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Z činnosti obce
l Byla vydána OZV 1/2021 – Požární řád
obce. Jedná se o aktualizaci staršího předpisu.
l Obec Otročiněves poskytla dar ve výši 50
tisíc korun obci Stebno, která byla v létě zasažena živelnou katastrofou.

l Obec dále pracuje na změně územního plánu naší obce. Stále je rozpracován projekt na
vodovodní přivaděč pitné vody z nádrže Švihov, který by měl posílit naše místní zdroje
pitné vody. Na tomto projektu spolupracujeme s obcí Nový Jáchymov.

l Připravujeme kulturní akce, na které jsme
byli všichni zvyklí před covidovou epidemií.
Doufáme, že se nám je podaří zrealizovat.

O

bec v tomto roce zakoupila nové příslušenství k vozu Multicar. Jedná se o aktivní kartáč, radlici na sníh a posypovou nástavbu. Díky tomuto novému příslušenství bude možno kvalitně
pečovat o naše komunikace.SDH Otročiněves

Vážení občané,
vážení přátelé!
Zastupitelstvo obce Otročiněves Vám všem
přeje příjemné a veselé prožití vánočních svátků,
hodně lásky, pohody a rodinného štěstí.
V novém roce 2022 přejeme
hodně zdraví, pevných nervů
a mnoho životních i pracovních úspěchů.

l Obcí bylo provedeno šetření k dodržování
OZV 7/2019 O poplatku za psa. Bylo zjištěno,
že překvapivě velké množství občanů chová
psa, aniž by byla ohlášena poplatnická povinnost místnímu úřadu. Prosíme tedy chovatele
psů, kteří neprovedli povinné ohlášení nově
vzniklé poplatnické povinnosti, aby tak co
nejdříve učinili. V opačném případě budou
oznámeni ke správnímu orgánu k projednání
jejich přestupkového jednání.
l Zastupitelstvo obce schválilo OZV 3/2021
O systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022. Jedná se
pouze o aktualizaci stávajícího předpisu.

l Zastupitelstvo obce schválilo OZV 4/2021
O poplatku za provozování systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá
účinnosti 1. 1. 2022. Zde dochází ke dvěma
podstatným změnám proti stávajícímu předpisu.
Občané, kteří mají v naší obci trvalý pobyt,
ale fakticky bydlí v jiné obci, nejsou našimi
poplatníky tohoto poplatku, pokud prokáží,
že poplatek hradí jinde. Druhou změnou je
zvýšení poplatku ze stávajících 700 Kč na 950
Kč. Obec k tomuto kroku přistoupila po dlouhé úvaze, kdy bylo spočteno, že za likvidaci
odpadů obec každoročně doplácí přibližně
200000 Kč. Druhým důvodem je skutečnost,
že v nadcházejících letech je očekáváno pravidelné zdražování skládkovacího poplatku,
které vychází z novely zákona o odpadech
a postupně bude promítnuto do výdajů obce.
Obec Otročiněves
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Zrušení sběrného místa
na velkoobjemový odpad

U

obecního úřadu byl zřízen „Z-box“, tedy samoobslužný box pro odbavování drobnějších zásilek. Využíváte-li služeb doručovací společnosti
Zásilkovna, nechte si balíček poslat do místního „Z-boxu“.

Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení sběrného místa na velkoobjemový odpad na dvoře Obecního úřadu
Otročiněves. O tomto zrušení jsme
informovali sms rozhlasem. Zde je
však více prostoru pro objasnění tohoto rozhodnutí. Toto sběrné místo
bylo před lety zřízeno jako možnost
pro občasné odložení odpadu, který
by měl být odložen do popelnice,
ale vzhledem k rozměrům se do
ní nevejde. Sběr odpadu začal fungovat bez problémů a náklady na
likvidaci odpadů nebyly velké. Postupem času však někteří naši občané začali tuto možnost zneužívat.
Například tím, že do kontejneru
odkládali i odpad vhodný k roztřízení. Jelikož kontejnery na tříděný
odpad jsou v tomtéž místě, je toto
jednání nepochopitelné. Dále byly
zaznamenány případy, kdy někteří
občané byli schopni naplnit celý
kontejner sami, např. při vyklízení
staré nemovitosti. Nejspíše neměli soudnost a pochopení pro to, že

