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Slovo starosty

l Focení pro MF DNES odmítl pouze jeden malý „ubrečený“ Ježíšek....

Díky vám, lidé v Otročiněvsi
„Radku, víš o tom, že existuje jedna
vesnice, kde mají několik Ježíšků?“ ptá
se mě čtrnáct dní před Vánocemi moje
šéfová v redakci MF DNES, a já samozřejmě reaguji velkým překvapením. „O tom
vůbec nic netuším, opravdu?“ zeptám
se a ona má „jednoduchou“ prosbu byla by ráda, kdybychom je všechny
nafotili. Na jedné fotce, společně.
V první chvíli to považuji za naprosto
bláznivý nápad, aby fotka mohla vyjít ve vánočním vydání, znamená to domluvit co
nejrychleji focení. Ježíšků má být navíc už
minimálně deset, takže dát deset dětí dohromady nebude jednoduché.  Na druhé straně
jsem nadšený z toho, že někde takovou tradici mají. Jako člověk z moravského Slovácka
považuji tradici za nesmírně důležitou věc v dnešní supermoderní době ještě důležitější
než kdykoliv dříve.
Volám tedy do Otročiněvsi, mám zkusit
nějakou paní Sovovou. Když se ozve na druhé straně telefonu, takřka ji neslyším. „Jsem
nemocná, nemůžu mluvit,“ říká mi a já se
našeho plánu na focení téměř vzdávám. Pře-

sto se jí velmi nesměle a opatrně ptám, jestli
bychom nemohli přijet do vesnice fotit Ježíšky. A jestli bychom je nemohli vyfotit pohromadě. „Jo, všechny“, vysvětluji. Čekám
od ní odmítavou odpověď, naprosto bych
to chápal. Ale slyším úplně něco jiného.
„Domluvím to, věřím, že to vyjde.“   Jsem
šťastný, děkuji jí, ale přesto si nechávám rezervu, malou nejistotu cítím. To už vím, že
Ježíšků je dokonce patnáct. A dát dohromady patnáct dětí, navíc během jednoho týdne,
nevím, nevím.
Následuje za dva dny další telefon,
do týdne jsem na místě, s paní Sovovou si
podávám ruku a ještě pořád si nejsem jistý,
jestli vše klapne. Přichází první maminka
s Ježíškem, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Moje
radost roste, postupně přijdou všichni Ježíšci a já jsem velmi šťastný, že vše vypadá
tak nadějně. Ano, jeden Ježíšek se nám sice
nakonec rozpláče a nechce se fotit, ale naprosto to chápu. Sám mám tři malé holčičky
a vím, že sice není na světě nic krásnějšího,
než mít děti, ale zároveň je to s nimi někdy
pořádná fuška. Jeden Ježíšek prostě na fotce
nebude, ale to nevadí.
dokončení na 2. straně

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám prostřednictvím našeho Zpravodaje popřál do roku,
který právě začal, hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
V úvodu mého příspěvku se vrátím
k proběhlým akcím v obci ve druhé polovině loňského roku. Po mnohaletém úsilí
se nám podařilo zrekonstruovat silnici
na Drahách, která byla v nevyhovujícím
stavu. Za realizaci akce a vstřícný přístup můžeme poděkovat Středočeskému
kraji. V tomto období jsme také provedli
finální úpravu obecní komunikace v nové
zástavbě na Krušné Hoře a opravu části
komunikace na návsi pod Obecním úřadem. Dále jsme využitím recyklátu zpevnili cestu z Růžové ulice směrem na Courek. Mnozí naši občané využívají této
cesty k procházkám do přírody.
Jsme také velice rádi, že úspěšně proběhla rekonstrukce budovy Obecního
úřadu, při které došlo k zateplení celého
objektu včetně podlah v půdních prostorách, byla provedena výměna oken a některých dveří, které byly v nevyhovujícím
stavu. Dále byla kompletně provedena
oprava střechy nad sociálním zařízením.
Vnitřní prostory OÚ jsou nyní vymalované a upravené a budova září novou fasádou. Touto rekonstrukcí dojde k nemalé
úspoře za energie při vytápění budovy.
Akci jsme zrealizovali za podpory získané dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
V letních měsících proběhla oprava
regulace toku Habrového potoka v intravilánu obce a zpevnění levého břehu
v místech u čističky odpadních vod.
Dále jsem velice rád, že naše obec
žila tradičními kulturními akcemi, které
přinášejí lidem příjemné zážitky. Za organizaci a pomoc patří poděkování OS Náš
domov, hasičům i myslivcům. Naši obecní
zaměstnanci se starají o čisté a upravené
prostředí v obci a vycházejí vstříc potřebám našich občanů.
dokončení na 2. straně
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pokračování z 1. strany
V letošním roce se budeme snažit získat
dotaci na projekt svážení a likvidaci bioodpadu prostřednictvím kontejnerů svážených
svozovým vozidlem a následné kompostování. Vozidlo by bylo vhodné pro údržbu veškeré zeleně i pro údržbu obecních komunikací
v zimě. Dále jsme letos připravili žádosti
o dotace na kulturu i pro vybavení hasičů
a věříme, že se nám podaří prostředky z fondů Středočeského kraje získat.
Rád bych vyzdvihl práci našich hasičů
při likvidaci mimořádných událostí i jejich
práci s mládeží. Rovněž chci poděkovat
panu Petrovi Veselému za dlouholetou práci
velitele zásahového družstva a panu Luboši Zajícovi, který byl zvolen velitelem 24. 1.
2014, do této práce popřát hodně zdaru.
Na závěr mého příspěvku děkuji
za práci pro obec v roce 2013 členům
zastupitelstva obce, důchodcům, hasičům
i členům OS a MS. Vám všem přeji ještě
jednou hodně zdraví a ať se Vám daří.
Josef Šinkner, starosta obce

