili i STÁTNÍ SVÁTEK 28.
říjen. Velmi sychravé počasí nám nedovolilo
uspořádat celý program venku, jak tomu bylo
v loňském roce. Pouze výstava soutěžních
dýní zdobila vchod na OÚ.
Vše ostatní se odehrávalo ve společenských prostorách. Soutěže, tanec, občerstvení
pěkně v teple si děti užily k naprosté spokojenosti. Nejkrásnější a největší dýňové výtvory
si vysloužily dorty, ale pěkné ceny si odnesli
i všichni ostatní tvůrci nádherných a velmi
nápaditých kousků.
Se setměním nám dokonce i počasí dopřálo uskutečnit strašidelnou stezku a opéct si
buřtíka na ohýnku. Prostě, zase jedna vydařená akce.

SVATÝ MARTIN

Za symbolicky prvního posla zimy je považován SVATÝ MARTIN. Letos, stejně
jako loni jsme Martina na bílém koni přiví-

tali přímo 11. 11. již tradičním lampionovým
průvodem. Ani deštivé počasí neodradilo milovníky této tradice od hojné účasti.Program
na návsi opět zahájily děti s krátkým pásmem
podzimní poezie.
Po vyslechnutí legendy o Sv. Martinovi
a svatomartinských zvycích přijel bílý kůň
nesoucí v sedle Martina,který se rozdělil
o svůj plášť s klečícím žebrákem. Ten pak
na závěr rozdával dětem balíčky s čokoládovým dukátem a perníkovou husou.
Členky spolku Náš domov se postaraly
o teplé nápoje a pohoštění. Opékáním u ohýnku jsme svatomartinskou slavnost ukončili.
D. Sovová
Fotografie z akcí najdete na 2. straně.

Pozvánka na vánoční akce:
Krmení zvířátek proběhne 23. 12. se
srazem v 10:00 hod na návsi u rybníka.
Tradiční Živý Betlém se bude konat
25. 12. od 16:00 hod na návsi.

Vážení občané,
opět nám končí kalendářní rok a nastává příležitost k tradičnímu zhodnocení
dění v naší obci. Jsem velice rád, že jsme
se potkávali v letošním roce na mnoha kulturních i sportovních akcích, které se daří
i nadále pořádat díky obětavé práci členů
OS Náš domov, našich hasičů, klubu seniorů i kulturní komisi OÚ. Po uzavření místní
hospody nám však chybí zázemí pro pořádání větších společenských akcí, zejména
tanečních zábav a podobně. I proto jsme
v tomto roce pokračovali v práci na přípravě výstavby kulturního centra, které by nám
mělo tento prostor poskytnout. Vznikne přístavbou obecního úřadu a zajistí jak zázemí
pro volnočasové aktivity dětí i dospělých,
tak prostor pro uskladnění obecní techniky
a zázemí pro obecní zaměstnance. Počítáme
s tím, že na jaře bude připravena projektová
dokumentace a během roku 2018 budou zahájeny stavební práce.
Připravujeme realizaci tlakové kanalizace, která bude napojena na řad kanalizace
obce Nový Jáchymov. Provedli jsme kompletní rekonstrukci obecního bytu včetně
podlahových konstrukcí, pečujeme o veřejnou zeleň a udržujeme veřejná prostranství.
Myslím, že práce obecních zaměstnanců je
vidět na každém kroku.
V rámci dotačních projektů se snažíme
o revitalizaci rybníčku na Drahách a o vybudování nového rozhlasu v celé obci, spojeného s varovným informačním systémem
obyvatelstva obce. Ve spolupráci s obcí
Nový Jáchymov se snažíme pro naši obec
zajistit další zdroj pitné vody a necháváme
zpracovat studii na přivedení pitné vody
z přivaděče ze Zdic a Svaté. Jedná se o vodu
z nádrže Želivka.
Chci poděkovat všem, kteří se aktivně
podíleli na dění v obci, zejména našim hasičům, zaměstnancům OÚ i zastupitelům
za jejich aktivní přístup v řešení mnoha
problémů, které nám v letošním roce vznikly.
Vám všem přeji krásné, klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především
pevné zdraví a jen to nejlepší.
Josef Šinkner, starosta
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l Dýňování