kontejner tu není jen pro ně. Přistoupili jsme tehdy k opatření, kdy
sběrné místo bylo otevřeno pouze
v určité dny a hodiny a odpad bylo
možno odložit pouze za přítomnosti zaměstnance obce. Tehdejším záměrem bylo službu zachovat, aby
na jednání několika bezohledných
lidí nedoplatila většina občanů, kteří sběrné místo využívali v souladu
s původním záměrem obce. Bohužel po čase opět docházelo k tomu,
že kontejner byl plněn svévolně,
případně byl odpad odkládán na
příjezdové cestě do obecního dvora. Následným propočtem nákladů
bylo zjištěno, že obec na likvidaci
odpadu z tohoto sběrného místa vynakládá ročně takřka 100 000 Kč.
Zkrátka pomyslný pohár tak přetekl
a místo bylo pro veřejnost zrušeno.
Vracíme se tedy k dřívějšímu systému svozů z mobilních sběrných
míst. O každém takovém svozu
budete vždy předem informováni.
Obec Otročiněves

Rekonstrukce minigolfového hřiště

Z prostředků obce byla provedena rekonstrukce minigolfového hřiště. Jelikož bylo hřiště hojně využíváno, bylo po letech zapotřebí obnovit některé herní prvky. Rekonstrukci realizovala ji společnost SV GOLF s.r.o. z Olomouce a stála 233 755 Kč. S rekonstrukcí významně
pomohli naši hasiči, kterým děkujeme. Obec Otročiněves
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Vítání občánků

V neděli 10. října 2021 jsme opět po dvouleté přestávce způsobené
celosvětovou pandemií mohli přivítat nové občánky naší obce. Vzhledem k delší časové prodlevě jsme tedy vítali děti téměř dvouleté i několikaměsíční miminka.
Dostavilo se celkem 11 dětí, 6 narozených v roce 2020 a 5 v roce
2021. Početně opět vedli chlapci, kterých bylo 7 a pouze 4 děvčátka.
Z preventivních důvodů jsme celou akci přemístili z obřadní síně OÚ
do venkovního krytého prostoru na návsi u rybníka, kde proběhl již
tradičně zaběhnutý program.
Vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Spilkové, projev starosty a předávání dárků – zlatých řetízků s přívěskem měsíčního znamení, plyšových zvířátek a nezbytnou růží pro maminky. Na závěr bylo
připraveno i malé pohoštění – minidortíčky s teplým čajem. Příjemné
atmosféře přispělo i slunečné podzimní počasí.
Přejeme všem novým občánkům hezký život plný lásky v kruhu
svých nejbližších, aby se jim v naší obci líbilo a spokojeně žilo.
Daniela Sovová
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Jen obyčejná voda…

„Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když
člověk jednu polkne, nemusí týden pít. „Proč to prodáváš?“ zeptal se
malý princ. „Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“ „A co udělá
s těmito padesáti třemi minutami?“ „Co kdo chce…“ Kdybych já měl
padesát tři minuty nazbyt, řekl malý princ, šel bych docela pomaloučku
ke studánce…“. Asi znáte knihu Malý princ, kterou napsal Antoine de
Saint-Exupéry. Když potkám v lese studánku, vždy se mi vybaví tento
odstavec z jeho knihy. Možná považujeme vodu za něco obyčejného
a samozřejmého a pozornosti-hodnou je pro nás pouze ve chvíli, kdy
máme platit vyúčtování její spotřeby, anebo když neteče z kohoutku.
Naše vesnice aktuálně zajišťuje připojení na vodovodní rozvod Želivka, který by doplňoval vodovod v obci v době snížení vydatnosti místního zdroje pitné vody u Panské stráně, a i když je to rozsáhlá a drahá
akce, stále jsme na tom výrazně lépe než cca 3,5 miliardy lidí na Zemi,
kteří nemají přístup k dostatečnému množství nezávadné vody pro svou
denní potřebu. Pro naše předky byla zcela určitě pitná voda věcí posvátjistěstudánku,
pro ně nebyla
lehce dostupná
jako dnes. Ne každý
kousek dál,nější,
určitěneboť
navštivte
která tak
se nachází
kus
měl studnu,
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bylo nutno
voduspojující
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V. Sládek
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Lesní
studánka
a na zdroj vody také dnes
pro jejich
založení.
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jmenuje „Vnajdeme
Království“)
v mnoha názvech obcí a míst: Dobrá Voda, Hojná Voda, Svatá
voda, Boží voda, Odolena Voda, Vodochody, Tři Studně…
I do údolí Habrového potoka pod vesnicí
směřují rokle U dobré
vody a U špatné vody,
které odkazují k dnes
již zaniklým pramenům pro napájení
zvířat. Úcta k vodě se
projevovala i v dřívějších zvycích. V mnoha
obcích (dříve i u nás)
se dodnes slaví otvírání studánek, což byl
l Skalní
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„Rozárka“
ve Zbečně
Skalní
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„Rozárka“
ve Zbečně
původně lidový zvyk
konaný jako prosba o ukončení sucha a zajištění dostatku vody. Na
Štědrý večer také hospodáři házeli do studny jablko a ořech jako prosbu
o dostatek vody v dalším období. A trest za otrávení studny patřil ve
středověku k těm nejpřísnějším. Vodou se křtí a na upomínku křestních
slibů svěcenou vodu najdete u vstupu do kostela. Je krásné, že v poslední době se spoustu studánek obnovuje, čistí a udržuje. A není to pouze
záležitostí Lesů ČR (i když jejich úsilí o opravu studánek je obdivuhodné), ale i jednotlivců, pro které není obnova takovéhoto místa pouze
možnost nabídnout napití lidem a zvířatům během cesty krajinou, ale
i cestou k návratu úcty k vodě, kterou bychom neměli považovat za
samozřejmost.
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V té na
době
mníkem
Obranysilnice)
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ůzné rozměry podle jednotlivých míst vzniku a místních
- ke dvěma studánkám a jezírku téměř na vrcholu Velízu. Sice se z nich
ěji rozměr 28 x 13 x 13 cm. Tyto cihly se nevypalovaly
jámy byla proto postavena i sušárna a její zbytky, ve formě
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nenapijete, ale jsou důvodem, proč je vrchol tohoto
kopce obýván téměř od nepaměti, a které také trochu
souvisí s nejstarším záznamem o naší obci, jak jsem
psal v jednom z minulých
povídání.
- ke třem pramenům, které
se nacházejí na cestě z Roztok k obci Karlova Ves (dá
se k nim dojet na kole nebo
autem), a kde můžete spojit
pití čisté vody s procházkou
po ledových oblázcích Kneippovy lázně, která je zhoto- l Sládkova „Křišťálová“
vena před prameny.
Sládkova „Křišťálová“
- a jestli se vypravíte ještě o kousek dál, určitě navštivte studánku, která
se nachází kus cesty od Zbiroha. Najdete ji severně od města na modré
turistické značce spojující Jableckou myslivnu a Sýkorův mlýn. U této
studánky dokonce stojí pomník, a i když jste ji asi osobně ještě neviděli, určitě ji znáte. Právě o ní totiž napsal J. V. Sládek básničku Křišťálová studánka (báseň se tedy správně jmenuje Lesní studánka a studánka
se ve skutečnosti jmenuje „V Království“).

S

Rybníček Na Drahách

Na konci řady domů Na Drahách se nachází vedle silnice místo,
které je spojeno s historickou stavební činností. Na vesnicích jsou často
vidět rybníčky a vodní nádrže, jejichž význam nespočíval v okrasné
funkci nebo chovu ryb.
Jejich hlavním
účelem bylo schraňovat vodu
Rybníček
Na Drahách
pro případ požáru. Ve vybavení hasičských sborů byla dříve stříkačka
ve formě čerpadla, často
ruční řady
pohon,domů
kterou bylo
možno dopravoNa na
konci
Na Drahách
se nachází
vat vodu z nepříliš vzdáleného
místa
k požáru. Za
vznikem
rybníčkujsou
Na často
stavební
činností.
Na
vesnicích
Drahách stojí však důvody jiné.

