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Měl bych zde, jako v každém výtisku našeho zpravodaje, popsat činnost vedení naší
obce za poslední měsíce. V současné době
však prožíváme příslovečnou “okurkovou sezónu”. Ne, že by vedení obce nic nedělalo, ale
spíše jde o pokračování již běžících projektů,
o kterých jsme informovali v předchozích
číslech. Je tedy asi nadbytečné opět vše vyjmenovávat. Z těch menších projektů stojí za
zmínku pouze dokončení rekonstrukce bytu
v jednom z obecních domů a připravovaná rekonstrukce části pozemní komunikace v místní části Oudol.
Zde by mohl příspěvek asi končit, ale
vzhledem k blížícímu se konci volebního
období, je možná na místě ohlédnout se do
minulosti dále a zhodnotit činnost stávajícího
vedení obce od podzimu 2018, kdy bylo současné zastupitelstvo zvoleno.
Do funkčního období jsme vkročili ve zjitřené atmosféře související s tehdejším provozem nedaleké střelnice. Toto rozdělení obce,
čímž myslím nejen jednotlivé zastupitele, ale
i občany obce, bylo zkouškou, která tu do té
doby nebyla. Za dobu mého působení v zastupitelstvu (bez několika dnů 16 let) jsem nikdy
neviděl takovou účast veřejnosti na zasedání
zastupitelstva. Zážitek to byl o to dramatičtější, zejména díky tomu, že zastupitelé byly
“mezi mlýnskými kameny”, tedy skupinami
příznivců a odpůrců střelnice. Tento stav naštěstí brzy odezněl, střelnice přestala existovat a zastupitelstvo mohlo upřít síly na správu
a rozvoj obce.
Nebudu zde vyjmenovávat co vše obec
vybudovala, zakoupila, zdokonalila, aby nebyl tento článek chápán jako kampaň před
nadcházejícími volbami (ačkoliv já osobně
již do zastupitelstva nekandiduji). Koneckonců stačí se po obci projít, rozhlédnout
a větší či menší zlepšení uvidí každý sám.
Zkrátka se rozpracovávaly rozvojové projekty, udržoval stávající majetek a pořádaly
kulturní akce. Ty jsem si ponechal na konec
výčtu, protože brzy přišla nová zkouška, která dolehla nejen na vedení obce, ale na každého člověka.
dokončení na 2. straně

l Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves uspořádal 14. května setkání našich členů a zhodnocení naši práce v letech, kdy nebyla možná setkání z důvodu pandemie. Několik dalších fotografií z aktivit SDH najdete na straně 2.

Ze zastupitelstva ve zkratce

Výsledky projednání zastupitelstva obce
Otročiněves na zasedání č. 4/2022 konaném
dne 23. 8. 2022 (zkrácený zápis).
l Oprava obecní komunikace v Oudole
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje
jako dodavatele akce „Oprava obecní komunikace v Oudole“ společnost VALSTAVCZ-7
s.r.o., Lukavecká 1732, Praha 9 – Horní Počernice, která předložila nejnižší nabídku na
opravu ve výši 258.044,– Kč bez DPH.
l Pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje pronájem obecního bytu č. 132/1 p. O. Z.,
bytem Otročiněves 132. Dále Zastupitelstvo
obce Otročiněves schvaluje základní nájemné
v tomto bytě 100,– Kč/m2 podlahové plochy.
l Vítání občánků
Zastupitelstvo obce Otročiněves bere na
vědomí vítání nově narozených občánků, které se uskuteční dne 25. 9. 2022 od 15:00 hod
na OÚ v Otročiněvsi.
l Oprava elektroinstalace v bytě č. 132/4
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí
s provedením rekonstrukce elektroinstalace
v bytě č. 132/4 a schvaluje jako dodavatele
společnost Jan Stehlík elektro a Josef Kolařík
elektro, kteří předložili nejnižší nabídku na rekonstrukci ve výši 76 600,– Kč.

l Připojování nových RD na obecní vodovod
Na základě jednání se společností Savea
spol. s r.o. ohledně dostupného množství odebírané vody ze zdroje v údolní nivě Habrového potoka, nebude Obec Otročiněves, jako
vlastník vodovodního řadu, od data schválení
tohoto usnesení souhlasit s připojováním nových vodovodních přípojek k tomuto řadu.
Nesouhlas platí do odvolání, nebo zprovoznění vodovodního přivaděče Želivka a za předpokladu, že bude nesouhlas schválen i zastupitelstvem Obce Nový Jáchymov.
l Zpracování nahodilé těžby stromů na
parcele č. 808/1
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje
pokácení uschlých stromů na parcele č. 808/1,
v pásmu v šířce 20 m až 30 m od silnice v Zavíru. Dále Zastupitelstvo obce Otročiněves
schvaluje ponechat vytěženou hmotu účastníkům těžby suchých stromů.
l Upřesnění částky při spolupodílnictví na
změně ÚP
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí
s tím, aby schválená částka při spolupodílnictví na změně ÚP, která byla schválena na zasedání dne 28. 6. 2022 pod bodem 10. b), byla
dodaněna dle platného zákona o DPH.

