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Přátelství obce Otročiněves
a Glendalough v Irsku se stále upevňuje

Od 14. do 19. září se uskutečnila další výměnná návštěva patnáctičlenné skupiny našich
občanů v Irsku. Odlétalo nás ale pouze dvanáct, protože tři děvčata - studentky - byly pozvány na prodloužený pobyt za účelem zdokonalování anglického jazyka již o týden dříve.
Program,který pro nás irští přátelé připravili byl velice pestrý. První den patřil turistickému výšlapu nádhernou přírodou okolo

jezer,kde jsme se potkávali se stády ovcí
a jelenů. Odpoledne jsme si prohlédli místní
elektrárnu a večer proběhl v duchu irských
tanců v nedaleké stylové hospůdce. Další den
jsme odjeli vlakem do Dublinu,kde každý trávil čas podle svého gusta.Večer pro nás přijeli naši hostitelé auty a odvezli zpět do rodin
v Glendalough.
dokončení na 2. straně

Vážení občané,
tři čtvrtletí roku 2016 uběhly jako voda,
a tak mám příležitost na stránkách tohoto
Zpravodaje zrekapitulovat to, co se v naší
obci událo a přiblížit vám to, na čem pracujeme a co chystáme do budoucna.
Jsem velice rád, že jsme se mohli
v průběhu roku setkat na mnoha kulturních a společenských akcích. Poděkování
za jejich organizaci patří všem občanům,
kteří aktivně pracují ve spolku Náš domov, našim hasičům, seniorům i členům
Mysliveckého spolku Habrový potok.
Nyní pár slov k tomu, co se udělalo. Po mnohaletém jednání a úsilí jsme
velice rádi, že se nám podařilo docílit
výměny povrchů na krajských silnicích,
které procházejí obcí. Nový povrch dostala také obecní cesta u Pavla Kůny.
Snažíme se o to, aby nový povrch dostala
ještě silnice na Krušné hoře. Dále jsme
opravili a upravili obecní cestu vedoucí
Na Courek. Nyní rozšiřujeme obecní cestu
na Drahách v místech nad p. Hroníkem.
Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
jsme opravili kapličku na návsi. V obecních domech č.p. 132 a 134 jsme vyměnili
vchodové dveře a dále plánujeme výměnu
oken na chodbách. Upravili jsme také dětské hřiště na Krušné hoře u čekárny.
Dále pár slov k plánovaným akcím.
Chceme opravit čekárnu na Hůrce a fasádu na hasičárně. Máme zpracované
projekty na úpravu – revitalizaci rybníčka
na Drahách. Necháváme zpracovat projekty na chodníky a povrchovou i splaškovou kanalizaci na Krušné hoře v nové
zástavbě. Tyto akce chceme realizovat
za pomoci dotačních titulů. Rovněž chceme realizovat přístavbu obecního úřadu,
kde chceme vytvořit zázemí pro techniku
i pro pracovníky OÚ, dále rozšířit společenské prostory a vytvořit i zázemí pro
volnočasovou aktivitu dětí.
Zastupitelům, kteří se pravidelně
účastní jak veřejných, tak i pracovních
zasedání, která se konají každý měsíc, děkuji za společnou práci pro obec.
Josef Šinkner, starosta

strana 1

Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

Návštěva Irska 2016

Uběhl přesně rok od návštěvy Irů v naší
obci. Tentokrát se role hostitele ujala irská
strana a tak skupina lidí z Otročiněvsi měla
opět možnost strávit pět dní v Irsku, a to
od 14. září.
Nejprve bych chtěla zmínit, že mě
a mým dvěma kamarádkám se naskytla
skvělá příležitost; do Irska jsme totiž měly
možnost cestovat již deset dní před příjezdem české skupiny a zdokonalit si tak naši
angličtinu, což bylo perfektní!
Během deseti dnů jsme absolvovaly
nádherný a zároveň náročný program – kromě výletů a návštěv všech našich kamarádů
z irského Glendalough a okolí, jsme strávily
několik dní v místní základní škole. Pro nás
i pro děti to byla obrovská zkušenost. Všichni učitelé v čele s paní ředitelkou nás přijali
vřele mezi sebe a dovolili nám se aktivně
zúčastňovat výuky po dobu pěti dnů.

