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Diamantová
svatba
l V sobotu 29. června 2019 proběhla na naší návsi oslava diamantové svatby manželů Vlasty
Nové a Miroslava Nového. Manželům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších
společných let.

Co je to územní plán obce?

Územní plán je definován v § 43 stavebního zákona, který říká: „Územní plán stanoví
základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy,
plochy změn v krajině a plochy vymezené
ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území
(dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky
pro využití těchto ploch a koridorů….“. Pro
zjednodušení této definice se dá říci, že územní plán je určitá závazná dokumentace, která
je určitým, v zákoně předepsaným způsobem,
pořízena, zveřejněna a je to závazný dokument pro budoucí změny v území. Měl by
popisovat budoucí rozvoj obce tak, aby byla
zajištěna návaznost a vyváženost mezi zájmy

společenství lidí, hospodářství a životního
prostředí. Pro ty, kdo ho nikdy neviděli, je
důležité, že si ho mohou prohlédnout v papírové podobě na stavebním úřadě, na obecním
úřadě, anebo digitálně na webu obce. Skládá
se z více částí, ale pro základní orientaci jsou
důležité tyto dvě části: Hlavní výkres s legendou a textová část. Ve výkrese uvidíte katastr
obce rozdělený do barevných ploch a hranic.
Jestliže Vás například zajímá, co smíte postavit na svém pozemku, v hlavním výkrese
tento pozemek naleznete a v příslušné legendě si přečtete, do které spadá plochy. V textové části pak najdete „stanovení podmínek
pro využití ploch“, kde si můžete přečíst
podmínky, které musíte pro stavbu dodržet.
Využití ploch je potom rozděleno jako přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné.
Stavební úřad nemůže povolit umístění nové
stavby, která je v rozporu s platným územním
plánem.
pokračování na 2. straně

l Obec Otročiněves provedla aktualizaci
tzv. krizových postupů a povodňového plánu
obce. To se dělo v součinnosti s MěÚ Beroun.
V rámci této aktualizace byla jmenována nová
povodňová komise (J. Šinkner, P. Marek, L.
Zajíc, L. Zajícová, M. Hobza). V květnu byla
na obci provedena kontrola Hasičským záchranným sborem ČR se zaměřením na krizovou připravenost obce. Nebylo shledáno žádné
pochybení. Pouze dána doporučení na zlepšení
krizových postupů. Tato doporučení byla obcí
přijata a zapracována.
l Novou kronikářkou obce Otročiněves se
stává paní Kateřina Jirásková. Končící kronikářce pí. Haně Fousové děkujeme za dobrou
práci!
l Obec Otročiněves začala využívat službu
„Mobilní rozhlas“ (www.mobilnirozhlas.cz).
Jedná se o systém komunikace s občany, který
využívá pro informování sms zprávy, aplikaci v „chytrém telefonu“ a e-maily. Služba je
pro občany zdarma. Každý z registrovaných
uživatelů si může zvolit okruhy zpráv, které
chce dostávat. Nemůže se tedy stát, že budou uživatelé zahlcováni informacemi, které
je nezajímají (vyjma varovných zpráv, které
jsou povinné pro všechny uživatele). Zejména
majitelům „chytrých telefonů“ doporučujeme
stažení aplikace „Zlepšeme Česko“. S její pomocí se zaregistrují a nastaví si odběr zpráv.
Uživatelé této aplikace mají, oproti příjemcům
sms zpráv, výhodu, že budou do aplikace dostávat bohatší obsah, který formát sms zprávy
neumožňuje. Též si do aplikace můžete přidat i další obce (pokud provozují tuto službu)
a mít tak zprávy z více míst na jednom místě.
Dále aplikace umožňuje snadnější správu uživatelského účtu. Aplikaci lze využít i pro zpětnou vazbu, kdy můžete obci nahlásit černou
skládku, poškozené vybavení obce, nahlásit
ztrátu, či nález, apod. Všem, kterým to mobilní
telefon umožňuje, využívání aplikace doporučujeme! Pakliže máte starší telefon, registrujte se na www.otrocineves.mobilnirozhlas.cz,
nebo využijte formulář, který je v tomto čísle
zpravodaje otištěn. Vyplněný jej odevzdejte
na OÚ Otročiněves.
pokračování na 2. straně
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Výsledky eurovoleb v obci

fotbálek - datum bude upřesněno
7. 9. sobota
Rozloučení s létem
26. 10. sobota
Dýňování
9. 11. sobota
Svatomartinský lampionový průvod
30. 11. sobota
Mikulášská
1. 12. neděle
Advent
21. 12. sobota
Krmení zvířátek
25. 12. středa
Živý Betlém

Co je to územní
plán obce?