l Svatý Martin

Jaké bylo
rozloučení s létem
V rámci spolupráce Obecního úřadu Otročiněves a NS
Bluegrass se konalo 26. srpna
Rozloučení s létem aneb Country a Bluegrass večer.
Za pěkného letního počasí
početné publikum sledovalo vystoupení kapel Blue Time, Tři
v trávě, Modrolit a Náhodná
sešlost. Byl to opravdu hezký
večer s dobrou muzikou a příznivci bluegrassu si opravdu
přišli na své. Vrcholem večera
bylo vystoupení domácí kapely
pana Františka Rosenbauma
Náhodná sešlost. Panu Rosenbaumovi patří rovněž poděkování za realizaci této akce.
Za pomoc s přípravou akce dále
děkujeme zaměstnancům obce,
hasičům i panu Liboru Vácovi.
Již nyní se těšíme na 2. ročník,
který plánujeme na první sobotu v září 2018.
Evžen Krob
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Způsob likvidace
odpadů v naší obci
l likvidace běžného odpadu – popelnic (v letním období 1x za dva týdny,
v zimním období 1x týdně)
l likvidace tříděného odpadu z jednotlivých sběrných míst - papír, sklo,
plast, použitý textil (sběrná místa jsou na návsi u prodejny COOP, „Na Hůrce“,
„Na Drahách“ a „Na Černidlech“ – na mapě sběrná místa označena „(1)“)
l likvidace železného šrotu (prováděna 1x ročně ve spolupráci s místním
Mysliveckým sdružením a místními hasiči, a to svozem přímo od občanů)
l likvidace velkoobjemového odpadu (prováděna 2x ročně, s využitím velkoobjemových kontejnerů krátkodobě umístěných na návsi a „Na Drahách“
(na mapě sběrná místa označena „(2)“). Dále je celoročně k dispozici kontejner v areálu obecního úřadu, kam je možno velkoobjemový odpad odkládat

vždy v otevírací době areálu. V případě nejasností, jaký odpad do kontejneru
lze, či nelze umístit, je možné dotázat se na místním obecním úřadě)
l likvidace nebezpečného odpadu – barvy, ropné produkty, autobaterie,
pneumatiky, apod. (prováděna 1 x ročně, většinou souběžně se sběrem velkoobjemového odpadu, tedy i na stejných místech)
l likvidace elektroodpadu (prováděna cca 4x ročně, kdy je možné odpad
odkládat do dvora Obecního úřadu v době, kdy je tento otevřen)
l likvidace bioodpadu – tráva, listí, větve, apod. (prováděna svozem ze sběrných míst „V Oudole“, V Růžové ul.“, Na Hůrce“, 2 sběrná místa „Na Drahách“ a „Na Černidlech“. Jedná se o oranžové kontejnery (na mapě sběrná
místa označena „(3)“).

„Rýpnutí“ do neukázněných řidičů v Oudole

Místní část Oudol působí dojmem klidné
a bezpečné lokality. Jedná se o slepou ulici, končící u lesa, na níž navazuje turisticky užívaná cesta
vedoucí do Nižboru. Je zde dětské hřiště, vyhlídka na pasoucí se koně na břehu rybníka a celkově
klidné prostředí. Ačkoliv ulice není označena dopravním značením „pěší zóna“, prakticky jí vlastně je. Pohybuje se zde velké množství cyklistů
a chodců, vč. malých dětí. Domnělou bezpečnost
též navozuje dopravní značení omezující maximální rychlost vozidel v ulici na 30 km/h. Bohužel
toto zdání klame. I jen letmým pozorováním docházím spíše k názoru, že pokud někdy v naší obci
dojde k dopravní nehodě auta a chodce, je Oudol
jasným favoritem na tuto událost.
Většina místních obyvatel, či jejich návštěv
sem přijíždějících, si zhoršenou dopravní situaci
v této lokalitě uvědomuje. A ať již jedou do Oudola, či zpět do obce, jedou bezpečně, respektujíc
dopravní omezení daná dopravním značením, či
aktuální situací v okolí. K těmto řidičům mám jen
slova díků a jejich styl jízdy mě naplňuje optimismem, že zdravý rozum a respekt z našich silnic
stále ještě nevymizel.
Bohužel je zde menší skupina řidičů, kteří se
chovají naprosto opačně. Mnohokrát jsem byl
svědkem takřka závodnických kousků, a to vlastně