Po deseti dnech, které utekly neuvěřitelně rychle, přiletěl zbytek české skupiny. V místním centru proběhlo slavnostní
uvítání. Radost ze shledání po roce byla
oboustranná! Program pro následující dny
byl velmi pestrý. Procházka po hřebenech
hor a kolem jezer, návštěva hlavního města Dublinu, výlet do městečka Tipperary
a prohlídka hradu Cashel, večer strávený
v ,,pubu“, hospůdce, kde mnozí z nás zkusili irské tance a také tradiční irské nápoje.
Poslední večer byl věnován společné
večeři, které se zúčastnila i česká velvyslankyně v Irsku, paní Hana Motlová. Naše paní
velvyslankyně jednala s irskými přáteli a se
starostou naší obce panem Josefem Šinknerem. Vyjádřila také plnou podporu naší spolupráci. O zpříjemnění zábavy se postaral
jeden z místních hudebníků a tak jsme měli
možnost slyšet nejlepší irské songy. Následovalo vzájemné poděkování obou skupin,
předání dárků a loučení.
Co říci závěrem? Výlet do Irska opět neměl chybu a myslím, že jsme si ho všichni
užili. Znovu se potvrdilo, jak pevné pouto
přátelství vzniklo a přetrvává po léta mezi
oběma vesnicemi. Partnerství obou našich
obcí je unikát, něco speciálního a my si ho
musíme náležitě vážit. Tak zase za rok a tentokrát u nás!
Tereza Krobová
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Přátelství obce Otročiněves
a Glendalough v Irsku se stále upevňuje
pokračování z 1. strany
Třetí den byl pro nás připraven autobus,který nás odvezl do hrabství Tipperary ve vnitrozemí. Tady jme si prohlédli doslova magické místo THE ROCK OF CASHEL.
Při zpáteční cestě jme se zastavili u sestry
jedné z našich hostitelek,kde nás čekalo velmi srdečné přijetí s vynikajícím pohoštěním.
V neděli dopoledne většina z nás navštívila
mši v místním kostele a odpoledne jsme se
prošli po mořském pobřeží.
Závěrečný večer u hlavní organizátorky
a hostitelky Denis navštívila i česká velvy-

slankyně v Irsku. S panem starostou Josefem
Šinknerem společně nakrojili dort česko-irského přátelství. Navzájem jsme si vyměnili
dárky a při dobrém jídle a živé hudbě jsme
strávili poslední společné chvíle. Se slibem
dalších setkání jsme se rozloučili. Tento stručný výčet našich aktivit v Irsku zdaleka nemůže obsáhnout nádhernou atmosféru jak všech
společných akcí tak především nesmírně přátelského přijetí v rodinách.
Těšíme se, že příští rok budeme mít příležitost našim hostitelům a přátelům vše oplatit.
D. Sovová
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Rozhovor se senátorem Jiřím Oberfalzerem