nespočíval v okrasné funkci nebo chovu ryb
případ požáru. Ve vybavení hasičských sbor
ruční pohon, kterou bylo možno dopravova
vznikem rybníčku Na Drahách stojí však dův

Na jaře roku 1920 zakoupilo „Obecně pro
dělnických a rodinných domků pro Otroč
společenstvem s ručením obmezeným“ poze
roku 1921 prodávalo zájemcům o stavbu ro
zvané Draha (právě řada domů pod rybníčk
začala vznikat jáma (nynější rybníček) na o
jílovitá hlína, která se mísila s pískem a ple
batíky nebo též vepřovice. Měly různé roz
zvyklostí. Zde se používal nejčastěji rozmě
v cihelnách, ale pouze sušily. Vedle jámy byl
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Na jaře roku 1920 zakoupilo „Obecně prospěšné stavební a bytové
družstvo pro stavbu dělnických a rodinných domků pro Otročín a okolí
se sídlem v Otročíně, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným“
pozemky od „Obce Otročín“, které následně počátkem roku 1921 prodávalo zájemcům o stavbu rodinných domů. Ty se začaly stavět v části
obce zvané Draha (právě řada domů pod rybníčkem podél krajské silnice) v roce 1922. V té době začala vznikat jáma (nynější rybníček) na
okraji zástavby rodinných domů. V jámě se těžila jílovitá hlína, která
se mísila s pískem a plevami nebo slámou a vyráběly se z ní cihly zvané batíky nebo též vepřovice. Měly různé rozměry podle jednotlivých
míst vzniku a místních zvyklostí. Zde se používal nejčastěji rozměr
28x13x13 cm. Tyto cihly se nevypalovaly v cihelnách, ale pouze sušily. Vedle jámy byla proto postavena i sušárna a její zbytky, ve formě
kamenných základů, byly patrné v jihozápadním břehu rybníka ještě
v roce 2020 před jeho revitalizací. Vlivem těžby na Krušné hoře je celá
oblast nad rybníčkem poddolována. Ve třicátých letech minulého století
se díky této důlní činností objevil v jižní části pozemků nad jámou,
u štoly „Božena“, pramen. Ten jámu po odtěženém jílu postupně zaplnil vodou a dal tak vzniknout dnešnímu rybníčku.
S vepřovicemi se lze setkat ještě dnes u starších staveb a nově se
začínají opět používat u ekologických staveb. Vepřovice nemají odolnost proti vodě a vlhkosti (jedná se o nepálenou hlínu). To bylo také
důvodem pádu mnoha staveb na Moravě při katastrofální povodni roku
1997. Stavby z vepřovic poznáte dle struktury zdiva (když opadá omítka) a také často podle jejich ochrany proti dešťové vodě, ke které sloužily velké přesahy střech. Toho si lze všimnout například u drobných
staveb chlévů, kůlen a skladů, neboť u rodinných domů již byly časem
nahrazeny modernějším materiálem.
Martin Hobza
l U příležitosti výročí vzniku Československa 28. října zástupci naší
obce uctili památku položením věnce.

Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves
Vám přeje
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2022
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Co je to ta
MASka?
„Kde že to teď vlastně pracuješ?“ Již po několikáté odpovídám: „V MASce“. Nechápavé výrazy, krčení obočí a typická otázka
„Co je to ta MASka?“.

MASka, nebo-li místní akční
skupina, je společenstvím subjektů, jejichž společným zájmem
je rozvoj vymezeného území. Nápad vytvořit spolek, který bude
mapovat potřeby území a hledat
možnosti, jak je naplnit, vznikl
ve Francii (v ČR je nyní 180 MASek). Poslání už tedy známe. No
jo, ale jak to dělají? Jak pomáhají
rozvíjet území? Pojďme si tento
termín přiblížit bez použití okázalých slov a zkratek a to na konkrétním příkladu – na MAS Mezi
Hrady, z.s. (dále jen „MASka“).
Území MASky se rozprostírá
na 20 obcích s celkovým počtem
obyvatel 17 598. MASka sdružuje nejen obce, na jejichž území operuje, ale i školy, spolky,
podnikatele, hasiče, zemědělce,
či zástupce církve. Do MASky
mohou však vstoupit i lidé, kteří
jsou ochotni pro své okolí obětovat svůj volný čas a podílet se na
aktivitách MASky.