dokončení z 1. strany
Rozhodujícím orgánem pro zjištění, zda
něco je nebo není v souladu s územním plánem, je dle aktuálně platné legislativy Odbor
územního plánování a regionálního rozvoje
Městského úřadu Beroun. Občané mohou
ke změnám územního plánu podávat na obec
náměty. Vzhledem k tomu, že změna jednak
není levnou záležitostí a jednak záleží na jejím
projednání (neplatí, že když chci změnit regulaci na své parcele, jednoduše a vždy se této
změny domůžu), pořizují se změny územního
plánu obce v delších časových horizontech –
např. 4 a více let. Územní plán je rozhodující
pro umístění nových staveb. Jestliže máte například stávající rodinný dům, který má dvě
nadzemní podlaží a ještě podkroví a územní
plán předepisuje, že ve funkční ploše, ve které je tento dům umístěn, mohou být povoleny
jen jednopodlažní rodinné domy s podkrovím,
neznamená to, že musíte ubourat podlaží, neboť dům byl povolen před účinností územního
plánu (předpokládám, že dům byl povolen).
Ale žádost souseda, který je ve stejné ploše
územního plánu a rozhodne se pořídit si nástavbu, aby měl dům stejně vysoký, jako máte
vy, bude stavebním úřadem zamítnuta. Doporučuji Vám se s územním plánem naší obce seznámit a případné náměty na jeho úpravu doručit na zastupitelstvo, i když není možno říci,
že Vám bude vždy vyhověno, neboť do úprav
vstupují i další dotčené orgány – u nás např.
Správa CHKO Křivoklátsko.
Martin Hobza
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dokončení z 1. strany
l Obec Otročiněves začne zajišťovat sběr
a recyklaci jedlých olejů. Obcím je tato povinnost uložena od r. 2020. Otročiněves má již
uzavřenu smlouvu se specializovanou firmou,
která bude jedlé oleje z naší obce svážet a následně recyklovat. Jelikož je sběr tohoto druhu
odpadu novinkou, bude v obci (zpočátku) pouze jedno sběrné místo a to u budovy OÚ. Zde
bude umístěna označená nádoba, do které můžete vhazovat použité jedlé oleje, které musí
být v těsnícím obalu! Nejjednodušší je použít
plastovou lahev.
l Zastupitelstvo se zabývalo výsledky dotazníkového šetření, kterým byl zjišťován postoj
občanů k provozu střelnice, která se nachází
v blízkosti naší obce. Zastupitelstvo je nyní
v jednání s provozovatelem střelnice a se zástupci spolku, který provoz odmítá.
l Obec Otročiněves, ve spolupráci s obcí
Nový Jáchymov, dokončuje studii řešící zásobování pitnou vodou. Studie předpokládá vybudování vodovodu ze sousední obce Hudlice,
který bude zásobovat vodojem na úpatí Hudlického vrchu. Do vodojemu bude též přivedena voda z prameniště u Habrovéhé potoka.
Z vodojemu bude voda rozváděna do obcí Otročiněves a Nový Jáchymov. V následujících
měsících se předpokládá započetí prací na projektu celé stavby.
l Na základě četných žádostí bude směsný komunální odpad svážen již každý týden
ve čtvrtek. Obec se snaží tímto krokem co nejvíce vyhovět občanům, ale je nutné zmínit, že
se tím zvýší náklady, které jdou z prostředků
obce (a to nad rámec prostředků vybraných
na poplatcích od občanů). Zastupitelstvo musí
provést podrobnější propočet financování
odpadového hospodářství a zvážit případné
zvýšení poplatku. Do příštího čísla zpravodaje

připravujeme podrobnější informace o odpadovém hospodářství.
l Obec má záměr provést rekonstrukci minigolfového hřiště. Též je v jednání případné
dokoupení nových herních prvků a tím hřiště
rozšířit.
l Obec vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2019 O Dvousložkovém účtování vodného
a stočného. Datum přechodu na nový způsob
účtování je nyní v jednání s provozovatelem
vodovodu. Více o problematice naleznete
v materiálu spol. VaK Beroun, který je také
otištěn v tomto čísle zpravodaje.
l Obec má záměr vstoupit do budoucího
družstva, které bude řešit problematiku nakládání s odpady společně s ostatními obcemi
v působnosti ORP Beroun. Záměr vychází ze
skutečnosti, že po roce 2024 bude ukončeno
skládkování směsného komunálního odpadu.
Ten bude likvidován pouze v mělnické spalovně. Budoucí družstvo má záměr vybudovat
překladiště odpadu, kam bude svážen odpad ze
všech obcí v působnosti ORP Beroun. Z překladiště bude odpad dopravován železnicí přímo do spalovny. Celý systém svozu a likvidace je nyní ve fázi příprav. Je nutné však počítat
s tím, že tento nový způsob likvidace odpadů
bude znamenat zvýšení nákladů, které mohou
být přeneseny na poplatníky.
l V obci proběhly volby do Evropského parlamentu. Výsledky voleb v naší obci zveřejňujeme v tomto čísle zpravodaje.
l Obec s díkem přijala iniciativu p. Milana
Hájka, který v autobusové čekárně na Hůrce
vybudoval „miniknihovnu“. Zde si zdarma
můžete zapůjčit uložené knihy, případně i nějakou knihu věnovat. P. Hájkovi děkujeme!
l Obec dokončila výstavbu nového chodníku
v nové zástavbě na Černidlech.
Petr Marek
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Zavedení dvousložkové ceny vodného

Záměr
- zavedením pevné složky platby za vodné získat
část úhrady od uživatelů s extrémně nízkým odběrem nebo bez odběru (chaty, chalupy, uživatelé
s vlastním zdrojem vody)
- pokrytí alespoň části tzv. fixních nákladů na výrobu, dodávku, odvádění a čištění vody všemi
odběrateli bez ohledu na množství odebírané vody
(fixní náklady činí až 80% veškerých nákladů,
nejsou přímo závislé na množství odebrané nebo
vypuštěné vody)
- u jednosložkové ceny se náklady rozpočítávají
na fakturovanou vodu a uživatel, který je závislý
výhradně na dodávce vody z veřejného vodovodu, hradí tyto fixní náklady i za uživatele s nízkým
odběrem – dvousložková cena je spravedlivější.
Základní principy
l Zákazník s průměrným odběrem zaplatí stejně
při jednosložkové ceně jako při dvousložkové.
l Průměrný odběr u regionální ceny vodného
VAK Beroun je 103 m3.
l Ze zákona (ZVK ) nesmí přesáhnout podíl pevné složky 15% z celkových nákladů. V případě
RC VAK Beroun je strop cca 60 Kč/měsíc. O platbu pevné složky se úměrně sníží cena za m3.
l O zavedení dvousložkové ceny rozhoduje představenstvo VAK Beroun a zastupitelstva všech
obcí, ve kterých má dvousložková cena platit.
l Tento způsob účtování je obvyklý i u ostatních
síťových odvětví (elektřina, plyn, telekomunikace), principielně všude tam, kde je potřeba udržovat náročnou technickou infrastrukturu, aby služba mohla být poskytována.
Často kladené otázky
Jak zjistím, jaký dopad bude mít zavedení
dvousložkové ceny na mojí platbu?
Pokud součet odběrů za rok dosáhne přesně
průměrného odběru, tj. 103 m3, zaplatím stejně
jako u jednosložkové platby. Pokud přesahuji tento odběr, je pro mě dvousložková cena výhodnější
a naopak. Za průměrný odběr se dá považovat
odběr mezi 60-150 m3. V tomto rozmezí je rozdíl
v platbě při jednosložkové a dvousložkové ceně
do 20 Kč za měsíc.
Jaká bude platba pevné složky u hlavní skupiny odběratelů, tj. pro odběratele s nejmenšími
vodoměry?
Předpokládáme, že platba bude max. 45 Kč
za měsíc na jednu vodovodní přípojku.
Vyšší odběr mají lidé s vyšším příjmem, kteří
nejsou nuceni tolik hlídat životní náklady. Co
mají dělat ti, kteří potřebují na nákladech šetřit?
To se nedá říci takto jednoduše. Hlavní skupinou odběratelů s vyšším (nadprůměrným) odběrem jsou totiž rodiny s dětmi bez vlastního zdroje
vody a menší bytové domy.
Proč musí obec vydat vyhlášku?
Plyne to ze zákona (ZVK), protože VAK Beroun má více než 33% akcií v držení jiných vlastníků, než jsou obce. Navíc na řadě obcí je část
vodovodů a kanalizací v majetku obcí, které pak