v kterékoliv části Oudola. Zvýšená rychlost, agresivní a neplynulý styl jízdy. O žalostném technickém stavu některých vozidel nemluvě. Kritické je
také nesprávné projíždění křižovatky, kde Oudol
vyúsťuje na hlavní silnici v obci. Ať už ve směru do Oudola, nebo z něj ven. Speciálně k tomuto
místu musím říci, že bych nejraději některé z řidičů poslal zpět do autoškoly. Je až k nevíře, že
jedno ze základních obecných pravidel v dopravě,
a to, že se po komunikaci jezdí u pravé strany, zde
není dodržováno. Několikrát se mi stalo, že jsem
toto místo projížděl a při správném průjezdu křižovatkou jsem se čelně potkal s některým z řidičů,
kteří si odbočení usnadňují přejetím do protisměru. Vzhledem k nízkým rychlostem obou vozidel
ke střetu naštěstí nikdy nedošlo. Ale dle výrazu
obličeje některých z těchto řidičů lze tušit, že se
snad ještě cítili být dotčeni mým stylem jízdy. Popsané řidičské nešvary však nejsou doménou jen
mladých „nevyježděných“ řidičů. Jsou mezi nimi
muži i ženy, od mladých po staré.
Doufám, že každý z hříšníků si v předcházejících řádcích najde to své a snad se nad sebou
zamyslí. Smutné je totiž to, že v této naší situaci
je v ohrožení zdraví pouze chodců a cyklistů, a ne
řidičů. Je nutné si uvědomit, že ačkoliv si mnozí
myslí, že jedou dostatečně pomalu a vozidlo mají

plně pod kontrolou, ve skutečnosti tomu tak není.
Oudol má úzkou silnici, která se v několika místech stáčí. Je zde velké množství zaparkovaných
vozidel, či bujně rostoucí vegetace. To vše snižuje
dohledovou vzdálenost řidiče a též vnímání dění
v okolí jedoucího vozidla. Postačí jediná vteřina,
aby zpoza křoví, či zpoza stojícího vozidla, vyběhlo dítě za zakopnutým míčem a řidič, vzhledem
k malým dohledovým vzdálenostem a své pomalé
reakční době, nestihne včas zastavit…. Coby policista jsem byl mnohokrát přítomen na místě dopravní nehody a věřte, že až do okamžiku srážky,
si každý z řidičů myslel, že jede normálně a má
vše pod kontrolou. Pak ale přišla ta „osudová vteřina“… Po ní už je pozdě zpytovat svědomí. Trestní postih je pak už jen maličkostí proti doživotní
myšlence, že jinému člověku poškodil zdraví, či
dokonce vzal život. A věřte, že fatálně končící
dopravní nehody se dějí i při rychlostech pod 30
km/h….
Na závěr si kladu otázku, co s tím? Zcela jistě
by pomohlo namátkové měření rychlosti Policií
ČR, podávání přestupkových oznámení na konkrétní řidiče, popřípadě instalace dopravních zařízení usměrňujících jízdu vozidel. Zkusím být ale
optimistou a doufat, že pomůžou jen tyto řádky.
Petr Marek
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Myslivecký spolek Habrový potok uspořádal naháňku

Myslivecký spolek Habrový potok
uspořádal v sobotu 28. října 2017 naháňku na černou zvěř. Zúčastnilo se jí
celkem 45 lovců s 24 lovecky upotřebitelnými psy. Z tohoto počtu bylo 29
střelců a 6 psovodů beze zbraně. Lovilo
se ve dvou lečích v okolí obce Otročiněves. Uloveni byli celkem 3 divočáci,
z toho jeden kňour, jeden lončák a jedno sele. Kňour byl uloven v první leči
v Orlíku. Jeho stáří bylo odhadnuto
na pět let a živá váha na 160 kg. Výřad
po naháňce proběhl za zvuku lesnice
a borlice na prostranství u „Skaliček“.
Po výřadu následovala Poslední leč
v Dianě v Novém Jáchymově. I když
se nenastřílelo větší množství divokých
prasat, akce se otročínským myslivcům
vydařila.
Josef Šinkner, předseda MS
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Fotografická soutěž

6. 12.
2017

„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 (zářílistopad) 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 10 x 15 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 (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.