strana 1

Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

Slovo
místostarosty

pokračování z 1. strany
Přišla epidemie nemoci Covid-19. Rázem
se všichni museli naučit nový způsob života.
Bez cestování, bez restaurací, bez školní docházky a s všudypřítomnou dezinfekcí a rouškou. Byla to samozřejmě nová zkušenost i pro
naši samosprávu (ostatně jako pro kteroukoliv
jinou). Jednak v upřednostnění komunikace
“na dálku”, omezení poskytovaných služeb
a nebo i uspořádáním zasedání zastupitelstva
pod širým nebem na místním hřišti. Ale i toto
období si nakonec našlo své “koleje” ve kterých se každý naučil fungovat.
Lze tedy říci, že přes lokální i globální zkoušky bylo vedení obce schopno naši Otročiněves
dobře spravovat a troufám si říct i rozvíjet. Snad
to nebude vnímáno namyšleně, když napíši, že
novému zastupitelstvu předáme obec v lepším
stavu, než jsme ji přebírali, což by mělo být
snahou každého zastupitelstva, každé 4 roky…
Přeji tedy v nadcházejících volbách “šťastnou
ruku” a ať se Vám v Otročiněvsi dobře žije.
Petr Marek

l V jarním období jsme si vyzkoušeli cvičení s dýchacím přístrojem. Dne 7. května naši členi
vyjeli na okrskovou soutěž dospělých, která se konala v nedalekém Hýskově. Domů přivezli zasloužené 5. místo.

Vítání občánků

Jako každoročně i letos proběhne
v naší obci VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. V neděli 25. 9. 2022 v obřadní síni Obecního
úřadu v Otročiněvsi přivítáme mezi nové
občany naší obce Violu Humlovou, Dalibora Křeháčka a Olivera Součka.
Pro každého malého oslavence jsou
již tradičně připraveny hodnotné dárky
v podobě zlatého řetízku s přívěskem měsíčního znamení a plyšová hračka.
Svým mladším kamarádům přijdou
zazpívat a zarecitovat žáci ZŠ Hudlice
pod vedením a za doprovodu klavíru paní
učitelky Aleny Spilkové.
Věříme, že tento slavnostní den bude
startem do spokojeného života v naší obci
v kruhu svých blízkých a kamarádů.

Informace k volbám

Volby do Zastupitelstva obce Otročiněves
a volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14
hodin do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od
8 hodin do 14 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
Parlamentu České republiky se tyto uskuteční
v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22
hodin a v sobotu dne 1. října 2022 od 8 hodin
do 14 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb.
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Ve čtvrtek 5. 5. 2022 proběhl pietní akt u pomníku „Obrany národa“ na Líse. Zúčastnili se ho zástupci obcí Otročiněves, Nový Jáchymov a Nižbor. Pietní vzpomínku si nenechal ujít ani zastupitel města
Berouna p. Jiří Pokorný. Účastníci uctili památku obětí hitlerovské
okupace Československa z let 1939 – 1945. Setkání na Líse předcházelo položení kytic u pomníku padlých v areálu společnosti Savea
a u pomníku padlých na návsi v Otročiněvsi.

Poděkování
Vážení obyvatelé Otročiněvsi, vážený pane starosto,
dovolte mi touto cestou vám upřímně velice poděkovat za spolupráci při natáčení seriálu Agrometal ve vaší obci během léta 2022. Vše proběhlo nad očekávání dobře, moc
nám pomohlo včasné ujednání termínu a podmínek natáčení. Věřím, že jsme nikomu
neztížili život a naopak byli zpestřením života v obci. Pro účely Zpravodaje shrnuji toto
poděkování níže.
Od června do srpna roku 2022 probíhalo v Otročiněvsi natáčení seriálu Agrometal pro TV
Prima v režii Karla Janáka. Přípravy natáčení začali již v roce 2021 návštěvou obce a domluvením podmínek a termínu natáčení s vedením obce. Dnes pár dní po skončení natáčení bych
velice rád touto cestou, chtěl poděkovat všem obyvatelům Otročiněvsi i vedení obce za spolupráci a pomoc, kterou nám při natáčení věnovali. Povedlo se nám natočit vše podle plánu
a nevznikly žádné komplikace. S radostí jsme angažovali některé obyvatele obce do komparsu
a to i opakovaně nebo využili jejich rekvizit či dopravních prostředků do scény. Snažili jsme se
co nejméně omezit život v obci a věřím, že byť jen krátkodobé uzavření průjezdu kolem návsi
nebylo pro nikoho překážkou. Většinu scén jsme orientovali kolem prodejny COOP, kde nám
velice vyšli vstříc možností natáčet i uvnitř prodejny. A tak se i stalo, že se zároveň natáčelo
na rampě a prodávalo na prodejně. Velikou pomocí a úlevou pro štáb v parných dnech byla
možnost využití prostor obecního úřadu v knihovně i v přízemí, kde jsme zřídili dočasnou šatnu hercům (Lukáš Příkazký, Jaroslav Plesl, Matouš Ruml, Petr Stach, Jakub Slach, Kristýna
Leichtová, Jana Holcová a další) i využili sociální zařízení. Velikou pomocí nám byli i místní
dobrovolní hasiči, u kterých jsme natáčení začínali a někteří si v seriálu také zahráli, nebo
nám pomohli s koordinací dopravy. Díky téměř každodenímu kontaktu se starostou p.Šinknerem a Lubošem Zajícem (SDH) jsme, myslím, vyřešili všechny možná úskalí natáčení i pohybu
70členného štábu v obci a vše se vrátilo do původních kolejí, i kaplička již znovu vyzvání. Ještě
jednou velice děkujeme a přejeme všem obyvatelům Otročiněvsi jen to nejlepší.
Martin Kořínek, výkonný producent Agrometal