o dvousložkové ceně rozhodují jakožto vlastník
vodovodu nebo kanalizace.
Přestane cena být kontrolována úřady?
Rozhodně ne, platí stále stejná pravidla regulace ceny.
Změní se něco ve vztahu k vlastnictví přípojky
nebo vodoměru?
Ne, zavedení dvousložkové ceny nemění
vlastnické poměry. I nadále je přípojka majitele
připojené nemovitosti a vodoměr v majetku VAK
Beroun (popř. obce). I nadále opravy přípojek,
pokud je závada na veřejném prostranství, provádí na své náklady VAK Beroun. Když je závada
na soukromém pozemku, opravuje se na náklady
majitele přípojky.
Změní se obecně úhrada za služby společnosti VAK Beroun přechodem na dvousložkovou
cenu?
Ne. Vše, co bylo doposud zahrnuto v ceně,
zůstává zahrnuto. Naopak, pokud některé služby
související s VAK byly hrazené zákazníky mimo
cenu vodného, pak se budou hradit i po zavedení
dvousložkové ceny (poplatek za zřízení odběrného místa, dovoz vody cisternou, oprava přípojky
na vlastním pozemku, výměna přípojky apod.).
Co když naše obec nebude souhlasit se zavedením dvousložkové ceny?
Podle výsledků v již projednávaných obcí
předpokládáme, že se udrží regionální cena
ve stejném rozsahu. Už z toho důvodu, že RC je
solidární k menším obcím. V případě zásadního
odporu malé části obcí by mohlo dojít k vyjmutí
těchto obcí z RC a stanovit vlastní kalkulaci vodného. Taková cena by byla v naprosté většině obcí
vyšší než RC a měla by negativní dopad na všechny odběratele v obci, ne jen na ty s menším odběrem.
Od kdy bude platit dvousložková cena?
Snahou VAK Beroun je přejít na dvousložkovou cenu co nejdříve, protože dvousložková cena
znamená částečnou kompenzaci meziročního navýšení ceny pro uživatele závislé na odběru pitné
vody výhradně z veřejného vodovodu. Předkládaná obecní vyhláška ale záměrně nestanovuje
datum zahájení účtování dvousložkové ceny, aby
bylo možno začít takto účtovat kdykoli po jejím
vydání.
Znamená to, že budou lidé méně šetřit s vodou,
když bude nižší cena za kubík?
Není pro to důvod:
- cena za kubík (m3) se sníží o jednotky korun, což
není tolik, aby odběratelé odebírali významně více
než dosud
- pokud někdo odebral za rok 50 m3 a teď odebere 100 m3, zaplatí sice po přepočtu za kubík (m3)
méně korun než v předchozím roce, ale dohromady za rok zaplatí více. Viz tabulka s přehledem
plateb pro vybrané skupiny odběratelů.
Musím platit pevnou složku, i když vodu vůbec
neodebírám?
Ano, pokud máte uzavřenou smlouvu s VAK
Beroun. Rozhodne-li se někdo, že nechce platit

pevnou složku, když vodu neodebírá, může ukončit smlouvu s VAK Beroun a bude mu zrušeno
odběrné místo (administrativně). Dodávku vody
bude moci kdykoliv poté obnovit, ale bude to
znamenat, že bude muset žádat o tzv. Zřízení odběrného místa a zaplatí příslušný poplatek (podle
platného ceníku). Situace je obdobná jako u zrušení a obnovení pevné telefonní linky.
Poznámka: výše uvedené se týká nejčastější velikosti vodoměrů (profilů přípojek), tedy domácností a malých odběratelů (více jak 90% odběratelů).
Odběratelé s velkými odběry (měsíční fakturace)
budou podle velikosti vodoměru zařazeni do jiných skupin. Princip stanovení dvousložkové ceny
je stejný, pouze se na ně nevztahují uvedené průměrné odběry a cenové rozdíly.
VAK Beroun

Napouštění bazénů

V souvislosti s letní sezónou přichází společnost Vodovody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné
vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, ale může být způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více
zahradních bazénů v jedné lokalitě. VAK Beroun
upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní
přípojky jsou navrhovány na normové spotřeby
obyvatel se zohledněním špičkových odběrů.
Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto
návrhové hodnoty překračuje a může docházet
ke kolapsům v zásobování vodou v okolních
nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají veřejnou vodovodní síť, aby
své zahradní bazény napouštěli v souladu s obchodními podmínkami.
Odběr vody při napouštění bazénu by neměl
překročit 500 l za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24
hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den,
může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou
noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti
žádný jiný odběr vody, může se v noci napouštět
až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca
jeden a půl minutovému plnění vědra.
Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již od začátku
dubna je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května
budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně vysoká, a proto
doporučujeme nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.
Informace o cenách napouštění bazénů
z cisteren včetně cen mohou občané získat
na telefonním čísle 311 747 125, na Zelené
lince 800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun na adrese Mostníkovská 255, Beroun.
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Výsledky dotazníkového šetření
k provozu střelnice v K.Ú. Otročiněves
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Termín konání:
Počet vydaných dotazníků:
Odevzdáno platných dotazníků:
dotazníků:
í	
  střelnice	
  Odevzdáno
v	
  katastru	
  neplatných
obce	
  považujete	
  
za?	
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11. 4. 2019 - 25. 4. 2019
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2
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Jaký je váš názor na provoz střelnice?
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Obnovení střelnice v katastru obce považujete za?
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Poznámka k oběma grafům: V kategorii „ostatní“ jsou zahrnuti
respondenti, kteří na otázku neodpověděli vůbec. V procentuálním
Pozn.:	
   	