Díky vám, lidé
v Otročiněvsi

pokračování z 1. strany
Když společná fotka vzniká, cítím obrovskou úlevu i radost. Venku je sice zima, světlo
rychle odchází, ale já si říkám, že určitě do této
vesnice přijedu ještě za světla a tepla, kdy si ji
budu moci užít naplno. Jsem skutečně vděčný
všem, které jsem tady potkal, ať je to pan starosta, který mě a kolegyni srdečně vítal, nebo řada
maminek, s kterými jsem měl možnost mluvit,
a v  neposlední řadě samozřejmě paní Sovová,
bez jejíž pomoci bych se skutečně neobešel.
Střední Čechy jsou pro mě, klučinu ze Slovácka, zvláštním územím, územím, které mi
často připadá nějak opuštěné, odcizené, posmutnělé. Jakoby se z vesnice vytrácel život.
Jestliže jsou někde ostrůvky domácké pospolitosti, je to pro mě vždycky důvod k radosti
a optimismu. Až se zase vrátím na Moravu,
často si na jeden takový ostrůvek jménem
Otročiněves vzpomenu a na dálku mu budu
držet palce. Čím více bude člověk ovládaný
technikou, tím více bude postrádat druhého
člověka vedle sebe. Věřím v moc tradic, setkávání, poznávání, věřím v kouzlo vesnické
pospolitosti. Držím vám, lidem v Otročiněvsi
palce, abyste o toto kouzlo   nikdy nepřišli
a naopak ho pečlivě uchovávali. Všem vám,
moc a moc děkuji za ochotu a vstřícnost.
Radek Bartoníček, redaktor MF DNES
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Změny v nemocenské od začátku roku 2014
Od začátku roku 2014 má dojít ke změnám při poskytování náhrady platu v době dočasné
pracovní neschopnosti. V čem tyto změny spočívají?

Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, vyplácení náhrady platu (mzdy) zaměstnavateli,
bylo v rámci úsporných opatření v působnosti MPSV prodlouženo pro období od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013 ze 14 na 21 kalendářních dnů. Od 1. ledna 2014 tedy budou zaměstnavatelé náhradu platu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti opět hradit zaměstnancům pouze
po dobu prvních 14 kalendářních dnů a následně bude zaměstnancům vypláceno nemocenské. Stejně
tak kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance budou moci zaměstnavatelé provádět a porušování režimu sankcionovat pouze po dobu prvních 14 dnů. V důsledku tohoto
opatření bude zaměstnavatelům rovněž zakázáno zrušit pracovní poměr ve zkušební době během
prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (nikoli 21 dnů). Dle přechodných ustanovení se v případech, kdy dočasná pracovní neschopnost vznikne před 1. lednem 2014, uplatní
nadále současná pravidla. Náhrada mzdy tedy
bude příslušet po dobu až 21 dnů, po které bude
zaměstnavatel zároveň oprávněn kontrolovat
(a zaměstnanec dodržovat) režim dočasně práce neschopného a nebude smět zrušit pracovní
poměr ve zkušební době.
Týdeník Školství