Rekonstrukce mostu
u Třetího rybníka

Až do 28. 2. 2023 nebude průjezdná silnice
III/2367 směr Nový Jáchymov > Karlov z důvodu rekonstrukce mostu 2367-2 přes Karlovský
potok. Most pod hrází „Třeťáku“ (dle map Hořejšího rybníka) projde rekonstrukcí. A v době od
29. 8. 2022 do 28. 2. 2023 bude uzavřen. Pokud
vaše cesty povedou západním směrem, tedy na
obce Karlov, Broumy, Kublov a pod. Objíždějte
tuto uzavírku buď přes křižovatku Červený Kříž,
nebo přes Hudlice.
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MAS Mezi Hrady staví hotely!

Také se vám zdá, že příchod jara již nedoprovází silný bzučivý zvuk, ale naopak stále více slábne? Spolek MAS Mezi Hrady (Místní Akční Skupina) právě
spustil projekt, jehož účelem je upozornit na nežádoucí úbytek hmyzu a na
jeho významnou roli v přírodě.
MASka na svém území (20 obcí) postupně instaluje do každé členské obce
jeden hmyzí hotel a v mateřských školkách realizuje edukační projektový
den. Úkolem dětí je „vybavit“ jednotlivé hotelové pokoje (šiškami, mechem,
dutými stébly a jiným přírodním materiálem), aby se hmyzu, a hlavně včelkám samotářkám, v něm dobře bydlelo. Děti se hravou a zážitkovou formou
učí o životě hmyzu a zkouší si, jaké to je být včelkou samotářkou.
Proč jsme se rozhodli stavět hmyzí hotely? Počet čmeláků, včel samotářek, brouků a dalších hmyzích druhů každoročně klesá závratnou rychlostí.
Za vymíráním hmyzu stojí několik důvodů. Největším z nich jsme my, lidé.
Přírodu si přizpůsobujeme k obrazu svému a naše města, silnice i dálnice ji
značně zmenšují. Chceme naučit děti, že příroda kolem nás není samo sebou,
je potřeba se o ní starat a přemýšlet. Že i drobné vylepšení každé zahrady
o hmyzí domeček přináší velký užitek přírodě. A navíc pozorovat, jak se do
něj zabydluje hmyz, je přeci zábava a probouzí v dětech zvědavost a zájem
o přírodní vědy.
Na tvorbě dvaceti konstrukcí hmyzího hotelu se podílely děti ze Základní
školy Loděnice v rámci školních dílen. Vybavení školních dílen bylo spolufinancováno z dotací, kdy zprostředkovatelem finanční podpory byla MAS Jihozápad. Distribuci hmyzích hotelů, tvorbu i realizaci edukačního programu
zajišťuje MAS Mezi Hrady. Projekt finančně podporuje Nadační fond Veolia.
Pavla Dvořáková, MAS Mezi Hrady, z.s.

Jak správně třídit
Modré nádoby
Patří sem:
✓ Noviny, časopisy,
letáky
✓ Knihy
✓ Brožury a katalogy
✓ Obálky a sešity
✓ Kancelářský a balící
papír
✓ Čisté papírové obaly
✓ Karton a lepenka
nepatří sem:
× Znečištěný papír
× Voskovaný papír
× Nápojové kartony
× Papírové kapesníky
a ubrousky
× Pauzovací papír
× Uhlový papír (kopírák)
× Pořadače s kovovými
komponenty
× Pleny a hygienické
potřeby

PaPír
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Žluté nádoby
Patří sem:
✓ Sešlápnuté PET lahve
✓ Nápojové kartony
✓ Sáčky, tašky, fólie
✓ Plastové obaly od
potravin (kelímky,
vaničky apod.)
✓ Plastové obaly od
drogerie (mýdlo, čistící
prostředky, kosmetika)
✓ CD/DVD obaly
✓ Polystyren
nepatří sem:
× Linoleum a PVC
× Plastové trubky
× Pryžové výrobky
× Molitan
× Videokazety
× Znečištěné obaly
× Obaly od chipsů
× Obaly od nebezpečných
látek

Plast

Šedé konteJnery
Patří sem:
✓ Plechovky od nápojů
✓ Konzervy od potravin
✓ Hliníková víčka
✓ Kovové obaly od
drogerie a kosmetiky
✓ Alobal
nepatří sem:
× Obaly od nebezpečných
látek
× Plynové lahve
× Kabely a dráty
× Elektrozařízení

KOVY

Hnědé nádoby
koMPostárna
Patří sem:
✓ Zbytky jídel
rostlinného původu
✓ Zbytky ovoce a
zeleniny
✓ Květiny
✓ Kávové sedliny a filtry
✓ Čajové sáčky
✓ Hrnkové květiny
včetně hlíny
nepatří sem:
× Maso, kosti, oleje
a tuky
× Tekuté a silně mastné
potraviny
× Cigaretové oharky
× Smetky
× Letáky a noviny