   V	
   kategorii	
   "ostatní"	
   jsou	
   zahrnuti	
   respondenti,	
   kteří	
   na	
   otázku	
   neodpověděli	
   vůbec
údaji jsou dále zahrnuty zbytky po zaokrouhlování.
V	
  procentuálním	
  údaji	
  jsou	
  dále	
  zahrnuty	
  zbytky	
  po	
  zaokrouhlování	
  .	
  
	
  
	
  
	
   kategorii	
   "ostatní"	
   jsou	
   zahrnuti	
   respondenti,	
   kteří	
   na	
   otázku	
   neodpověděli	
   vůbec.	
  
	
   občané a záuálním	
  údaji	
  jsou	
  Vdále	
  
zahrnuty	
  
zbytky	
  
zaokrouhlování	
  
.	
  
neděli
5. 5. 2019
sepo	
  
opět
jako každoročně
sešli
stupci obcí Nový Jáchymov, Otročiněves a Nižbor u pomníku v lese
nad Otročiněvsí v místech zvaných „Na Líse“, aby	
   uctili památku
padlých občanů zmíněných obcí z dob hitlerovské okupace. Tohoto
	
  
pietního aktu se zúčastnil i vzácný host pan Jiří Pokorný,
zastupitel
města Berouna a předseda Krajské a Okresní rady Klubu Českého
	
   Nižbor paní
pohraničí. Slavnostní projev přednesla starostka obce
Kateřina Zusková. Čestnou stráž stáli členové SDH Otročiněves pan
	
  
Michal Kružliak a pan Petr Zíma.
Tomuto vzpomínkovému aktu předcházelo položení kytic u po	
  
mníku padlých na návsi v Otročiněvsi a u pomníku v areálu firmy
Savea s.r.o. na Krušné Hoře.

Vzpomínkové akce u pomníků padlých
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Činnost klubu seniorů

Dne 23. května 2019 jsme pořádali zájezd na zámek Hrubý Rohozec
a do města Turnova, kde jsme navštívili další památky. Galerii Granát, kde
nám představili český granát a český šperk ve vlastní expozici. Součástí centra je malé muzeum českého granátu a ukázky výroby granátových
šperků. Moc se nám tam líbilo. Dále jsme navštívili židovskou synagogu
a další památky. Při zpáteční cestě jsme se zastavili ve Svijanech v pivovaru. Zájezd se nám vydařil i počasí nám přálo. Druhý zájezd máme
naplánovaný na 17.září 2019 na zámek Mnichovo Hradiště se zastávkou
ve Svijanech.
Za klub seniorů Otročiněves Jaroslava Rosenbaumová

Klub Seniorů Otročiněves
pořádá zájezd do Mnichova Hradiště
s prohlídkou zámku a centra města
a zastávkou ve Svijanech.

Zájezd se uskuteční
v úterý 17. 9. 2019

Odjezd v 7:00 hod. Krušná Hora
dále Draha, Hůrka, OÚ, Hudlice.

Cena 250 Kč

V ceně je vstup do zámku a autobus.

přihlášky přijímá p. Rosenbaumová
na tel.: 311 693 818

Elektrokola si v Berouně budete
moci půjčit od září

Systém sdílených elektrokol v Berouně a v sousedním Králově Dvoře,
Tetíně a Hýskově by měl začít fungovat od září letošního roku. Na konci května přivezl zástupce firmy zkušební elektrokolo na ukázku, aby se
zástupci města mohli přesvědčit, jak se na něj v ulicích města jezdí, zda
elektrokolo bez problému zvládne kopcovitý terén a v neposlední řadě, jak
snadná je s kolem manipulace a jízda.
„Pro Beroun a uvedené obce by mělo být k dispozici 100 kol a 15 dobíjecích stanic, které zároveň slouží jako stojany, přičemž deset z nich by
bylo umístěno na katastrálním území Berouna,“ konstatoval místostarosta
Berouna Dušan Tomčo.
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Proběhlé akce Spolku Náš domov
30. 4. se konal Velký slet čarodějnic
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1. 5. proběhl tradiční výlet na Děd v duchu Krkonošských pohádek

Otročiněves zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

otrocineves.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Dopravní informace
Rodiny s dětmi
sítí

Výpadky a poruchy inženýrských

Informace z úřadu
Senioři

Kulturní akce

Sportovní akce

Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Otročiněves, IČ 00233714, se sídlem Otročiněves 34,
Otročiněves, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
obec Otročiněves, IČ 00233714, se sídlem Otročiněves 34, Otročiněves
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jan Mudra, telefon: +420774229022, email: jan.mudra@sms-sluzby.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu, pro krizovou
komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně
důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Setkání nejen nad lesními tématy