neobejdeme bez peněz. Jedním
z hlavních nástrojů MASky je
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z fondů
Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců. S pomocí MASky
bylo k dnešnímu dni v období let
2014 - 2020 pro území získáno
bezmála 52 mil. Kč a tím byla
podpořena řada projektů např.
oprava komunikací, vybavení
škol, přestavba prodejny na kulturní centrum či výsadba stromů
na veřejných prostranstvích. Na

své si přišli i hasiči a zemědělci
v rámci nákupu techniky. Podpořené projekty najdete zde: https://
www.mezihrady.cz/projekty-3/.
Mezi další neméně důležité
služby MASky patří organizace

kartou se vydávají účastníci poznávat nová místa malebné krajiny v okolí Křivoklátska. Luštící
šifry odkrývají skrytá tajemství
a na konci trasy pro malé luštitele
čeká i drobná odměna.
Questing nepřináší jen informace a zajímavosti o daném území, ale dává především prostor rodinám trávit čas spolu a s přáteli.
V této aktivitě MASka i nadále pokračuje. Ve fázi příprav už
má další dvě questingové trasy.

odkud si mohou členské subjekty bezplatně zapůjčovat skákací
hrad, nůžkový stan a projekční
techniku. I zaměstnanci MASky

Počítače vystřídali kamarádi
- tábory po lockdownu
Letos poprvé se MASka rozhodla podpořit rodiny s dětmi
v dnešní nelehké době zasažené pandemií a ve spolupráci se

Plány do budoucna
Výše jmenované aktivity by
vzhledem k pozitivním ohlasům
MASka ráda zachovala i v dalších letech. Není nad to, když slýcháte „tady se hezky žije“, když
se máte za čím ohlédnout, když
máte vždy co podniknout, co
shlédnout, z čeho se těšit.
V dotační politice Evropské
unie čeká Českou republiku nové
programové období. A protože si
MASky vybudovaly své postavení, mají možnost nabídnout svému území výhodnější podmínky.
Teď nezbývá, než čekat na výsledek vyjednávání na národní
i nadnárodní úrovni, dle něhož
se budou odvíjet další možnosti
podpory vč. její finanční výše.
Jelikož pracovní tým MASky
je nabitý energií a odvahou zabrousit do nových vod, náměty
pro zkrášlení území a zlepšení
života obyvatel je mnoho. MASka rozbíhá spolupráci s místním
ochotnickým divadelním spolkem, zjišťuje možnosti pro realizaci workcampů s mezinárodní
účastí studentů, plánuje nabídnout projektové dny pro školy
i školky atd. Více už nebudu
prozrazovat. Jedno vím ale jistě.
Určitě MASka bude i nadále překvapovat.
Kdo ještě neví, kdo je to MAS
Mezi Hrady, z.s., podívejte se na
facebook a webové stránky https://www.mezihrady.cz/. Naleznete zde i zajímavá videa a fotografie.
Pokud Vás článek zaujal, a to
ať už z důvodu potřeby pomoci
s realizací Vašeho projektového
záměru nebo se chcete připojit
k vizi MASky a aktivně se zapojit do našich aktivit, obraťte se na
nás. Kontakty nalezete na https://
www.mezihrady.cz/kontakty/.
Ing. Pavla Dvořáková
projektová manažerka

Základní školou Hudlice zrealizovala čtyři týdenní turnusy příměstských táborů. Díky finanční
podpoře MŠMT mohly být tábory
nabízeny ZDARMA, což přivítali
rodiče, kteří již vyčerpali dovolenou nebo své finanční možnosti.
Primárním cílem táborů bylo posílit vztahy mezi vrstevníky, obnovit studijní návyky a podpořit
duševní pohodu dětí.
Kultura žije!
Podpora MASky míří i na činnost ostatních organizací působících v daném území, ať už finančně, materiálně nebo poradensky.
V letošním roce MASka do území rozdělila 65 tis. Kč na pořádání a propagaci regionálních
kulturních a společenských akcí
a jarmarků. Dále si zřídila a postupně naplňuje tzv. půjčovnu,