BIO

bílé a zelené
nádoby

Černé nádoby
Pozink PoPelnice

Patří sem:
✓ Lahve od nápojů
✓ Zavařovací sklenice
✓ Flakony
✓ Tabulové sklo

Patří sem:
✓ Maso, kosti
✓ Sáčky z vysavače
✓ Smetky
✓ Popel
✓ Hygienické pomůcky
✓ Běžné žárovky
✓ Čistící utěrky a houby
✓ Keramika a porcelán
✓ Trus zvířat
✓ Silně špinavé a mastné
obaly

nepatří sem:
× Porcelán
× Keramika
× Drátěné sklo
× Zrcadla
× Varné sklo
× Zářivky a výbojky
× Běžné žárovky
× Televizní obrazovky
a monitory
× Autosklo

sKlO

nepatří sem:
× Úsporné žárovky
a zářivky
× Stavební odpad
× Vyřazená elektronika

sMĚsNÝ
ODPaD

www.otrocineves.cz
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Účast zastupitelů na zasedáních ZO
Účast zastupitelů na zasedáních zastupitelstva v roce 2018 - 2019
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Účast zastupitelů na zasedáních zastupitelstva v roce 2020
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NOVÁ PODNIKOVÁ PRODEJNA

PRODEJ A MONTÁŽ
PLOTŮ

ORFFOČINĚVSKÉ
MUZICÍROVÁNÍ

WWW.SAVEA.CZ
Kde nás najdete:
Otročiněves 119, Krušná Hora, 267 03 Hudlice
Kontakt prodej:

KURZ PROBÍHÁ JEDNOU TÝDNĚ NA OBECNÍM
ÚŘADĚ V OTROČINĚVSI

Montáž a realizace plotů:

Miloš Mezek
Ilona Adamcová
Tel: +420 / 733 603 644
Tel: +420 / 603 588 732
e-mail: ilona.adamcová@savea.cz e-mail: milos.mezek@savea.cz

Prodáváme kvalitní pletivo českého výrobce
firmy MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.

Přijmeme zaměstnance
do hlavního pracovního poměru
na pozice:

PLASTIKÁŘ – MONTÁŽNÍK
DĚLNÍK/DĚLNICE
NA RUČNÍ LAMINOVÁNÍ
LAKÝRNÍK
ZEDNÍK
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Kojibakers vyrábí miso

V Otročiněvsi vyrábíme hlavně miso. Je to vlajkový produkt
naší výroby. Ale co to je? Co to je
to miso? A jak se používá?
Miso je kvašená pasta z luštěniny a obiloviny. Svůj domov
má v Asii, kde se typicky používá
sója a rýže. My recepturu upravili na lokální suroviny a miso
tak vyrábíme i z hrachu, čočky,
pohanky, ječmene či jáhel. Jinak
je postup stejný jako v Japonsku
a miso zraje v sudech měsíce až
roky. Rozlišují se desítky typů
misa a třeba ve zmiňovaném Japonsku má recept na své vlastní
miso téměř každá rodina, podobně jako my třeba na bramborový
salát.
Mimochodem, Japonce tu můžete hlavně o sobotách vídat, protože si k nám ti, co žijí v Čechách
jezdí pro koji [kódži], kulturu, která je pro fermentaci misa klíčová.
A na co se miso používá?
Miso má dvě klíčové chuťové
složky. Je slané, protože jediný
konzervant, který my používáme je sůl. A je nositelem tzv.
umami chuti. Často se označuje
jako pátá chuť a překládá se jako
„lahodná“. Tyto dvě složky jej
předurčují ke způsobům použití,
kterých je mnoho a vybíráme několik nejtypičtějších:
• Místo soli. Misem se dá perfektně solit. Do smažených vajíček,
do špenátu, do omáčky, do pomazánky… Vlastně kdekoliv. Navíc
jde o sůl pro tělo prospěšnější,
než je ta běžná, protože tato prošla fermentací a dle studií např.
nezvyšuje krevní tlak!
• Místo magi. Přidat jednu lžičku
misa do talíře s polévkou (jakou-

koliv) přímo na stole. Rozmíchat
a tím dosolit i dochutit najednou.
• Jako nápoj, třeba místo kafe. Japonci miso zalévají pouze horkou
(ne vařící) vodou a pijí jako my
například kávu. Zejména ráno.
Jde o řídkou formu jednoduché
miso polévky a když vyzkoušíte,
objevíte zajímavou alternativu
k pauzičce na čaj a na kafe.
• Jako majonézu. Přesněji miso-majonézu. Stačí miso smíchat
1:1 s majolkou a novou, neotřelou a extrémně chutnou směs třeba k masu máte připravenu.
• Jako slané máslo. To rozpustíte máslo, smícháte s misem
a necháte opět ztuhnout. Ideálně
v nějakém hezkém tvaru. Tohle
miso-máslo, když si namažete na
chleba nebo použijete na smažení…
• Jako marinádu. Do misa můžete
naložit maso a poté ho například
upéct v troubě.
• A samozřejmě, miso můžete
použít jako tajnou ingredienci do
všech vašich oblíbených receptů,
omáček, pomazánek… můžete se
nechat inspirovat mnoha recepty na internetu nebo u známých
kuchařů, kteří na miso nedají dopustit. Miso dodáváme i Radkovi
Kašpárkovi do michelinského
Fieldu nebo Přemkovi Forejtovi
do Entrée restaurace a inspiraci
můžete hledat i v podzimní řadě
Masterchef, kde se s naším misem (a dalšími produkty) bude
také vařit.
Nebojte se tedy miso vyzkoušet a unikátní chuť si jednoduše
dopřát i u Vás doma.
Miloslav Laštovička
Kojibakers.cz