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří se zúčastnili naší společné výjezdní diskuze nad (nejen) lesními tématy na území Lesnického parku Křivoklátsko (LPK). Byl jsem velice potěšen Vaším přístupem k otázkám lesnického hospodaření a působnosti lesnického parku. Vaše postřehy
a nápady byly velmi podnětné a budou předmětem další diskuze a případného zapracování do řešení hospodaření v lesnickém parku. Jsem přesvědčen o
tom, že řada otázek ještě nezazněla, a proto si Vám dovoluji navrhnout možnost využití mého kontaktu na konci textu pro zasílání případných dalších Vašich
nápadů, či námětů na spolupráci v rámci působnosti LPK, ale i postřehů (pozitivních i negativních) Vašich občanů v rámci hospodaření všech lesnických
subjektů na území LPK.
V kostce bych shrnul průběh akce.
1. zastávka
Červený kříž (lokalita Nový Jáchymov)
Problematika schnutí a rozpadu zdejších
porostů.
Byl zde zmíněn velmi palčivý lesnický problém, který se nevyhýbá ani Křivoklátsku. Sucho
a nástup hmyzích škůdců a houbových patogenů.
Zmíněn vývoj nahodilých těžeb na LS Křivoklát
za posledních deset let. Nárůst poškození dřevní
hmoty vlivem větrných kalamit, které se opakují
v kratších intervalech. V posledních dvou letech to
je i nárůst celého spektra podkorních škůdců především na jehličnanech a částečně i na listnáčích
– jasan, dub. Nejvíce poškozenou dřevinou LPK je
smrk. Pak následují borovice a jedle. I listnáče zaznamenávají oslabenou imunitu a následné schnutí,
hlavně duby, břízy, topoly atd. Byl naznačen postup
při zpracování napadené hmoty. Prioritu ve zpracování má smrk a poté zbylé dřeviny. Zde je zapotřebí
trochu trpělivosti od občanů. Těžby se též budou
upřednostňovat v těsné blízkosti pozemních komunikací, turistických cest a intravilánů obcí, aby
se omezilo riziko vzniku škod pádem těchto stromů. Zde mohou i aktivně pomoci občané a obec.
Ohlášením takového rizikového stromu místnímu
lesníkovi můžete předejít možným komplikacím.
Snahou lesníků je postupné zpracování všech
uschlých stromů, aby bylo zaručeno právo volného
průchodu zdejšími lesy. V ojedinělých případech
bude ponechán rozpad porostu bez vlivu člověka.
Mnohé rozpadající se porosty mají vytvořenou
spodní listnatou etáž, která se zachová a bude tak
nastartován následný nový porost. Jinde budeme
muset uměle zalesnit vzniklé holiny, jak nám to nařizuje lesní zákon. Budeme si muset i zvykat na trochu jiný tvar lesa. Některé lokality jsou tak suchem
ovlivněny, že zde budou hrát nezanedbatelnou roli
i hospodářsky méně významné dřeviny a keřové
patro, které tam zajistí další funkčnost lesa. Lesy budou lokálně i více prosvětlené. Vznikne tak prostor
pro mnohé druhy rostlin a živočichů.
2. zastávka
Sklenářka (lokalita Žloukovice)
Ukázky alternativního obhospodařování
lesa a obranných opatření proti kůrovci.
Zde byly demonstrovány nové způsoby boje
proti kůrovcům. Ukázka textilních plachet, kterými se zakryje skládka chemicky ošetřeného dřeva.
Tím se zvýší účinnost užité látky i se zabrání styku
insekticidu s dalšími živočichy. Proto je nutné nepoškozovat užitou textilii na lesních skládkách. Dalším prostředkem přímé obrany proti lýkožroutům
je užití insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou

látkou. Při kontaktu lýkožroutů se sítí dochází k jejich úhynu. Sítě budou použity pouze výjimečně
na lokality s velkou gradací podkorního hmyzu.
Místa budou viditelně označena. Nadále budou využívány všechny konvenční metody boje s kůrovci.
Důležitou součástí je aktivní vyhledávání napadených stromů a jejich včasné zpracování s asanací.
To je nesmírně důležité u všech vlastníků lesa, kde
se nachází smrkové porosty. I malí vlastníci musí
toto dodržovat, protože kůrovec nezná hranice. Zde
je velice důležitá i komunikace všech vlastníků v regionu, případně i obcí. Všichni chceme mít zelené
a zdravé lesy.
Na této lokalitě byla též prezentována ukázka
výzkumné plochy, kde je nastartovaný projekt pařezinového způsobu obhospodařování lesa. Tento
způsob má na Křivoklátsku nezanedbatelnou historii (cca. 400 let dlouhou). V dnešním pojetí hospodaření v lesích může být na vybraných lokalitách
tento způsob vhodnou alternativou. Krátké návratné
doby těžby mohou přinášet ekonomický prospěch
pro vlastníka a zároveň plnit funkce lesa a otevírat
větší prostor pro lesní ekosystém. Zajímavé by to
mohlo být právě pro obecní lesy a malé vlastníky
lesa. Budeme všechny dále informovat o daném
projektu a jeho závěrech.
3. zastávka
Tři prameny (lokalita Roztoky)
Vodní režim Křivoklátska a rekreační vlivy
v regionu
Probrali jsme vodní potenciál Křivoklátska. Náš
region je srážkově deficitní, avšak plochy ovlivněné
vodou jsou zde zastoupené.
Uveden příklad: na lesní půdě revíru Kouřimec
(centrální část Křivoklátska, 1600 ha) bylo zjištěno
přes 60 lokalit s povrchovou vodou typu mokřadů,
bažin a jiných drobných, vesměs stojatých vod,
mimo rybníků a potoků o celkové rozloze 12 ha.
Z toho vyplývá, že lesy Křivoklátska disponují až
1500 takových lokalit o rozloze přes 1000 ha. Tyto
lokality mohou v běžném roce zadržovat až několik set tisíc kubíků vody. Tato voda má možnost se
v průběhu roku zapojit do složitého komplexu podzemních vod v regionu.
V rámci nové strategie LČR je startován projekt
Vracíme vodu lesu. Program bude řešit různé způsoby zadržování vody v lesích – od drobných staveb po rekonstruované a nově zbudované retenční
nádrže. Program je celorepublikový a Křivoklátska
se také dotkne.
Řešit drobné případy usměrnění vody například
z cesty do lesa nebo louky může každý vlastník
pozemku. Kdysi bylo zcela běžné, že lesníci prošli
po každém větším dešti revír a řešili tekoucí vodu