Organizační změny
na MěÚ Beroun

Od ledna 2014 došlo na Městském úřadu
Beroun k několika organizačním změnám.
Jejich smyslem bylo spojit, a tím i zefektivnit
výkony některých agend, které úřad vede. Občanů a jejich případného jednání na radnici
se změny dotknou minimálně. Níže přinášíme
přehled nejzásadnějších změn.

l Projednávání dopravních přestupků
a správních deliktů bylo organizačně přesunuto pod správní odbor, který je nově pojmenován odbor správní a obecní živnostenský
úřad. Zde došlo také k přejmenování oddělení
přestupky na oddělení přestupků a správních
deliktů. Referenti, stejně jako jejich kontakty
a sídlo se nemění. V praxi to pouze znamená,
že korespondence v případě dopravních přestupků bude již zasílána z tohoto odboru.
l Odbor obecní živnostenský úřad byl zrušen.
Nahradilo jej samostatné oddělení obecní živnostenský úřad, které spadá pod odbor správní
a obecní živnostenský úřad. Referenti, stejně
jako jejich kontakty a sídlo se nemění.
l Agendy vyřizované v budově Policie ČR
v Tyršově ulici (evidence obyvatel, občanské
průkazy a cestovní doklady, řidičská oprávnění a průkazy, registr řidičů a registr vozidel)
se nově sjednotily pod jeden odbor, a to odbor
dopravy a správních agend.
l Na odbor sociálních věcí, zdravotnictví
a školství byla převedena agenda školství, a to
pod nově zřízené oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Pracovnice tohoto oddělení
se přestěhovaly z hlavní budovy na Husově náměstí do objektu Pod Kaplankou 21. Změnila se
i jejich tel. čísla. (311 630 253 a 311 630 254).
l Ztráty a nálezy nyní nově spadají pod odbor
majetku a investic. V případě ztráty či nálezu věcí
proto kontaktujte paní Terezu Houškovou (tel.:
311 654 226), kancelář B312 ve 2. patře radnice
na Husově náměstí. Informace o ztracených či
nalezených věcech najdete i na webu města.
Kontakty najdete na www.mesto-beroun.cz
v záložce Organizační struktura.

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí	  7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa	  7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek	  7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing.  Krob Evžen, místostarosta,
tel.  607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon  311697330
Úřední hodiny:
Po, St   	 8:00 - 12:00      15:00 - 17:00
Út  	
8:00 - 11:00
Čt  	
8:00 - 12:00      
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).

www.otrocineves.cz
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Ohlédnutí za posledními akcemi loňského roku

Za symbolicky prvního posla zimy je považován  SVATÝ  MARTIN. Vloni jsme Martina
na bílém koni přivítali už 9. 11. již tradičním lampionovým průvodem. Na návsi pak pokračoval
program vystoupením dětí a scénkou Sv. Martina se žebrákem, který  na závěr rozdával dětem

balíčky s čokoládovým dukátem a perníkovou
husou. Členky OS jich přichystaly kolem 400
a také se postaraly o bohaté pohoštění. Paní Š.
Landová opět napekla výborné martinské koláčky, které šly doslova na dračku. Ohýnkem s opékáním buřtů  jsme oslavu ukončili.
ADVENT jsme tentokrát zahájili 1. 12.
za přítomnosti našich milých přátel z Irska.
V slavnostně vyzdobené obřadní síni OÚ jsme
vyslechli uvítání a přání pana starosty, sváteční
slovo o adventu od berounského kaplana R. Cigánka a vystoupení dětí pod vedením paní profesorky Spilkové. Písní “ Čtyři adventní svíce”,
rozsvícením vánočního stromu a společným

posezením u vánočky  bylo zakončeno  adventní
odpoledne.
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE se poprvé
konalo 7. prosince ve společenských prostorách
OÚ. Děti za vydatné pomoci rodičů zdobily perníčky a vyráběly různé vánoční dekorace. Po vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu
přišel Mikuláš s nadílkou. Za básničku či písničku si každý zasloužil balíček dobrot. Ani tentokrát nechyběla prodejní výstava vánočních dárkových předmětů, keramiky patchworku  apod.

Adventní čas nám zpestřilo fotografování
všech 15 Ježíšků do MF DNES (viz 1. strana).
Redaktoři   také vyzpovídali jednotlivé aktéry
a jejich portréty s úryvky rozhovorů uveřejnili
23. 12. 2013 v MF DNES. Naše obec se má čím
pyšnit.Všem děkujeme.
V neděli 22. 12. jsme pod velením pana starosty J. Šinknera vyrazili ke krmelcům s plnými
taškami dobrot pro zvířátka.Vánoční nadílka je
jistě potěšila.