Jiří Oberfalzer, senátor za obvod 16 – okres Beroun a část okresu Praha-západ - vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, osm
let pracoval v terénním geologickém výzkumu v n. p. Geofyzika. Od listopadu 1989 působil v Koordinačním centru OF. Tři roky byl ředitelem tiskového odboru prezidenta Václava Havla. Šest let vedl nadaci a dalších šest let byl manažerem v British American Tobacco. V roce 2004 a 2010 byl
zvolen senátorem. Rovněž je místostarostou města Králův Dvůr.
S jakým záměrem jdete opětovně do voleb
o křeslo senátora?
Zkušenost z práce v Senátu mi brání dávat
nějaké velkolepé sliby, co všechno v Senátu
zařídím a co prosadím. Senát má především
korektivní poslání při tvorbě zákonů. Je to kolektivní orgán a rozhoduje v něm většina, tu má
v současnosti levice (ČSSD, KDU-ČSL, ANO,
SPO). Letošní senátní volby tedy vidím zejména jako příležitost posunout složení Senátu více
ke středo-pravé, tedy rozumné a odpovědné
politice.
Co tedy můžete voliči nabídnout?
V minulém období jsem navrhl sám nebo se
skupinou senátorů dvacet zákonů, předložil jsem
asi osmdesát pozměňovacích návrhů, byl jsem
zpravodajem více než šedesáti senátních tisků.
Patřím mezi nejaktivnější senátory a v tom chci
pokračovat. Slibuji, že budu nadále hájit úsporné

vedení státu, odpovědné nakládání s veřejnými
prostředky a individuální občanské svobody před
nárůstem byrokracie.
Co je podle vás hlavní problém naší politiky?
Za největší nebezpečí současnosti pokládám
oligarchizaci politiky. Ve volbách nevítězí myšlenky a vize, ale líbivá hesla populistů a pseudozachránců z řad podivných zbohatlíků slibující
snadná řešení. Musíme se vrátit ke zdravému
selskému rozumu a k pokoře: neslibovat zázraky a hlavně myslet na budoucnost, ne jen na pár
let do příštích voleb.
Co vám vadí na politice současné vlády?
Vláda využívá hospodářské konjunktury
k všeobecnému rozdávání a na vlastních nákladech nešetří nic, naopak státní aparát bují.
Za dobu několika let slušného ekonomického

růstu nesnížila vládnoucí koalice státní dluh ani
o korunu a ročními deficity jej nadále zvyšuje.
To znamená jediné: rozdává na dluh a půjčuje
si od voličů na nakupování jejich hlasů. Konjunktura ovšem netrvá věčně. V posledních
dekádách pozorujeme, že hospodářský cyklus
má zhruba sedmiletou periodu. Z čeho budeme
financovat sociální stát, až přijde další recese,
když jsme si nevytvořili žádné rezervy? Je to typická politika nezodpovědnosti: po nás potopa!
Co můžete udělat pro své voliče?
V případě zvolení chci dál pomáhat obcím
i občanům jako dosud. Nabízím pomoc v jejich
starostech, slušnost a poctivé úsilí pro zlepšení
života v našem regionu. Senátor může významně pomoci při jednání s úřady, ministerstvy
nebo krajskou a místní samosprávou. K tomu

sice nemá žádné ústavní pravomoci, ale může
působit autoritou svého společenského postavení.
Kdo se těšil z vaší pomoci?
V minulosti jsem významně pomohl mnoha obcím, například Řevnicím, Všeradicím,
Hýskovu, Nižboru, Otročiněvsi, Žebráku, Hořovicím, Hlásné Třebani, Chotči, Jílovišti, Dobřichovicím, Letům, Ořechu a spoustě dalších
obcí v řešení jejich problémů nebo přípravě
rozvojových záměrů. Moji pomoc ocenili také
mnozí občané při svých sporech s úřady, bylo
jich okolo dvou set. Dokonce jsem pomáhal
očistit jednoho starostu proti nespravedlivé reportáži v televizi. Když chcete pomoci, je práce
senátora velice pestrá. Jsem připraven v tom
pokračovat.
Nedávno jste dostal cenu Ď...
Ano, je to cena pro mecenáše v nejrůznějších kategoriích. Dostal jsem cenu za činnost
mého nadačního fondu Letorosty.
Na co se Letorosty zaměřují?
Založil jsem ho, abych mohl podporovat sociální, kulturní a sportovní organizace ve svém
obvodu. Za dobu 12 let se nám podařilo poskytnout jim finanční prostředky ve výši přes 6
milionů korun. Přes 8 milionů šlo na organizaci
nejrůznějších kulturních akcí pro širokou veřejnost. Více než 2 miliony jsme vydali na podporu dobrovolným hasičům. Jde o soustavnou práci, které věnuji hodně času. Bez mého osobního
úsilí by tyto prostředky v regionu nebyly. I letos
poskytujeme podporu desítkám organizací.
A závěrem si dovolím aktuální pozvánku 7. a 8. října u senátních voleb a třeba i 14. a 15.
října u druhého kola voleb do Senátu.