po cestách. Voda patří do lesa, a ne na cestu.
Lesnický park je otevřený všem lesu šetrným
aktivitám.
Rekreační potenciál Křivoklátska je velký,
v současnosti se využívá pouze částečně. Určitým
regulačním prvkem většího využívání lesa je do jisté míry CHKO, ale i samotní vlastníci lesa. Je zde
jistě prostor pro nalezení koncensu mezi CHKO
a vlastníky lesa ve větším využívání lesa bez výrazného narušení ekosystému. Byla zmíněna možnost
vzniku nových míst, podobných lokalitě Tři prameny, kde by mohli návštěvníci využít místo k opékání, odpočinku, přenocování atp. Tím by se dalo
do určité míry eliminovat divoké nocování v odlehlých místech Křivoklátska a následný vznik požárů.
Diskuze
4 Shrnuli jsme témata, která byla součástí trasy.
4 Položil jsem otázku na vytváření informací o lese
v LPK a jejich využití a přínos pro obce a občany
v minulých letech. Z reakce přítomných vyplynul
zájem o zasílání, například čtvrtletních informací
o lesích v LPK. Nenadálé skutečnosti a aktuální
informace o dění v LPK bych posílal průběžně
po celý rok.
4 Byla vznesena žádost o informování a případné
pomoci s dotačními tituly v lesích. 27.5. Vám, kteří
jste ve Středočeském kraji, byl zaslán e-mail o dotačních možnostech do lesnictví od Tomáše Zíky –
pracovníka na KÚ Stř. kraje. Pro ostatní z Plzeňského kraje toto posílám pro info. O bližší informace
poproste odborné lesní hospodáře na Vašem lesním
majetku.
4 Ještě na trase zazněla otázka a následná diskuze
starostů – jak postupovat v případě, když je na soukromém majetku mimo les objeven kůrovcový
strom. Jak donutit vlastníka pozemku, aby strom
včas asanoval a neohrožoval tak okolní majetky.
V prvé řadě se snažit o domluvu. Pokud vlastník
i přesto nekoná, je možné to vnímat i jako obecné
ohrožení (souš může spadnout na kolemjdoucí lidi
u veřejné cesty, školy, hřbitova ...). V dalším případě
si zažádat u CHKO nebo u dendrologa o vyjádření
stavu daného stromu a jeho rizika spolu s ohrožením napadení dalších stromů v okolí. Je to jinak zeleň mimo les, a tudíž se zde lesní zákon nedá využít.
Celková atmosféra byla pro mne a věřím i pro
řadu z Vás opravdu velice podnětná.
Odkazy a kontakty na Lesnický park Křivoklátsko: e-mail: miroslav.pecha@lesycr.cz,
mobil: 724 524 446, www.lpkrivoklatsko.cz, facebook: Lesnický park Křivoklátsko, případně
Miroslav Pecha.
Miroslav Pecha
Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
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V lesnickém parku se aktivně bojuje s kůrovcem
Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního
charakteru, ovšem výhled v dlouhodobém horizontu je nejistý pro podstatnou část Evropy. Lesy Křivoklátska jsou též postiženy negativními vlivy
a jednotlivé dřeviny na tuto situaci různě reagují.
Dřeviny, které mají velký problém, jsou
v podstatě tři. Smrk, borovice a jedle. U všech
tří jehličnanů je to právě kombinace sucha, které oslabilo imunitu celých porostů a následně
v mnoha případech nástup různých druhů kůrovců, kteří se specializují na jednotlivé dřeviny. Lesníci ale zjišťují i pouze uschlé stromy,
které nejsou kůrovci vůbec napadeny. Zkrátka,
sucho udeřilo v mnoha lokalitách tak zásadně,
že schnoucí stromy již nebyly ani atraktivní pro
podkorní hmyz.
Lesníci musí volit priority ve zpracování poškozených dřevin a stromů v obraně proti hmyzu. Zásadní je obrana proti kůrovcům na smrku.
Tito lýkožrouti dokáží působit kalamitní škody
velkého rozsahu a tím ohrožují i další majetky
v regionu. Hlavním úsilím lesníků je tedy zpracovat a asanovat napadené smrkové dřevo. Je
to každodenní lesnická činnost, kdy se vyhledávají jednotlivé napadené stromy v porostech
a zadávají se k těžbě. Bez této mnohdy až de-

tektivní práce lesníků by se to neobešlo. Jeden
napadený a neasanovaný strom může na konci
léta zapříčinit napadení již několika desítek dalších stromů. Klasické způsoby obrany jsou již
často nedostatečné, a tak přichází na řadu i nová
řešení. Takovou novou věcí, se kterou se můžete při procházce lesem setkat, je textilní tkanina
(neprůhledná textilie černé barvy). Pokrývá se
s ní chemicky ošetřené dřevo na skládkách, aby
byla aplikace přípravku více účinná a aby se
zabránilo kontaktu ostatních živočichů s ošetřeným dřevem.
Další velice účinnou metodou je užití tzv.
insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou
látkou eliminující podkorní hmyz (průhledná síťovina tmavě zelené barvy). Toto řešení
bude využito v regionu pouze výjimečně jako
přímá obrana v místě velkého napadení. Místo
aplikace této sítě bude jasně vyznačeno páskou
a cedulkou. Obecně nebude tento prostředek
obrany užitý v těsné blízkosti turistických tras

10. ročník turnaje v minigolfu
„O pohár starosty obce Otročiněves“

V neděli 19. 5. 2019 se uskutečnil již desátý
ročník turnaje v minigolfu o pohár starosty obce
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Otročiněves. Zúčastnilo se ho celkem 41 hráčů,
kteří soutěžili ve třech kategoriích. V kategorii MUŽI vyhrál první cenu Martin
Stárek se ziskem 14 bodů. Druhý se
umístil Pavel Jícha, třetí Jan Krob.
V kategorii ŽENY obsadila první
místo Jitka Krobová, druhá se umístila Daniela Janíková a třetí Andrea
Spurná. V kategorii DĚTÍ vyhrála
Daniela Jíchová, druhý Lukáš Krob
a třetí František Huttr ze Zdic.
Poděkování patří Jaromírovi Krobovi, který celý turnaj organizačně
zajišťoval a Jakubovi Krobovi a jeho
rodině, kteří se postarali o občerstvení všech zúčastněných.