11. ročník turnaje v minigolfu

Za krásného jarního počasí proběhl v sobotu 28. května jedenáctý ročník „Turnaje v minigolfu O pohár starosty obce Otročiněves“. Zúčastnilo se ho bezmála padesát soutěžících. O občerstvení
se postarali místní hasiči. V kategorii „muži“ byl nejúspěšnější
Pavel Jícha st., druhý Jiří Barchánek a třetí Pavel Jícha ml. V kategorii „ženy“ zvítězila Eliška Barchánková, druhé místo obsadila
Daniela Jíchová a třetí Marcela Stárková. Z dětí byl nejlepší Lukáš
Krob, druhá Markéta Stárková, třetí Patrik Zýt.
Josef Šinkner

strana 7

Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

Poznámky k založení a názvu obce Otročiněves

Každá obec se snaží ve svých dějinách najít datum svého vzniku, zdravý patriotizmus hledá pochopitelně rok nejzazší. Starší prameny s oblibou spojují vznik zdejší osady s knížetem Břetislavem I. a jím přivedenými polskými zajatci. Vilém Amort ve svých
pověstech z Berounska (1894) píše: „Otročín – podle pověsti má mít jméno od toho, že cizí národ zde byl v okovech držán a osadu
tu založil“. Podobně Josef Vávra v článku Nejstarší zprávy o krajině Berounské (1922): „Otročíněves – znamená sídlo otročiny čili
zajatců válečných“. Poměrně častý a mylný názor vyvrátil již historik Václav Kočka ve svých dosud nepřekonaných Dějinách Rakovnicka (1936): „Kníže Jaromír založiv r. 1005 kapli na Velizi, přidělil k ní strážníky z Otročiněvsi… Tím vniveč rozptyluje se lichá
domněnka, že Otročiněves založili zajatci (otroci) polští, knížetem Břetislavem r. 1039 do Čech přivedení“.
Založení Otročiněvsi se dává do souvislosti se vznikem kaple na Velizu v roce 19051012. Tomu předcházela všeobecně známá
pověst se zajetím knížete Jaromíra na tomto
místě, kdy ho měli Vršovci týrat a údajně
hodlali i obětovat, což podle různých názorů
spadá do období 1003 až 1005. Lovčím Hovorou (Dovorou, Tuvorou) zachráněný Jaromír
dal na vrchu postavit kapli zasvěcenou s. Janu
Křtiteli. Okolo roku 1037 měl kníže Břetislav
kapli darovat benediktinům z Ostrovského
kláštera, kteří zde ustavili proboštství. Listina
ale není datovaná a zápis vychází až z privilegia Přemysla Otakara I. z roku 1205 (Nachtmannová, Razím, 2010). K ochraně nově
vystavěné kaple na Velizu (Ueliz) byla přidělena stráž z Otročiněvsi, „custodes in villa
Otročíněves“, jak vyplývá ze spisů např. historika Hermenegilda Jirečka (1857) nebo Dominico Kozlera (1880). V jaké fázi realizace
svatostánku sem byli přiděleni strážníci z Otročiněvsi se přesně nikde nepraví, ale pravděpodobně to bylo již při jeho stavbě, tak jak to
vyplývá z textu Václava Kočky. Kaple musela
být chráněna před údajným zničením ze strany pohanů. A byl k tomu asi důvod. Násilné
prosazování křesťanství a hubení všeho, co
mu stálo v cestě se právě v této oblasti setkalo
s houževnatým odporem. Právě na vrchu Velizu, kde bylo posvátné místo starých kultů, se
urychleně postavil svatostánek zasvěcený sv.
Janu Křtiteli. Pověsti o zrádných pohanských
Vršovcích můžeme směle zařadit do křesťanské propagandy.
Je tedy zřejmé, že na počátku 11. století
byla osada Otročiněves již natolik velká, že se
z ní mohla vyčlenit ozbrojená četa. Nepočetná osada by se v podstatě musela přestěhovat
celá. A také z toho vyplývá, že tito osadníci
museli být spolehliví a vůči knížecímu dvoru loajální. Patrně z toho osada měla nějaké
výhody, ale to se nikde nepraví. Jistě to ale
nebyli nějací „otroci ke kůlu přikovaní“ či
jejich přímí potomci, u takových by se jistě
spolehlivost očekávat nedala.
To jsou názory na dobu založení vsi. Ale
jak je to s jejím pojmenováním? Jako zcela
první zapsaný název obce bylo Otročíněves
a to právě v souvislosti se strážníky pro Veliz: „villa Otročíněves“, jiní uvádějí toto jméno v latinském tvaru Otrocynyewes. Antonín
Profous ve třetím svazku monumentálního
díla Místní jména v Čechách (1951) ke vzniku
názvu obce poznamenává, že ves byla původ-