strana 3

Zpravodaj obce Otročiněves

Vítání občánků

Dne 10. dubna jsme v obřadní síni OÚ přivítali sedm nových občánků. Byly to děti narozené od října 2015 do února 2016: Dominik
Holakovský, Hugo Falvey, Rozálie Oličová, Daniel Paštyka, Anežka Humlová, Štěpán Boška a Amálie Malá
Již tradičně obdržely jako dárek zlatý přívěsek s měsíčním znamením a plyšového medvídka. Maminkám pak věnoval pan starosta Josef
Šinkner květinu.
Novým občánkům a budoucím kamarádům přednesly místní děti
básničky a slavnostní atmosféru umocnil pěvecký sbor, který zazpíval
pod vedením paní učitelky Spilkové několik písní.
Všem novým občánkům přejeme život naplněný láskou prožitý
ve zdraví a míru.
D. Sovová
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Jak je to vlastně s likvidací odpadů v obci?
Někteří naši spoluobčané si v minulosti stěžovali na výši poplatku
za likvidaci komunálního odpadu. V naší obci je tento poplatek vybírán
pololetně, a to ve výši 350,-Kč na osobu, tedy 700,-Kč ročně. Mnozí se
táží, proč odvoz jediné jejich popelnice stojí takovou
vysokou částku? Vždyť z oněch 700,-Kč musí velká část zbývat. Co se děje s oním zbytkem z mých
peněz? Toto téma bylo již mnohokráte vysvětlováno
na stránkách tohoto zpravodaje, ale abychom předešli šíření pomluv a polopravd, je zřejmě nutné celou
problematiku odpadového hospodářstvÍ opětovně
popsat:
Obec, potažmo obecní úřad, jakožto výkonný
článek státní správy, má za úkol, mimo jiné, organizaci odpadového hospodářství v místě své působnosti. Některé povinnosti jsou obci přímo zákonem
stanoveny. V případě naší obce jsou v systému zapracovány i další, „nadstandardní“ služby občanům. Pro úplnost je raději všechny vyjmenujme:
n likvidace běžného odpadu – popelnic (v letním období 1x za dva
týdny, v zimním období 1x týdně)
n likvidace tříděného odpadu z jednotlivých sběrných míst - papír,
sklo, plast, použitý textil (sběrná místa jsou na návsi u prodejny COOP,
„Na Hůrce“, „Na Drahách“ a „Na Černidlech“)
n likvidace železného šrotu (prováděna 1x ročně ve spolupráci s místním Mysliveckým sdružením a místními hasiči, a to svozem přímo
od občanů)
n likvidace velkoobjemového odpadu (prováděna 2x ročně, s využitím velkoobjemových kontejnerů krátkodobě umístěných na návsi
a „Na Drahách“. Dále je celoročně k dispozici kontejner v areálu místní pily, kam je možno velkoobjemový odpad odkládat vždy v otevírací
době areálu. V případě nejasností, jaký odpad do kontejneru lze, či nelze umístit, je možné dotázat se na místním obecním úřadě)
n likvidace nebezpečného odpadu – barvy, ropné produkty, autobaterie, pneumatiky, apod. (prováděna 1 x ročně, většinou souběžně se
sběrem velkoobjemového odpadu, tedy i na stejných místech)
n likvidace elektroodpadu (prováděna cca 4x ročně, kdy je možné odpad odkládat do dvora Obecního úřadu v době, kdy je tento otevřen)
n likvidace bioodpadu – tráva, listí, větve, apod. (prováděna svozem
ze sběrných míst „V Oudole“, V Růžové ul.“, Na Hůrce“, 2 sběrná
místa „Na Drahách“ a „Na Černidlech“. Jedná se o oranžové kontejnery. K tomuto druhu odpadu si dovolím malou poznámku: Řada lidí
do oranžových kontejnerů vyhazuje i bioodpad, či dokonce jiný odpad,
který tam nepatří. Proto všechny, kteří tuto službu využívají, prosíme,
aby si nejprve, velmi pečlivě, přečetli tabulku, která je u každého kontejneru umístěna a aby pravidla, na ní uvedená respektovali! I za zdánlivou banalitu, jako je vyhození neschváleného druhu odpadu do kontejneru, může být v krajním případě, uložena pokuta…)
Nyní je vidět, že v naší obci je, na poli likvidace odpadů, poskytována široká škála služeb. Je pravdou, že některé druhy odpadů jsou
zpětně dotovány. Tedy z jiných zdrojů než je obecní rozpočet, přicházejí peníze do systému odpadového hospodářství, a tím odlehčují obci
ve financování celého systému. Jedná se například o sběr elektroodpadu, tříděného odpadu, či železného šrotu, ale zbylé druhy odpadů jsou
likvidovány v plném rozsahu z obecního rozpočtu.
Pro ilustraci uvedu finanční stránku celého odpadového hospodářství za rok 2015:
Obec vydala za svoz popelnic 242 436,-Kč, za likvidaci velkoobjemového odpadu 67 259,-Kč, za likvidaci tříděného odpadu 175 006,Kč, za likvidaci nebezpečného odpadu 8 965,-Kč a za likvidaci bioodpadu 49 894,-Kč. Celkové náklady na odpadovém hospodářství tedy
činily 543 560,-Kč.
V tomtéž roce byly získány dotace za likvidaci tříděného odpadu