a lidských obydlí, kde je riziko kontaktu například dětí.
Borovice a jedle se zpracovává postupně,
ovšem bude to chtít trochu shovívavosti při procházce lesem. Lesnictví se navíc potýká s nedostatkem pracovníků v těžbě dřeva a návazných
činnostech. K tomu se ještě přidaly veliké odbytové problémy, kdy o dřevo není zájem. Odběratelé mají plné sklady a nestíhají dřevní hmotu
zpracovávat. Klesá také cena dřeva (např. u pilařské kulatiny až na 1/3 oproti ceně na začátku
roku 2018), a tím pádem je zpracování u menších vlastníků lesa až na samé hranici rentability, mnohdy i pod ní.
I listnaté dřeviny trpí suchem, houbovými
patogeny a hmyzem. V mladých i starých porostech uvidíte proschlé i zcela suché duby, jasany, olše, javory. Sucho je komplexní problém,
který musí řešit vlastníci lesa v celé Evropě.
A jak vidí lesníci budoucnost křivoklátských
lesů? To je téma na další článek.
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Svědek zapomenuté historie v křivoklátských lesích
Pomníček, upomínající na starou truchlivou událost, stojí v klínu tišiny věkovitých křivoklátských lesů poblíž obce Svatá. Z běstinské úžlabiny
za Hudlicemi, protékané potokem, vede k němu stezka, místy zarostlá travou, kopřivami i ostružiním. Kdo ta místa dobře nezná, může zde snadno
zabloudit. I v těch nejslunnějších letních dnech zde na člověka padá nevypsatelný tísnivý pocit. Zelené baldachýny větví starých smrků zahalují
strž, kudy pěšinka vede, do stálého pološera. Na ten pomníček lidé jakoby zapomněli. Není vyznačen ani na mapách a jeho historie byla již dávno
setřena z lidského povědomí...
V podvečer dne 18. září roku 1814 se
v opuštěné lesní strži setkali dva nepřátelé
na život a na smrt. Třiadvacetiletý fürstenbergský lesní příručí Václav Heyn a zkušený
pytlák, svatský sedlák Průša. Oba byli ozbrojeni puškami, připravenými k ráně. Snad
je sem svedl osud nebo vědomí, že by Heyn
mohl konečně Průšu přistihnout při pytláctví.
Do podvečerního lesního ticha padly tenkrát
dvě rány. Jedna zasáhla naplno a druhá minula cíl. Pytlák Průša byl pohotovější…
Mrtvého Heyna, ležícího v tratolišti krve,
Průša zahrabal v horečném chvatu nedaleko
místa vraždy pod hromadu nalámané klesti
a zakrvácenou zem posypal hlínou. Rozhodl se, že v noci zavražděného na příhodném
místě pohřbí. Večer se však rozpršelo a Průšu
opustila odvaha. Bál se potmě vrátit k mrtvému.
V následujících dnech počali Heyna hledat knížecí hajní se psy a také muži z Hudlic,
ze Svaté, Broum a Kublova. I Průša s nimi
chodil. Tak se stalo, že se dozvěděl, že v příštím dnu se budou prohledávat místa v okolí
Běstin a na sever od Svaté. Ve velkém strachu
z nebožtíka samého i z možného prozrazení,
šel v noci do lesa za mrtvým. Na zádech jej
přenesl do míst, kde bylo již hledáno. Takových nocí potom Průša prožíval několik. Jako
pomatený z úzkosti, která jej svírala, přenášel
Heyna na místa o nichž byl přesvědčen, že se
na ně hledající určitě nevrátí. Asi za týden,
kdy bylo hledání beznadějné, si někdo vzpomněl, že před časem řekl Heyn v hospodě
Průšovi, že ví, že chodí do lesa s puškou a že
se mu to pytlačení jednou nevyplatí. Svatský
sedlák Průša to ani nepopíral a vynadal Heynovi do usmrkanců. Při hádce a křiku, jenž
z toho povstal, vykřikoval Průša hezky nahlas přede všemi, že příručího stejně jednou
zastřelí, jen co se to hodí a přijde mu do rány.
Při vyšetřování případu objevili četníci
i jiné okolnosti zvyšující podezření na Průšovu vinu. Zatkli jej a uvěznili. Zapíral tvrdošíjně, jeho alibi však mělo mnohé slabiny. Použili proti němu starého osvědčeného úskoku.
Dali do Průšovy cely protřelého kriminálníka, jemuž slíbili předčasné propuštění, když
se od Průši něco závažného dozví. Vydával
se za nevinně pronásledovaného člověka ze
Zdic. Navázal se sedlákem přátelství a získal
jeho důvěru. Předstíral, že bude velmi brzo
propuštěn a že by mohl donést vzkaz Průšově ženě. Zatím vyšetřování světského pytláka vázlo pro jeho stálé zapírání a nedostatek
přesvědčivých důkazů. Avšak přeci byly dvě
věci, které mohly Průšu rázem usvědčit. Hey-

nova puška a zlatý prstýnek, jejž mu Průša
stáhl z prstu. Obojí bylo ukryto v zemi pod
žlabem v sedlákově stáji. Průšův spoluvězeň
se svému novému příteli pod přísahou zavázal, že hned po svém propuštění se v noci potají vloudí do stáje a pušku a prstýnek zaba-