52 mil. Kč pro území
Všichni se asi shodneme,
že pro realizaci většiny aktivit,
byť s bohulibým úmyslem, se

odborných seminářů, konzultace
a poradenství v dotační politice
i mimo ni, konzultační činnost
před i po realizaci projektu atd.
Do přírody za questingem
Pro milovníky přírody se zájmem poznávat své okolí sestavila MASka zatím šest questingových tras neboli hledaček. S hrací
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se se svým dětským programem
aktivně zúčastňují různých společenských akcí.
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Zpravodaj obce Otročiněves

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OTROČINĚVES

Letní dětský tábor v Rabštejně nad Střelou 3.–16. 7. 2021
I tento ročník byl obsazen do posledního místa. Podmínky pro pořádání táborů byly, stejně jako v předešlém roce obtížnější, ale tábor proběhl bez větších problémů. Více než COVID, nás letos potrápilo bahno.
Letošní námět celotáborové hry jsme si zvolili z knihy Aku-aku od
norského badatele Thora Heyerdahla, která popisuje výzkumné práce na
Velikonočním ostrově. Celý pobyt nás provázely příběhy a vyprávění,

které se v knize objevují – od připlutí na Velikonoční ostrov, přes první
vykopávky a vztyčení první sochy až po návštěvu rodinné jeskyně. Na
Velikonočním ostrově jsme zažili mnoho záhadných a napínavých příhod v podobě soutěží.
Děkuji všem, kteří se podíleli na konání tábora.
Lada Zajícová
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Plánované akce
l 13. 11. Svatý Martin

l 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
l 4. 12.

Mikulášské odpoledne

l 11. 12. Krmení zvířátek
l 25. 12. Živý Betlém

Konání akcí závisí na vládních opatření
v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Očkování v ordinaci
MUDr. Sergeje Kafky
Informace o možnosti očkování proti COVID 19 v ordinaci MUDr. Kafky v Hudlicích
Od 25. 10. 2021 nově probíhají dodávky
vakcíny Commirnaty od Pfizeru i do ordinací praktických lékařů. Budeme očkovat třetí
dávky (po 6 měs.) a vyzýváme dosud neočkované osoby k účasti v očkování.
Očkování bude probíhat po předchozím
objednání (jedna lahvička je pro více osob)
během běžné ordinační doby dle kapacitních
možností ambulance. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle: 311 697 333.
Marek Suchý

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
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
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 311697330
Úřední hodiny:
PO
8:00-11:00, 15:30-18:00
ÚT
7:00-12:00
ST
8:00-11:00, 15:30-18:00
ČT
7:00-12:00
PÁ
7:00-12:00
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JAK SE VOLILO DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V OTROČINĚVSI
strana
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
VOLNÝ blok
Koruna Česká (monarch. strana)
Švýcarská demokracie
Otevřeme ČR normálnímu životu

ZDRAVOTNICTVÍ

počet hlasů
70
62
61
20
19
19
11
9
3
2
2
1
1

%
25,00
22,14
21,78
7,14
6,78
6,78
3,92
3,21
1,07
0,71
0,71
0,35
0,35

Z DŮVODU EPIDEMIE SE MŮŽE PROVOZNÍ DOBA LIŠIT!

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Ordinační hodiny:
pondělí a středa 7-10 hod. (akutní objednaní, plánovaní objednaní, tel. konzultace),
10-13 hod. dle objednaných pacientů
úterý a pátek 7-10 hod. (akutní objednaní,
plánovaní objednaní, tel. konzultace),
10-11 hod. dle objednaných pacientů
čtvrtek 13-15 hod. (akutní objednaní, plánovaní objednaní, tel. konzultace),
15-18 hod dle objednaných pacientů
Odběry provádíme v pondělí a středu v době
od 7:30 do 8:00, 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.).
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 Interní ambulance příjmová
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 219

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