Den otevřených
dveří
nového pavilonu
Základní školy
Králův Dvůr
13:00

slavnostní otevření s hosty

14:00 - 17:00

den otevřených dveří pro veřejnost

15:00 a 16:00

komentované prohlídky za doprovodu
starosty města a ředitele školy

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ
AQUAPARKU TIPSPORT LAGUNA V BEROUNĚ
Datum
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Bazén
8:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00

Relax a bisto
10:00 - 21:30
zavřeno
zavřeno
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 14:00
14:00 - 21:30
10:00 - 21:30

Laguna klub
10:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00
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SAVEA spol. s r.o. se sídlem v Otročiněvsi hledá

pro rozšíření výroby zaměstnance do HPP v následujících profesích:
THP:
n Mistr do výroby
Požadujeme: SPŠ technického zaměření, znalost strojírenských výkresů a zkušenost
s vedením kolektivu.

n Technik přípravy výroby
Požadujeme: ÚSO vzdělání technického zaměření, znalost technického programu ve 3 D

n Vedoucí kontroly kvality a Manažera řízení kvality a QMS
Požadujeme: vzdělání technického zaměření a znalost ISO 9000

Dělníky:
n Řidič sk. C+E pro závodovou dopravu
Převážně vnitrostátní doprava, volné víkendy, řidič se každý den vrací do závodu.
Požadujeme platný profesní průkaz, kartu do digitálního tachografu, platné psychotesty,
zdravotní způsobilost, praxe min 3 roky.

n Dělníky pro výrobu kompozitních materiálů
Na výrobu a opravy forem, přípravu forem, vakuovou technologii, lepení, dokončování
výrobků a ruční laminování dílů.

n Zámečník – svářeč
Požadujeme vyučení v technickém oboru a svářečské oprávnění Z – M1
Poskytujeme náborový příspěvek ve výši 10.000,-- Kč.
Pro MISTRA nabízíme možnost pronajmutí služebního bytu.
Ve všech profesích poskytujeme zajímavé mzdové ohodnocení, výkonnostní ohodnocení,
příspěvek na stravování a na penzijní připojištění. Provádíme zapracování absolventů SOU.
Informace na tel.: 311 693 972, e-mail: vera.kosteckova@savea.cz. Každou středu a pátek
v době od 12:00 do 13:00 hodin se mohou uchazeči o dělnické profese podívat do výroby.

VAK Beroun otevírá rekonstruované zákaznické centrum
Zákaznické centrum Vodovodů a kanalizací Beroun v sídle společnosti v Mostníkovské ulici
prošlo modernizací. Nově zde kromě recepce mají zákazníci k dispozici dvě pracoviště s jednacím zázemím. Zvýšení komfortu a plynulosti odbavení přispívá vyvolávací systém a také
nedávno spuštěná virtuální telefonní ústředna.
Nová ústředna odbaví mnohem větší počet zákazníků, zkracuje čekání na lince a umožňuje
přepínat hovory i mezi zákaznickými centry v Berouně a Hořovicích. Při delším čekání mají
volající možnost zanechat
vzkaz s telefonním číslem
a operátoři mu zavolají
zpět. Zákaznická telefonní linka 800 100 663 je
dostupná 24 hodin denně,
mimo pracovní dobu funguje pro hlášení poruch.
Důležitým zdrojem informací pro zákazníky jsou ale
také webové stránky www.
vakberoun.cz. Zákazníci,
kteří si na těchto stránkách
zaregistrují číslo mobilního
telefonu, dostávají informace o mimořádných situacích
formou textové zprávy přímo do telefonu.
VaK Beroun
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Advent na Husově náměstí v Berouně
Kolotoč - provoz od 3. do 22. 12.
pondělí
14:00 - 18:00
úterý
14:00 - 18:00
středa
14:00 - 18:00
čtvrtek
14:00 - 18:00
pátek
14:00 - 18:00
sobota
10:00 - 18:00
neděle
14:00 - 18:00

Koutek se zvířátky
Provoz od 4. do 23. 12.
pondělí
14:00 - 18:00
úterý
14:00 - 18:00
středa
14:00 - 18:00
čtvrtek
14:00 - 18:00
pátek
14:00 - 18:00
sobota
10:00 - 18:00
neděle
14:00 - 18:00