ští františkáni. Ti se za předčasné Průšovo
propuštění také přimlouvali.
Trvalou památkou na pobyt světského
pytláka v trestnici zůstal dřevěný přístřešek
nad studnou s uměle vyřezávanými ozdobami, roubením a dvěma okovy na vytahování

l Pomník na místě vraždy Václava Heyna a detail nápisu na něm.
lený v šátku uschová jinde, na bezpečnějším
místě. To byl Průšův konec. Pušku a prstýnek
nevyzvedl jeho přítel z vězení, ale četníci.
Na půdě za trámem byla objevena i Průšova
pytlácká puška.
Dvacetiletý žalář, k němuž byl odsouzen,
si Průša odpykával v nedávno zřízené Svatováclavské zemské trestnici v Praze. Neodsoudili ho k trestu smrti, protože odpřísáhl, že
Heyna zastřelil v sebeobraně. Z obou pušek,
jak soudní komise dala zjistit, bylo vystřeleno. Jak z Heynovy, tak Průšovy. Ale nebylo
možno prokázat, že z Heynovy pušky nevystřelil dodatečně Průša po dokonané vraždě,
aby se pojistil před možným obviněním ze
zákeřného zabití.
V pražské trestnici si Průša pobyl jenom
deset let. Po celou tu dobu se vzorně choval
a pravidelně chodíval na bohoslužby, které
v chodbě bývalého kláštera, ze kterého byla
v roce 1809 trestnice zřízena, sloužívali praž-

vody na jejím dvoře. Průša se dobře vyznal
v tesařské práci a v trestnici opravoval kde co
právě bylo třeba.
V lese pod Svatou, na místě vraždy, stával
až do roku 1865 prostý dřevěný kříž, který byl
pak v září tohoto roku vyměněn za kamenný
jehlan na nevysokém podstavci s litinovou tabulkou, na níž jsou dodnes dobře patrná slova „Upomínka na Václava Heyna knížecího
fürstenbergského lesního příručího, jenž konaje věrně a neohroženě povinnost svou, padl
rukou vraha dne 18. září 1814 v 23tím roku
věku svého“.
Heynův pomníček je jedním z mála dochovaných památníčků upomínajících na dávná
dramata, jichž se v minulých stoletích v křivoklátských lesích při přestřelkách mezi panskými lesníky a pytláky událo několik.
Ze zápisků hudlického historika
pana Jaroslava Kopše
přepsal Josef Šinkner.
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Zdravotnictví

Ordinace lékaře v létě

nejen z obecního úřadu

Zdravotní středisko Hudlice
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Ordinační hodiny od 7. 1. 2019:
Pondělí 7-13 hod
Úterý
7-11 hod
Středa
7-13 hod
Čtvrtek 13-18 hod
Pátek
7-11 hod
7.00 – 8.00 odběry + objednaní pacienti
8.00 – 10.00 akutní případy
od 10.00 objednaní pacienti
POLIKLINIKA ZDRAVÍ KRÁLŮV DVŮR
l Průmyslová 614, Králův Dvůr
E-mail: info@poliklinikakraluvdvur.cz
Web: www.zdravikd.cz
Zubní pohotovost
l Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548, www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 574
l Dům zubní péče - Kladno
Sportovců 2311, www.kladno.pekarek.eu
Tel.: 312 240 440
l Fakultní nemocnice v Motole
Praha 5, V Úvalu 84, www.fnmotol.cz
Tel.: 224 433 654, 224 433 659 (pouze
dětské)
Lékařská pohotovost
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Beroun - Závodí
Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, www.uszssk.cz
Tel.: 311 622 197
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Hořovice
Nemocnice Hořovice, záchranná služba,
K Nemocnici 1106, www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 155
l Lékařská pohotovostní služba pro děti
a dorost
Nemocnice Hořovice, dětská příjmová
ambulance, K Nemocnici 1106 www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 351
l Oblastní nemocnice, a. s. Kladno,
dětské oddělení, Vančurova 1548
www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 111
l Akutní chirurgická ambulance
Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 328, 311 745 339
l Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: +420 311 542 664
l Interní ambulance příjmová
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493,
Beroun, www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 219

Informace o plánované dovolené v ordinaci praktického lékaře Hudlice v měsících červenec a srpen.
Dovolená 29. 7. 2019 - 5. 8. 2019.
Zastupuje MUDr. Kollárová Zuzana Poliklinika Králův Dvůr (Průmyslová 614,
267 01 Králův Dvůr).
Ordinační doba:
Pondělí
9:00 - 14:00
Úterý
12.00 - 18:00
Středa
9:00 - 14:00
Čtvrtek
8:00 - 13:00
Pátek
9:00 - 13:00
Kontaktní telefon: 606 096 741
(vhodná telefonická domluva)
V akutních případech domluveno ošetření
na akutní interní ambulanci Rehabilitační
nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24 hod. služba (domluveno
s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.).

l Kontakty
Starosta - Josef Šinkner
311 693 321, 602 877 187
otrocineves@iol.cz
Místostarosta - Petr Marek
311 693 321, 728 201 622
otrocineves@iol.cz
Web: www.otrocineves.cz
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Dívčí válka v Letním kině v Berouně

Nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra
v České republice Dívčí válka míří do Berouna.
Představení se uskuteční v letním kině v úterý
23. července od 19:00. Hrají: Uršula Kluková,
F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček ml.,
Roman Skamene a další. Vstupenky je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji v MIC
nebo následně přímo před akcí.

l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Jungmannova 64, 26703 Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 	
8:00-11:00, 15:30-18:00
ÚT
7:00-12:00
ST
8:00-11:00, 15:30-18:00
ČT
7:00-12:00
PÁ
7:00-12:00
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www.kraluv-dvur.cz
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14:00

SÁL
VÝ S
FRESKO

VYSTOUPENÍ
KLUBU SENIORŮ

10

:10 / 17:

15:10 / 16

VÝ SÁL
FRESKO

JINDŘICH MACEK
LOUTNISTA

15:30

STAN

FUNNY ORCHESTRA
JAROSLAVA KLEINA
A ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ

16:00

Í
NÁDVOŘ

DIVADLO
MAZEC

MICHAEL FORET A FORETGUMP
17:30
PRAGUE QUEEN 19:30
MICHAL HRŮZA
SOBOTA OD�14:00
20:30 S KAPELOU
HLAVNÍÍ

STAN

TAGE
STA

24. 8.

ZÁMEK
Králův Dvůr

HLAVNÍÍ

TAGE
STA

OHŇOSTROJ
22:00

VSTUP ZDARMA
Akci pořádá město Králův Dvůr

Upozorňujeme občany, že z�této akce mohou být pořizovány fotograe
či videozáznam. Vstupem na�tuto akci souhlasíte s�pořízením fotograí
či videozáznamu a�jeho následným zveřejněním v�rámci propagace města
Králův Dvůr na�webové stránce města, facebookovém prolu a�v�tisku.
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