strana 8

ně majetkem osoby zvané Otróčě. Takové slovo ale neznamenalo „otrok“ dnešního významu. Podrobně to upřesňuje etymolog Václav
Machek (1971). Pro staré Slovany „otroče“
znamenalo dítě, „ótrok“ chlapec ve věku 7
a 14 let, některý výklad tak označuje osobu
nevpuštěnou k rokování, rozhodování v kmenové radě, buď pro své nižší postavení nebo
nízký věk. Nemohl název osady vzniknout
z toho, že hlavní osobou zde byl mladík, nějak
výjimečný silou či intelektem nad staršími,
nebo jako mladík převzal vládu nad družinou
po svém nečekaně zemřelém otci? Skutečnost,
že v osadě má hlavní slovo mladík, a ne jako
obvykle rodovým kmet, mohla být záminkou
pro název Otróčiho ves, Otročiněves. Je to jen
spekulace, ale ono se téměř vše z této doby
zakládá na předpokladech a domněnkách.
Takže je skutečností, že původní název
vsi byl Otročiněves. Ne vždy ale byl takový
název dodržován, zpravidla byl naopak různě
zkomolen: Hroczinawes (1389), Votročíněves
(1556 v Registrech o rozdání lesů), Otrocžinowes (1651), Ostročinowes (1785), Otročinowes (1820), Ostroczinowes (1821 až 1886),
Otroczinowes (1833 a 1886), Otročinoves
(1842), Ostročiněves (1860). V roce 1929
byl úředně stanovený název Otročiněves,
ale v úředním tisku se používal již před tím
(1922, 1924), a různými autory již od poloviny 19 století: Otročiněwes (Palacký, 1848),
Otročíněves (Jireček, 1857) a (Šlechta-Křivoklátský, 1890), v nepatrně odlišném tvaru
Otročínoves (Šedý, 1894).
Zkrácením (univerbizací) vznikl Otročín.
Takové zkrácení delších či dvouslovných topografických názvů je zcela běžné. Místní,
a hlavně v okolních vsí si název jednoduše
zkrátili na Otročín, Votročín. A to asi již dávno.
První takový název se objevuje ve tvaru Wotrozna v mapě plaského cisterciáka Mauritia
Vogta vydané v Norimberku v roce 1712. Další
pak v textech či mapách: Otroczino (1720 až
1819), Otročzino (1767), Ocroczino (1776),
Ostrocžinow (1785), Otroczina (1778, 1810),
Otrotschin, Ottroschin nebo Ottrotschin (1786
až 1855), Otrozino (1802), Otrocžino (1811),
Ostročín (1845), Otročin (1848 až 1907), Otroczin (1850), Otrocín (1851), Otročím (1852
pravděpodobně chyba tisku). Podivné Dobročiněves je z mapy a propagačního materiálu
Rakovnického kraje z roku 1930. V době protektorátu byl stanovený oficiální názve obce
Frondorf, s ojedinělou chybou Frondort v ně-

mecké vojenské mapě (1943). Poslední publikovanou chybou je Otročiněvec, z Otročiněvce
(2015). Ještě ke dvěma starším názvům. Dva
ojedinělé názvy obce Autrozin a Autročin jsou
od českých, ale většinou německy píšících botaniků. První je od Tadeáše Hankeho ze spisu
o jeho botanické cestě po Rakovnicku z roku
1786, druhý od lesníka a botanika Filipa Maxmiliána Opitze z botanické topografie Čech
(1804-1825). Je pravděpodobné, že Opitz
převzal název obce od svého staršího kolegy
a trochu změnil jeho tvar. Pro úplnost je nutné
dodat, že vzácný Opitzův spis existuje pouze
v rukopise jeho znění zprostředkoval Vladimír
Skalický (1967).
Obvyklé lidové Otročín se podle prostudovaných materiálů poprvé objevilo v Hospodářských novinách z 30. července 1865 ve
zprávě o schůzi Křivoklátského hospodářského spolku, kde obec zastupoval podle doslovné citace: „Otročín, pan Josef Marek, rolník
z Ostročína“ (s tiskovou chybou v druhém
názvu obce).
Na závěr jméno Cábrov, což byla starší
přezdívka pro obec a Cábrováci pro její obyvatele, asi pro skutečnost, že často docházeli
za prací do okolí (cábrovat, chodit).
V tomto stručném přehledu není možné
citovat prameny, jak to publikace vyžaduje.
Jakékoliv dotazy ke zdroji informací autor rád
zodpoví (belixdedek@seznam.cz).
Petr Šapovaliv
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Pozvánka na procházku
– kde lidé hledali kosti a poklad