Alchymistická laboratoř Magistra Kelleyho
Počátkem měsíce července bude na hradě Křivoklát rozšířen II. prohlídkový okruh o alchymistickou laboratoř a badatelnu Edwarda Kelleyho.
Kdo to vlastně byl Edward Kelley a jak tato tajuplná osobnost souvisí právě
s hradem Křivoklát?
Edward Kelley patří k nejrozporuplnějším a zároveň nejzáhadnějším osobnostem české renesance. Přímých dokumentů o jeho působení v Českém království se mnoho nezachovalo, proto je třeba přistupovat k prezentaci osobnosti
Edwarda Kelleyho s maximální obezřetností.
Narodil se 1. 8. 1555 v anglickém Dancesteru jako Edward
Talbot. Jako obecní písař padělal úřední listinu, čímž se dopustil závažného zločinu. Aby za sebou zametl všechny stopy,
přijal jméno po neznámém irském bratranci Kelleym a odplul
do Evropy. Hned na začátku cesty se potkal s věhlasným britským astrologem,
matematikem a alchymistou Johnem Dee, který Kelleymu nabídl, že mohou dále
cestovat společně až do Prahy. Dee doporučil talentovaného Kelleyho Vilémovi
z Rožmberka a tak se Kelley v roce 1584 usadil na Rožmberském panství v Českém Krumlově. Za vyléčení těžce nemocného Viléma z Rožmberka získal mnoho
darů, majetek a slávu po celé zemi.
Brzy se Kelleyho věhlas donesl až k císaři Rudolfovi II., který jej pozval ke
svému dvoru. Kelley císařovo pozvání přijal a zařadil se tak mezi císařovy oblíbence. Obratnými machinacemi a podvody „přesvědčil“ důvěřivého Rudolfa
II., že dokáže vyrobit ze železné rudy zlato. Císařská pokladnice se Kelleymu
otevřela dokořán a dokonce byl povýšen do šlechtického stavu. Oženil se s krajankou Johanou Westonovou, s níž se seznámil na dvoře Viléma z Rožmberka.
Společně potom žili v Praze v domě na Dobytčím trhu, který je dnes znám jako
Faustův dům.

Poslední a nejočekávanější akcí roku je ŽIVÝ
BETLÉM. Patnáctým Jěžíškem byl Štěpán Souček, který společně se svými rodiči tvořil svatou

rodinu v jesličkách. Již tradiční program přilákal
opět mnoho místních i přespolních návštěvníků.
Kromě svaté rodiny jsou každoročně největším
lákadlem zvířátka.V průvodu tří králů nechyběl
velbloud ani osel a v ohradách kromě ovcí a koz
kralovala nádherná kravička. Celá akce opět proběhla v krásné vánoční atmosféře.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci všech akcí v Otročiněvsi. Každá přiložená ruka
je do budoucna vítána.
OS Náš domov přeje všem občanům krásný
a hlavně pohodový rok 2014. Těšíme se na vás
při dalších společných zážitcích.
Dana Sovová
NEJBLIŽŠÍ AKCE:
l 23. 2. neděle DĚTSKÝ KARNEVAL
l 1. 3. sobota MASOPUSTNÍ PRŮVOD (bez zábavy)
l 12. 4. sobota VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE

Nákladný život, který Kelley v Praze vedl, se stal trnem v oku žárlivých císařských dvořanů. Císař nakonec už nehodlal dále čekat na slibovaný Kámen mudrců, elixír věčného mládí. Po zakázaném souboji, ve kterém Kelley zabil dvořana, je císařem na alchymistu vydán zatykač. Ten se snažil zachránit útěkem, byl
ale dostižen, zatčen a uvržen do vězení na hradě Křivoklátě.
Na hrad Křivoklát byl Kelley dopraven 6. 5. 1591 a vyslýchán právem útrpným. Cílem výslechu bylo zjistit, jak se dělají drahé kameny a zda pokročila
výroba Kamene mudrců. K výslechu byl údajně přizván pražský kat Jan Mydlář.
Kelley dlouho odolával, ale nakonec slíbil, že před svědky transmutuje železnou
rudu ve zlato. Další události jsou překryty řadou legend a mýtů. Nejznámější
z nich je ten, že Kelley byl z vězeňské kobky přemístěn do prvního patra věže
Huderky, kde mu byla zřízena laboratoř, v níž měl zlato vyrobit. Kelley se však
rozhodl pro útěk. Podplacený strážný mu do Huderky přinesl lano, které však
bylo ztrouchnivělé. Při sestupu z okna se přetrhlo a alchymista se zřítil na skaliska pod věží. Na žádost manželky byl převezen do Prahy, kde mu byla amputována noha. Na Křivoklátě byl Kelley internován prokazatelně od května 1591
do února 1592.
Císař Kelleymu udělil milost pod podmínkou, že mu vyrobí Kámen mudrců.
Když alchymista podmínku nesplnil, znovu jej císař nechal uvěznit, tentokrát na
hradě Hněvín v Mostě. Ani tam však Kelley nesplnil císařova očekávání a raději
se znovu rozhodl pro útěk. K útěku opět použil provaz. Po jeho přetržení spadl do
hradního příkopu a zlomil si nohu. Panovník mu nakonec udělil milost a vrátil
mu jeho statky. Nesměl se však vrátit do Anglie. Kelley se léčil ze zranění na
mosteckém hradě a údajně trpěl velkými bolestmi. Rozhodl se, že nebude dožívat
jako mrzák a 1. 11. 1597 se otrávil jedem.
Tajemné dveře alchymistické laboratoře Edwarda Kelleyho se poprvé otevřou letos 4. července při noční prohlídce „Magistr Kelley ožívá“.
Redakčně upraveno
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Na počátku července 2013 jsme pořádali tradiční dětský letní tábor. Dovolím si tvrdit, že se
rok od roku organizačně i ekonomicky zdokonalujeme. Podle mého názoru byl tento ročník
nejzdařilejší. Všech 24 dětí jsme vrátili v pořádku a doufám, že navíc byly obohaceny o mnoho zážitků a nové znalosti. I my jsme se přiučili
novému a všechny získané poznatky s elánem využijeme při přípravě
šestého ročníku. Jako vždy, jen co zaklapnou vrata garáže za uklizeným vybavením, začneme se totiž zabývat přípravou nového ročníku.
Držím nám tedy palce a všem, kteří se na realizaci dětského tábora
podíleli, velice děkuji.

Dne 4. 8. 2013 vyjela jednotka na nahlášenou technickou pomoc.
Jednalo se o odstranění padlého stromu po větrné smršti. Strom blokoval komunikaci mezi obcí Otročiněves a křižovatkou na „Líse“.
Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a kmen odklidila ze silnice.
Na žádost starosty obce vyjela jednotka 9. 8. 2013 v počtu 1 + 5
k likvidaci ořešáku v lokalitě Draha. Kmen stromu ukrýval sršní hnízdo, jehož odstranění nejprve zajistila jednotka z Roztok. Naše jednotka
strom poté rozřezala a odklidila.
Proplach zanesené dešťové kanalizace v lokalitě Oudol provedli
členové jednotky 14. 8. 2013. Z kanalizace pod komunikací bylo za pomoci kanalizačního krtka vyplaveno velké množství kamenů a bahna.
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Dne 18. 8. 2013 provedli členové jednotky na žádost starosty obce
důkladné omytí prostranství před ČOV Otročiněves a dovezli vodu
do nádrže na místní hřbitov.
Ve večerních hodinách 13. 9. 2013 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Požár v obci Stradonice. Po odjezdu naší jednotky na dané místo
nám bylo oznámeno, že se jednalo o nenahlášené pálení. Jednotka se
tedy vrátila zpět na základnu.
Technickou pomoc poskytovala jednotka 12. 10. 2013 odpoledne
v obci Nový Jáchymov. Pomáhala při odchytu býka, který utekl z ohrady. Při této akci dále spolupracovaly
jednotky
PO a Policie ČR.
Hned další den vyjela
jednotka na prověřovací cvičení k požáru lesa
do obce Žloukovice. Zde
pomohla s natažením
dopravního vedení a zajišťovala kyvadlovou dopravu vody od čerpacího
stanoviště u řeky.
Dne 22. 10. 2013
ve 22:17 byl jednotce vyhlášen výjezd na pomoc
při pátrání po osobě, která na komunikaci mezi obcemi Nižbor a Roztoky odešla od dopravní nehody. Ve spolupráci s jednotkami PO a Policií ČR jsme prohledávali lesní porost v okolí nehody. Po dvou hodinách neúspěšného pátrání se jednotka vrátila zpět na základnu. Muž
byl nalezen druhý den
ráno v uspokojivém zdravotním stavu.
V sobotu 9. 11. 2013
zajišťovali někteří členové naší jednotky doprovod Svatomartinskému
průvodu při průchodu
obcí. Dále zajistili osvětlení návsi a pomohli s organizací programu.
V prosinci jsme uspořádali tradiční Vánoční
zábavu. Dle pozdějších
ohlasů se akce líbila a budeme v jejím pořádání
pokračovat i přes její nízkou výdělečnost. Kultura
musí být za každou cenu .     
Petr Marek