ve výši 74 743,-Kč, elektroodpadu ve výši 5 997,-Kč, kovového odpadu ve výši 15 740,-Kč a papíru ve výši 240,-Kč. Celková dotace do odpadového hospodářství byla ve výši 96 720,-Kč.
Odečtením výše uvedených částek dojdeme
k výsledku, že obec vynaložila na odpadové hospodářství v roce 2015 celkem 446 840,-Kč. V naší
obci bylo v uvedeném roce 514 poplatníků, a tedy
náklady obce na jednoho poplatníka činily 869,-Kč.
Docházíme tedy k poznání, že z onoho poplatku
700,-Kč, který všichni platíme, nejen, že nic nezbývá, ale naopak obec doplácí 169,-Kč na každého
poplatníka. Tedy celkem 86 866,-Kč v roce 2015!
Doufám, že je teď každému jasné, že za složenkou, kterou všichni musíme uhradit, není jen ta jedna malá popelnice u plotu, ale i možnost vyhodit
prázdné PET lahve cestou na nákup, odvézt kolečko
posečené trávy do oranžového kontejneru, nebo mnoho dalších služeb,
které jsou obyvatelům obce poskytovány.
Na závěr bych chtěl již pouze konstatovat, že naše obec se může
pochlubit uceleným komplexem služeb na poli odpadového hospodářství. Což však není samozřejmostí kdekoliv jinde. Z toho důvodu bychom měli být spíše za tyto služby rádi, a ne je kritizovat. V případě
vzniku nejasností o účelu našich poplatků se nejprve informovat, například na Obecním úřadě, nebo se dostavit na veřejné jednání zastupitelstva obce, a ne hned šířit fámy o penězích navíc, které tečou z kapes
občanů kamsi do neznáma…
Petr Marek
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OS Náš domov:
Pochod na Děd