„Předpoklad všeho pravého
vzdělání jest znáti půdu, na které
jsme se zrodili, na které rosteme
a na které stojíme. Znalost tuto
nazýváme vlastivědou a cestou
k ní jest turistika“ pravil Jiří
Guth - Jarkovský ve svém Turistickém katechismu na začátku
dvacátého století. A protože letní
počasí láká k procházkám, tak
v duchu předchozího hesla bych
vás dnes pozval na krásnou cestu
údolím Habrového potoka směrem k Nižboru. Cesta vede pohodlně, celkem po rovině, a tak
před tím, než dojdeme k ústí
potoku do Berounky, člověk ani
nemá moc chutí lézt na vysoký
kopec na pravém břehu potoka
v místě, kde začíná Nižbor a které se nazývá místními Hamburk.
Ten kopec se jmenuje Hradiště
u Stradonic a předpokládám, že
alespoň jednou na něm byl každý
z vás. To, že na něm bylo keltské hradiště, se všeobecně ví,
ale „objevování“ tohoto oppida
mělo docela zajímavou historii.
Nejedná se o „nějaké“ hradiště,
ale s největší pravděpodobností
o nejvýznamnější (případně druhé nejvýznamnější) město doby
laténské u nás. Zatímco hradiště
na Závisti u Zbraslavi bylo asi
náboženským a správním centrem, naše Hradiště u Stradonic
bylo centrem obchodu a výroby.
A kde je obchod, tam jsou peníze a majetek (což se poznalo
i z toho, že zde byly nalezeny
jedny z nejstarších zámků a klíčů na našem území a dokonce
doklady o vlastní mincovně, která zde fungovala). Vraťme se ale
v čase do roku 1873. Lidé věděli,
že se pod svahy kopce nacházejí
velké zásoby starých zvířecích
kostí. Určitě netušili, že se jedná
o skládku zbytků z „kuchyně“
keltského města. Ale co věděli
jistě je, že po první velké hospodářské krizi, kterou spustil krach
vídeňské burzy po nepodařené
výstavě, je do žlabu hluboko
a peněz málo. A protože propuštění horníci a hutníci hledali každou možnost jak si přivydělat,

kopali na Hradišti kosti a prodávali je potulným výkupcům
pro výrobu masokostní moučky
a spodia, což bylo tzv. kostní uhlí
používané při výrobě cukru. Pro
zajímavost těch kostí se tu vykopalo přibližně 300 tun ročně, což
svědčí o původní velikosti města.
Ale pojďme dál. Dostáváme se
do roku 1877, kdy to celé začalo
jedním, pro budoucí archeology
nešťastným, nálezem duhovek.

na hony vzdálen dnešní pomalé a pečlivé činnosti archeologů
a tak je škoda, že sice zajistil,
že hradiště je nejprokopanějším
nalezištěm u nás, ale znamenal
ztrátu kontextu uložení předmětů a pozůstatků staveb. Vlakem
do Nižbora jezdili zájemci o historické předměty nejen z Čech,
ale i Rakouska a Německa. A tak
na kopci usilovně pracovalo přes
300 lidí denně a dole v obci se

l Pomník na místě nálezu keltských duhovek.
(Duhovka je název pro keltskou
minci a odvozuje se od toho, že
lidé ji často našli na poli po dešti,
když na obloze zářila duha.) Ten
konkrétní nález měl na svědomí
jistý hledač kostí Liborín Lébr.
2. července zde na jednom místě
nalezl přes 200 kusů duhovek.
Říká se, že to bylo v místě dnešního Prachového kříže, který
stojí cestou k vrcholu Hradiště.
A tento objev spustil doslova zlatou horečku. Lidé si vyznačili na
kopci „klaimy“, které si v noci
hlídali a které naprosto živelně
překopali. Žádný další poklad
se již nenašel, ale země i tak
vydala v následujících letech
více než 100 000 předmětů souvisejících s životem keltů, které
zajistili, že o Hradišti se dočtete
v archeologické literatuře celého
světa. Způsob „objevování“ byl

prodávaly bronzové, železné
i kostěné předměty a střepy
z nádob. A nebyli by to naši
předkové, aby brzo nezjistili, že
zájemců je více než vykopaných
předmětů a jejich cena také stále stoupá. Asi to začalo pozvolna, ale nakonec v tehdejší Nové
Huti (dnešní Nižbor) pracovali
celé tajné dílny padělatelů, kteří
zajišťovali stálý přísun nových
„starých“ předmětů na Hradiště.
Váženým zájemcům tak začala
být nabízena možnost vykopat
si pozůstatek osobně na místě,
které jim naprosto přesně místní znalec označí. Jak bylo krásné pozorovat radost objevitele,
která byla samozřejmě štědře
zaplacená. Padělatelé vymýšleli postupy, kterými nanášeli na
nové výrobky věrohodnou patinu. Problém byl, že původní na-

podobování skutečně nalezených
věcí se časem změnilo na výrobu
šíleností typu egyptských bůžků,
kostěných harpun, keramických
napodobenin bronzových šperků a tak postupně zájem nakupujících opadl, neboť začínající
archeologická věda již na stránkách tehdejších novin dokázala
přesvědčit lidi, že nesmějí věřit
všemu, co jim kdo řekne, nebo
nabízí. Označená falsa se tak,
vedle tisíců skutečných nálezů,
dnes dochovala v mnoha muzeích jako zajímavý doklad doby
začátků seriozního historického
bádání. Až budete stát u Prachového kříže a obhlížet toto více
než 90 hektarů velké oppidum,
zkuste si představit dobu před
2200 lety, kdy zde probíhal čilý
obchodní život vzkvétajícího
města a dobu kolem roku 1880
připomínající českou zlatou horečku. O vlastním kříži se vypráví pověst o uhlíři Františku
Prachovi, který si tu postavil
dům a také se snažil najít zlatý
poklad. Potrestal ho však sám
Dyma, duch křivoklátských lesů,
a chalupu mu podpálil. Na místě
po ní zbyl jen dřevěný kříž, který se neustále propadal do země.
Až tedy do poslední úpravy kříže, která vypadá, že jakémukoliv
případnému propadání již definitivně zabránila.
Poslední místo, na které bych
vás pozval, a které nejspíše s Hradištěm také souvisí, je pomník
u obce Podmokly za Broumy.
22km západně od Hradiště se
u potoka nalézá místo, kde byl
v roce 1771 nalezen největší poklad na našem území. V bronzovém hrnci zde bylo nalezeno
přibližně 5000 zlatých duhovek
v odhadované váze 50 kg zlata.
Většinu mincí nechal roztavit Karel Egon I. z Fürstenbergu. Doba,
z které mince pocházely, odpovídala době opuštění Hradiště.
A tak na jedné straně od Otročiněvsi máme pozůstatky bohatého
keltského města a na druhé místo,
kde jeho bohatství skončilo.
Martin Hobza
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Táborová sezóna byla úspěšně zakončena