www.otrocineves.cz

Irská návštěva v Otročiněvsi
Na sklonku minulého roku, a to první adventní víkend, jsme se opět těšili z návštěvy našich irských přátel z Glendalough, naší partnerské obce.
Byla to již jejich čtvrtá návštěva a tentokrát si vybrali zimní období, aby
ochutnali naši zimu a především aby se podívali na naše vánoční trhy. To
byla pro nás výzva, a proto jsme se rozhodli, že celý program připravíme
v duchu českých vánoc.   Tak
se stalo, že se v některých domácnostech začalo péct cukroví již v listopadu.  Hospodyně,
které se rozhodly s organizací
programu pomoct, se skutečně  
vyznamenaly - cukroví byla
hojnost co do množství i druhů, napeklo se cukroví tradiční
i méně tradiční podle zvyklostí
jednotlivých domácnosti, nechyběly vánočky ani perníčky,
jejichž zdobení si naši
přátelé pod vedením
Lady Zajícové dokonce sami vyzkoušeli. Zlatým hřebem programu  byla klasická
štědrovečerní večeře s kubou, polévkami rybí a zelnou, smaženým
kaprem, řízky,  saláty, a to v sobotu 30. 11. 2013.
Ale pojďme to vzít popořádku. Naši přátelé přiletěli již
ve čtvrtek 28. 11. odpoledne.   Tentokrát v celkovém počtu 9,
přičemž dva nové manželské páry  u nás ještě nebyly.  První večer se spontánně šlo ke starostovi Pepovi, kde se rozjela zábava
v teple u krbu v jejich „trofejové“ místnosti.  Jeden z návštěvníků, Finbarr, okamžitě „zavětřil“ a ptal se, zda by se mohl zúčastnit nějakého honu.   Zcela náhodou na sobotu chystali hon
nižborští myslivci  a Pepovi se podařilo zajistit Finbarrovi účast.
Jeho radost byla tak veliká, že zapomněl na rýmu a kašel, které
ho sužovaly již při příjezdu.  Jak jsme se toho prvního večera rozjařeně
vraceli pěšky domů, všichni Irové si náramně pochvalovali (a několikrát
to podpořili i zpěvem),  že jsme se postarali o to, aby byl na zemi  poprašek
sněhu a ve vzduchu pravá zima alespoň na ten jeden večer.   
Další den byl ve znamení návštěvy Senátu v Praze organizované senátorem Jiřím Oberfalzerem, který byl zároveň hostitelem a průvodcem a který
navíc zorganizoval i odpolední návštěvu Klementina. Poté jsme si vyjeli majestátně po Vltavě na lodi, kterou
zajistil pan Souček. Jet noční Prahou
a vidět osvětlené památky, které již
mnozí z našich irských přátel znali
z denních procházek, byl skutečně
krásný zážitek.  Po návratu do Otročiněvsi nás čekala oslava společného
setkání u Katky Kuncové.  Výborné
jídlo a výborná nálada!   Sezení se
protáhlo do pozdních nočních hodin.
V sobotu se potom odjíždělo
do Lán do dvou muzeí, muzea automobilů a muzea T. G. Masaryka.  
Mezitím Finbarr byl nejšťastnějším Irem na planetě, protože byl obut do galoší a oblečen do mysliveckého mundůru a celý den brouzdal s myslivci
místními lesy a loukami.  Odpoledne téhož dne vrcholily přípravy na české
Vánoce.  Moje kuchyně se proměnila ve smažírnu kaprů, řízků a přípravnu
dalších pochoutek, které se tu sešly z různých domácností.
Naše pozvání přijala dokonce irská velvyslankyně, paní Alison Kelly,
která dorazila na slavnostní přípitek v 17.00. Vzdala nám hold a vyjádřila
podporu našemu dlouholetému partnerství, které je, jak dnes již všichni
víme, výjimečné, jelikož se vyznačuje opravdovým hlubokým přátelstvím
na obou stranách.  „Štědrovečerní večeře“ neměla chybu, myslím, že všem
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chutnalo a všichni se výborně bavili. Po večeři následovala vánoční zábava se skupinou Gutta z Plzně, kteří na tuto příležitost přijeli s připraveným
vánočním programem písní, koled a vyprávění.  Účast byla veliká,  protože se k nám připojili všichni, kdo měli zájem o setkání s irskými přáteli
i o kulturní zážitek, kterým vystoupení Gutty bezpochyby je.  Sedělo se
dlouho do noci za zpěvu při kytaře, které se ještě i po vystoupení chopil
principál Gutty, Jiří Hlobil.
Nedělní ráno strávili někteří  z našich návštěvníků na mši svaté v Berouně, někteří se šli jen projít, jiní  odpočívali.  I paní velvyslankyně se
přidala k účastníkům mše v Berouně a následně odjela zpět do Prahy.  Odpoledne jsme se všichni sešli na Obecním úřadě na oslavě první adventní neděle.  Dáda Sovová, jako vždy, připravila pásmo písní a přednášení