První květnový den patří v Otročiněvsi
pochodu na Děd. Letošní již 20. ročník se konal v duchu DUCHŮ. Přesněji řečeno tématem byl oblíbený film AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ.
Celkový počet zúčastněných
přesahoval 200. Rodiny s dětmi tentokrát odpovídaly
na otázky a plnily úkoly vyplývající z tohoto
filmu. O organizaci celého dne se opět postaral spolek Náš domov. Organizátoři se převlékli
do kostýmů filmových postav a vítali tak příchozí u startu i na jednotlivých stanovištích.
Těsně před cílem čekalo na děti zábavné lanování, o které se již tradičně postarali bratři
Hobzové. Kolem rozhledny na Dědu
děti hledaly oblíbený poklad, který
byl ukryt v červeném hrnci s bílými
puntíky . Na místě si lidé mohli opéct
špekáčky u ohně, na jehož bezpečnost
dohlížel Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves. U cíle čekaly na soutěžící

pěkné ceny .Místo tradičních keramických medailí byli všichni odekorováni
koženým erbem z dílny paní Vaňkové.
Všem zúčastněným a organizátorům opět velmi děkujeme a již se těšíme na příští ročník.
D. Sovová

Z dalších akcích nejen
v Otročiněvsi v roce 2016

l 5. 3. 2016 Jarní posezení
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l 12. 3. 2016 Velikonoční odpoledne

www.otrocineves.cz

Zpravodaj obce Otročiněves

ŽIVOTNÍ JUBILEA r. 2016

l 23. 4. 2016 Výlet do Jihlavy

l 60 let
Celina Vratislav, Neumann Pavel, Leipert Bedřich, Neumannová Olga, Čermáková Hana
l 65 let
Fousová Hana Chaloupková Alena,
Hocký Vladimír, Zelenková Eva, Hejná Marie, Hájek Milan, Malá Marie,
Sova Tomáš
l 70 let
Pešoutová Bohumíra, Lulák Václav,
Baroch Josef, Charvát Jaroslav, Pávová Olga, Havelková Alena, Hájek Jiří,
Telk Rudolf, Prošková Květa, Chaloupka Jiří, Hájková Marie, Balcarová Anna, Frydrychová Věra, Benda
Stanislav
l 75 let
Havelka Miroslav, Mojžíšová Eva, Rosenbaumová Jaroslava
l 80 let
Sýkorová Jitka, Krásná Božena, Nový
Miroslav, Voříšek Antonín, Neumann
Antonín, Abraham Zdeněk
l 85 let
Lulák Bohumil
l 90 let
Malá Marta, Nosková Věroslava, Kopecká Věra

Spolek Náš domov
pro Vás připravuje
➽ pátek 28. 10. 2016
Dýňování
l 28. 5. 2016 Myslivecké odpoledne

(od 16:30 na návsi)

➽ pátek 11. 11. 2016
Svatomartinský lampionový průvod
(sraz v 16:30 na Drahách)

➽ neděle 27. 11. 2016
Zahájení Adventu

(od 15:00 v zasedací místnosti OÚ)

➽ sobota 3. 12. 2016
Mikulášské odpoledne

(od 15:00 v zasedací místnosti OÚ)

l 18. 6. 2016 Turnaj v minigolfu

➽ prosinec 2016
Krmení zvířátek
➽ neděle 25. 12. 2016
Živý Betlém
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Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Otročiněves
dne 28. 7. 2016
Zastupitelstvo obce Otročiněves souhlasí:
l s pronájmem bytu v č.p. 132 v majetku obce
l s vybudováním veřejného osvětlení v lokalitě Draha a zadáním této akce firmě Sunnymont s.r.o.

ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE

l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš, MUDr. Aneta
Málková, Hudlice, Jungmannova 64
Telefon 311 697 333
Ordinační hodiny:
Pondělí a čtvrtek
7:30 - 8:00 sestra odběry
8:00 - 9:00 objednaní pacienti, diabetici
9:00 - 10:00 akutní případy, neobjednaní
10:00 - 11:30 objednaní pacienti
12:00 - 13:30 objednaní pacienti
13:30 - 14:00 telef. konzultace
Úterý
7:30 - 8:00 sestra odběry
8:00 - 9:00 objednaní pacienti, diabetici
9:00 - 10:00 akutní případy, neobjednaní
10:00 - 11:30 objednaní pacienti
12:00 - 14:00 objednaní pacienti
Středa
13:00 - 18:00
objednaní pacienti
Pátek
7:30 - 8:00
sestra odběry
8:00 - 9:00
akutní případy
9:00 -10:00
objednaní pacienti
l Zubní lékař
MUDr. Marie Veselá, Hudlice, Jungmannova 64. Telefon 311 697 659.
Ordinační hodiny:
Po
8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Úterý
9:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00
Čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek
do 8:00 - jen akutní případy

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci pro
dospělé sídlí v ulici Prof.Veselého 461
(u parkoviště pod nemocnicí) v Berouně.
Telefon 311 622 197.

REHABIL. NEMOCNICE BEROUN
l Prof. Veselého 493, Beroun
www.nemocnice-beroun.cz
E-mail: info@nember.cz
Recepce (dotazy a objednání do ambulancí): tel.: 311 745 272
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l s vybudováním výhybny na obecní komunikaci v lokalitě Draha
l se zněním Smlouvy nepojmenované mezi
Obcí Otročiněves a Obcí Nový Jáchymov
o možnosti napojení čtrnácti rodinných domů
na kanalizaci v obci Nový Jáchymov
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l Smlouvu o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obec Otročiněves
l Smlouvu o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami Obec Otročiněves a Obec
Nový Jáchymov a to bezplatně
l projednalo a schvaluje podání žádosti
na zpracování projektové dokumentace – napojení čtrnácti rodinných domů na kanalizaci obce Nový Jáchymov firmě Milota spol.
s r.o.

Oznámení o době
a místě konání voleb
- do Zastupitelstva Středočeského kraje
- do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Otročiněves oznamuje, že
volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do Senátu Parlamentu České republiky se
konají v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na Obecním úřadě
v Otročiněvsi č.p. 34.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu
se tyto uskuteční v pátek 14. října 2016 od 14
do 22 hodin a v sobotu 15. října od 8 do 14
hodin.

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)		
14:00 - 15:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa
7:30 - 9:00 (starosta)		
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Čtvrtek
7:30 - 9:00 (starosta)		
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
l Telefony
Šinkner Josef, starosta, tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta,
tel. 607 608 100
l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
l Pokud máte zájem o zlepšení informovanosti týkající se dění v obci a nevyužíváte možnosti SMS rozhlasu EVA,
obraťte se na obecní úřad. Tato služba je
pro Vás bezplatná a velice operativní.
Aktuální informace máte k dispozici také
na www.otrocineves.cz.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
PO 	
8.00-12.00, 15.00-17.00
ÚT
8.00-11.00
ST
8.00-12.00, 15.00-18.00
ČT
8.00-12.00
PÁ
8.00-12.00, 14.00-15.30
l Nabízíme možnost zveřejnit firemní
kontakty na oficiálních webových stránkách obce a nabídnout tak služby ostatním spoluobčanům. Pokud máte o tuto
bezplatnou službu zájem, kontaktujte
Michaelu Holou (e-mail: Hola1969@
seznam.cz).
l NOVÁ APLIKACE PRO OBČANY
Na stránkách obce Otročiněves www.
otrocineves.cz naleznete novou aplikaci
ZÁCHRANNÝ KRUH, kde jsou k dispozici užitečné informace a rady včetně
výstrah ČHMÚ.

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