Další krásná táborová sezóna je za
námi. Pionýrská skupina Počaply společně s PS Trubská tradičně uspořádali o letních prázdninách dětský tábor na základně
v Otročiněvsi v okolí Habrovského potoka.
Táborovou základnu využíváme k pořádání
zájmových akcí pro děti, ale hlavně k pořádání letních táborů, což je vyvrcholením
naší celoroční činnosti. Během dvou čtrnácti
denních turnusů se vystřídalo okolo 100 dětí
z králodvorských, berounských i ostatních
škol. V dalších dvou týdnech pokračovali berounští hokejisti a Pionýrská skupina
Švermováček z Kladna.
Děti i vedoucí si tábory s nabitým programem moc užili. Čekala je spousta zábavy, her
v lese, večerů u ohně, diskotéky, výlety i koupání v Berounce, ukázku kynologů z Králova
Dvora, Hýskovská pojízdná zmrzlina a ná-
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vštěvu Radko Gudase, hokejového obránce
v NHL.
Během pobytu nás několikrát navštívil
místní sbor dobrovolných hasičů. Ne, že by
u nás hořelo, ale přijeli během slunečných
dnů děti pořádně ochladit, za což jim velmi
děkujeme.
Letní stanový tábor v Otročiněvsi provozujeme na fotbalovém hřišti již od roku 1994.
Každý rok postupně základnu modernizujeme
a tvoříme pěkné prostředí k akcím pro mládež
i pro využití kulturních akcí pořádaných obcí
a to díky finančnímu příspěvku obce Otročiněves a města Králův Dvůr.
Jsme rádi, že nám je zastupitelstvo obce
po celou dobu trvání nakloněno a umožňuje
nám tábory uspořádat.
Petr Beránek,
vedoucí Pionýrské skupiny Počaply

www.otrocineves.cz
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MILOSTIVÉ LÉTO 2

POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•
•
•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních
podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další doplňující
informace.
• Obrátit se můžete na dluhové poradkyně Člověka v tísni v Berouně:
Petra Čížkovská, petra.cizkovska@clovekvtisni.cz; 775 871 540,
Lubomíra Hédlová, lubomira.hedlova@clovekvtisni.cz; 734 428 152.
• Dotazy můžete také psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, případně
volejte na Help linku Člověka v tísni: 770 600 800 (po–pá 9:00–22:00).
•
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NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZDRAVOTNICTVÍ

l KONTAKTY
Starosta - Josef Šinkner
311 693 321, 602 877 187
Místostarosta - Petr Marek
311 693 321, 728 201 622
E-mail: otrocineves@iol.cz
Web: www.otrocineves.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Tel.: 311 697 333
Ordinační hodiny:
pondělí a středa 7-10 h (akutní objednaní,
plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
10-13 hod dle objednaných pacientů
úterý a pátek 7-10 h (akutní objednaní, plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
10-11 hod dle objednaných pacientů
čtvrtek 13-15 h (akutní objednaní, plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
15-18 hod dle objednaných pacientů
Odběry provádíme v pondělí a středu v době
od 07:30 do 08:00, dle domluvy lze odběry
provést také v úterý a pátek.
V akutních případech je domluveno ošetření na akutní interní ambulanci Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti
předchozího objednání - 24 hod. služba
(domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem,
CSc.).

l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)
15:30 - 17:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30
(starosta, místostarosta, účetní)
Středa 7:30 - 9:00 (starosta)
14:00 - 15:00 (starosta)
Čtvrtek 7:30 - 9:00 (starosta)
16:30 - 18:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
JE-LI TO MOŽNÉ, VYUŽIJTE PRO
KONTAKT E-MAIL, ČI TELEFON.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Jungmannova 64, 26703 Hudlice
Telefon 954 226 703
Úřední hodiny:
PO
13:00 - 18:00
ÚT
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
ST
13:00 - 18:00
ČT
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
PÁ
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
SO
zavřeno
NE
zavřeno

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
Web: 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, Prof. Veselého 461
Web: www.uszssk.cz
Tel.: 311 622 197
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Hořovice
Nemocnice Hořovice, záchranná služba,
K Nemocnici 1106
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 155
l Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost
Nemocnice Hořovice, dětská příjmová
ambulance, K Nemocnici 1106
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 351
l Oblastní nemocnice, a. s. Kladno,
dětské oddělení, Vančurova 1548
Web: www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 111
l Akutní chirurgická ambulance
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 461
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 328, 311 745 339, 311 745 111
l Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 664

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,
311 693 923, 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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