o vánočních tradicích s našimi dětmi.  Vánoční strom byl rozsvícen a naši
irští přátelé nám pod ním zazpívali několik svých vánočních koled.  A pak
hurá, šlo se do „Mlejna“!  Tam už na nás čekal „mlynář“ a „kapitán“ Ivo.  
Přivítání bylo tradiční, tedy s chlebem a solí, a ani jsme se nestihli usadit
a už se podával domácí kančí gulášek s domácím pivem.  Bylo tak plno, že  
jsme se do mlejna ani nevešli, a že tam je prostoru dost!
V pondělí jsme našim přátelům dali volno, jelikož se chtěli jet podívat
do Prahy na vánoční trhy sami.  Vysadili jsme je ráno na nádraží v Berouně a v podvečer opět
vyzvedli.    Byli spokojení.   Večer jsme se
potom sešli na poslední
společnou večeři, jelikož příštího dne, v úterý, nám již odlétali zpět
do Dublinu.  Ten večer
ale stojí ještě za zmínku.  Nebylo nic organizováno, dojídaly se jen
„zbytky“ od vánoční
večeře, ale atmosféra
byla nesmírně vřelá
a přátelská, chvílemi až
dojemná.  Obě strany si vzájemně potvrdily, jak je tento způsob navštěvování obohacující pro obě komunity, a to nejen v tom, že s každým setkáním získáváme nové poznatky a zkušenosti o druhé straně, ale zároveň  
při společné přípravě programu poznáváme i své sousedy v jiném světle.
Pro ilustraci připojuji  pár slov z dopisu, který mi irští přátelé po svém
návratu domů poslali (volný překlad z angličtiny): „Je těžké vyjádřit slovy
tu hloubku emocí a vděčnosti, které jsme cestou zpět všichni pocítili. Shodli
jsme se, že tento rok byla naše návštěva na výsost úspěšná.
A bylo to díky vaší práci a podpoře ze strany celé otročiněveské komunity. Máte u vás vskutku nesmírně vzácný
dar, který je dobré si opečovávat. Sami víme, že vybudovat
takovou komunitu není jen tak, není to věc náhody, ale že to
vyžaduje aktivní práci a účast všech, kteří se na ní podílejí.
Musíme poděkovat všem, kteří se na přípravě naší návštěvy podíleli, všem těm, kteří vařili, umývali nádobí atd., ale
především chceme zmínit vaše děti. Jsou pýchou svých rodičů a jejich rodin, ale také, jsou pýchou samy sobě. Ještě
nikdy jsme nepotkali děti, které by byly připraveny se tak
ochotně zapojit do programu starší generace a pomáhat
nám se vším, co bylo třeba. A to ne pouze jednou, ale každý
den. A s úsměvem! Jestliže tito mladí lidé jsou příkladem toho, co Česká
republika umí vychovat, potom říkáme: světe dávej pozor, Češi přicházejí!“
Co se týče další budoucí spolupráce, obě strany se domluvily, že naše
návštěva Irska by se mohla konat v květnu tohoto roku, 2014.  Ale především,  a to je hodně dobrá zpráva, naši irští přátelé se pokusí angažovat
paní ředitelku jejich místní školy, aby se do budoucího rozvoje partnerství  
mohly i na jejich straně zapojit více „děti“ a mladá generace.  Pokud se to
podaří, bude to znamenat nejen posun v našem partnerství, ale i naději,
že budeme mít jednou pomyslné žezlo vzájemných návštěv komu předat.
Míta Kaněrová, leden 2014
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ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Pondělí 	 8:00 - 12:30        13:00 - 14:00
Úterý
8:00 - 11:00        12:00 - 14:00
Středa	 	           13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:30        13:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 10:00
l Zubní lékař MUDr. Marie Veselá
Telefon  311 697 659.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci pro
dospělé sídlí v ulici Prof.Veselého 461
(u parkoviště pod nemocnicí) v Berouně.
Ordinační hodiny: o víkendu a ve svátek
8:00 - 22:00. Telefon 311 622 197.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
l 22. - 23. 2. MUDr. Veselá, Hudlice 64,
tel. 311 697 659
l 1. - 2. 3. MUDr. Pillmannová, Beroun,
Talichova 825, tel. 311 600 220
l 8. - 9. 3. MUDr. Růžičková, Zdice, Palackého nám. 895, tel. 311 685 674
l 15.-16. 3. MUDr. Spal, Hořovice,
K Nemocnici 1106, tel. 311 542 396
l 22. - 23. 3. MUDr. Srpová, Hořovice,
Fűgnerova 386, ALBA, tel. 311 512 119
l 29. - 30. 3. MUDr. Svobodová, Komárov - ordinace Buzuluk, tel. 311 572 389
Další rozpis služeb nebyl v době uzávěrky znám.