Umělé kluziště
Provoz od 3. 12. do 1. 1.
denně
10:00 - 15:00, 16:00 - 20:00
24. 12.
10:00 - 15:00

www.otrocineves.cz

ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Aneta Málková
Hudlice, Jungmannova 64
Vážení pacienti,
v rámci rozšíření ordinačních hodin
a zpřístupnění ordinace praktického lékaře pro další klienty, bude od ledna 2018
každé úterý dopoledne MUDr. Aneta
Málková ordinovat v Poliklinice Zdraví
v Králově Dvoře, Průmyslové ulici 614.
Objednávat se můžete telefonicky. Ostatní dny v Hudlicích zůstávájí beze změny.
MUDr.Michal Bureš, Mediba s.r.o.
Ordinace Hudlice, Jungmannova 64
+ Králův Dvůr, Průmyslová 614:
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 telefonické konzultace
Úterý
Poliklinika zdraví KD
8.00 – 9.00 diabetici
9.00 - 10.00 akutní případy, neobjednaní
10.00 - 12.30 objednaní pacienti
Hudlice zavřeno
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
Králův Dvůr
tel.: 311 636 409
Hudlice
tel.: 311 697 333

UKONČENÍ ZUBNÍ ORDINACE

Zubní ordinace MUDr. Marie Veselé
končí k 21. 12. 2017 svůj provoz. Všem
našim pacientům děkujeme za přízeň.
MUDr. Marie Veselá

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

Zpravodaj obce Otročiněves

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Otročiněves
dne 29. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l celoroční hospodaření obce a to bez výhrad
(zákon 250/2000 Sb., § 17, odst. 7 v platném
znění)
l účetní závěrku obce Otročiněves sestavenou
k 31. 12. 2016 (zákon 220/2013 Sb., §18, odst.
1 v platném znění)

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 	
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 novou aplikaci
ZÁCHRANNÝ KRUH, kde jsou k dispozici užitečné informace a rady včetně
výstrah ČHMÚ.

dne 27. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l rozpočtové opatření č. 9/2017 – výdaje ve
výši + 500.000,- Kč v kapitole 3612 bytové
hospodářství na opravy stávajícího bytového
fondu obce
l věcné břemeno – uložení kabelu v délce cca
20 metrů na pozemku v majetku obce Otročiněves v k.ú. obce Nový Jáchymov
l vyřazení zmařené nedokončené investice na
projekt přístavby č.p. 34 ve výši 70.825,- Kč
l uzavřít následující veřejnoprávní smlouvy
na níže uvedené dotace pro rok 2018:
1. s Českým svazem ochránců přírody Rokycany IČ 00113239 - zastoupeným p. Moulisem - poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč
2. se spolkem NÁŠ DOMOV, IČ 70860785 zastoupeným pí Landovou - poskytnutí dotace
ve výši 25 000,- Kč

ŽIVOTNÍ JUBILEA
l ČERVENEC - PROSINEC 2017
Pešout Vladimír
75 let
Pejpa Jan
60 let
Hájková Jaroslava
75 let
Zajíc Luboš
60 let
Hejný Karel
70 let
Vaňková Jana
75 let
Kopecká Marie
90 let
Jirásek Antonín
60 let
Krobová Marcela
70 let
Voříšková Zdeňka
80 let

Kamarádi Staré řeky
zvou na koncert
Berounko má

Už 51 let uběhlo od založení osady Kamarádi Staré řeky. Hudební soubor této osady má za sebou stovky odehraných písní, tři
zdařilá CD a nespočet veřejných vystoupení
v sálech i u táborových ohňů. Jako vyvrcholení celoroční činnosti připravili Kamarádi
Staré řeky letos již podesáté celovečerní pořad. Koncert s tradičním názvem ,,Berounko má“ se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince
od 19:00 ve velkém sále České pojišťovny
na Wagnerově náměstí v Berouně. Hosty
bude oblíbená kladenská hudební skupina
Gladly SW a herec, kytarista, komik, ale
také tramp Milan Pitkin. Vstupenky v předprodeji v informačním centru na Husově
náměstí.
Josef Patera
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Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

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 2018
přejeme hodně zdraví,
pevných nervů
a hodně životních
i pracovních
úspěchů.
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