www.otrocineves.cz

Z činnosti Klubu seniorů
PROSINEC 2013:

l Zahájení Adventu
l účast na všech setkáních pořádaných u příležitosti návštěvy delegace z partnerského
města Glendalough v Irsku
l Živý Betlém
l 28. 12. jsme pořádali závěrečné posezení
pro seniory s hudbou bratří Vydrů a pohoštěním. Poděkování za výborný guláš patří panu
Miloslavu Malému, který jej pro nás opět
uvařil. Bez ohledu na menší účast se posezení
protáhlo do pozdních hodin a všichni se dobře
bavili.

LEDEN 2014:

l „Tak jako každý rok jsme se 1. ledna účastnili tradičního výstupu na Krušnou horu.
Děkujeme panu Rýcovi za skvělou přípravu letošního patnáctého ročníku. Za účast
na jubilejním pochodu dostal každý výletník
od organizátora na památku tričko.  

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN - ČERVEN 2014
l Vydrová Jana
l Záhrubský Jiří
l Součková Marie
l Cvejnová Božena
l Olič Jiří
l Petrboková Miluše
l Merhautová Růžena
l Abrahámová Věra
l Čermák Jaroslav
l Šinknerová Kamila
l Schovánek Josef
l Malý Miloslav
l Trambová Zuzana
l Souček Václav

70 let
65 let
70 let
75 let
65 let
85 let
70 let
80 let
65 let
80 let
75 let
65 let
60 let
65 let

ÚNOR 2014:

l První únorovou sobotu jsme přijali pozvání
na posezení do mlýna od pana Eisenhammera, kde se nám velmi líbiloa tímto děkujeme.

Klub seniorů připravuje:

l Ve spolupráci s dohlížecím výborem družstva COOP Hořovice jarní posezení s hudbou
a občerstvením. Termín akce bude upřesněn.
Jaroslava Rosenbaumová, Klub seniorů

Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné
zasedání, které se bude konat 24. 4. 2014
od 18:00 v budově OÚ Otročiněves.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Otročiněves
ze dne 21. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l Proplacení faktury firmě Spektra s.r.o. na změny v zateplení objektu OÚ oproti projektu.
l Proplacení faktury firmě Spektra s.r.o. za rekonstrukci střechy a objednané stavební práce.
l Projednaný návrh Smlouvy č. 13151723
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
l Proplacení faktury firmě Silmex s.r.o.  
za zhotovení místní obslužné komunikace
na Krušné Hoře.
l Proplacení faktury firmě Silmex s.r.o.
za opravu místní komunikace pod budovou OÚ.
l Rozpočtové opatření č. 4 k 21. 11. 2013.
l Mezitímní účetní závěrku sestavenou
k 30. 9. 2013.
l Koupi pozemků v k.ú. Otročiněves.
l Kalkulaci ceny vodného na rok 2014.
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ze dne 12. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Otročiněves schvaluje:
l vyrovnaný rozpočet na rok 2014.
l podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora
obnovy techniky, výzbroje a výstroje Jednotek
sborů dobrovolných hasičů“ ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS pro rok 2014.
l podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora
kultury, historických akcí a slavností“ ze Stře-

dočeského Fondu kultury a obnovy památek
pro rok 2014.
l zřízení věcného břemene.
l projednaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Zastupitelstvo obce vydává:
l Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187,311693923, fax: 311 693 321, e-mail: otrocineves@iol.cz l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l

