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INFORMACE VE ZKRATCE
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7,30 - 9,00 14,00 - 15,00
starosta
starosta
Úterý		
17,30 - 19,30
		
starosta + účetní
Středa 7,30 - 9,00 15,30 - 17,00
starosta
místostarosta
Čtvrtek 7,30 - 9,00 17,30 - 19,00
starosta
místostarosta
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
Šinkner Josef, starosta
tel. 602 877 187
Ing. Krob Evžen, místostarosta		
tel. 607 608 100

l Po dvou letech se skupina občanů Otročiněvsi vydala opět do Irska. Více si přečtěte na 5. straně.

Jak si kdo ustele, tak si i lehne
Představujeme Komisi životního prostředí (KŽP) OÚ Otročiněves
a chceme vás seznámit s plánem její činnosti pro rok 2011. Komise pracuje ve složení: Jaromír Krob, Petr Marek a Luboš Zajíc st. Plán prací komise se vytvořil po fyzickém zmapování celé obce včetně jejích zákoutí.
Komise musela po této kontrole konstatovat, že je v naší obci co vylepšovat, a stanovit harmonogram pro zlepšení životního prostředí v obci.
Hlavními úkoly KŽP pro rok 2011:
A) Výstavba a opravy:
l vybudování KTN stání „Hůrka“
l vybudování dětského hřiště „Krušná Hora“
l vybudování manipulační plochy pro potřeby OÚ „Na Vršku“
l celková úprava části „Oudol“
B) Běžná údržba:
l postupné odstranění skládek, nepovolených staveb a materiálu z veřejného prostranství obce
l pravidelná úprava a údržba veřejného prostranství obce s hlavním zaměřením: (dětská hřiště, sportovní areál, náves, urnový háj, autobusové
zastávky a kontejnerová stání)
l postupně realizovat vylepšení cca 50 akcí pro zlepšení životního prostředí v obci (akce zjištěné při kontrole KŽP obce - podloženo fotodokumentací)
KŽP se obrací na Vás, spoluobčany s žádostí o spolupráci při zlepšování životního prostředí v obci. Již dnes můžeme poděkovat Vám, kteří se
příkladně staráte o své předzahrádky a dodržujete pravidla odpadové-

l Oficiální webové stránky obce
www.otrocineves.cz
Najdete zde i tento zpravodaj ke stažení
v barevné podobě ve formátu pdf.

ho hospodářství. Prosíme i ostatní, kterým není lhostejný vzhled jejich
okolí, o spolupráci. Nyní dovolte, abychom vysvětlili nadpis našeho
článku. Ten je věnován spoluobčanům, kteří nechtějí pochopit, že jejich
bezohledností znepříjemňují život ostatním. Jako příklad chceme uvést
to, že někdo má uklizenou svou zahrádku, ale vše přebytečné sype přes
ulici nebo do volné přírody. Prosíme Vás, na které se to jenom trochu
vztahuje, o zamyšlení a nápravu. Děkujeme.
Aby naše vesnice vypadala tak, jak má, jsou zde stálé KTN na sklo,
papír a plasty. Průběžně je zajišťován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Od jara 2012 bude zajištěn i odvoz kompostů pro ty
z Vás, kdo nejste schopni tento produkt zužitkovat na své zahrádce.
Proto třiďte, kompostujte a nekažte si své okolí.
Po troše skepse nám dovolte v našem článku přeladit na veselejší notu.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili jarní brigády při úpravě hřiště po povodni a úpravě míst v okolí „Kolomazny“
a „Studánka“. Připravujeme další brigádu na podzim letošního roku
a těšíme se na Vaši účast. Poděkování patří i zaměstnancům OÚ, kteří
se starají o vzhled naší obce. Mrzí nás však, že podle jejich slov by raději místo poděkování viděli trochu ohleduplnosti od spoluobčanů, kteří
vypouštějí své psí miláčky vykonávat potřebu za branky svých domovů
a znepříjemňují jim tím jejich každodenní práci.
Závěrem Vás prosíme o nápady, které mohou vylepšit podmínky životního prostředí v naší obci. Rádi je s Vámi budeme řešit na některém
dalším veřejném zasedání, kam jste vždy zváni nebo nás kontaktujte
osobně. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi občany, protože to
je ta jediná cesta ke zlepšení životního prostředí v Otročiněvsi.
Jaromír Krob, KŽP Obecního úřadu Otročiněves

strana 1

Zpravodaj obce Otročiněves

NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
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 Odvoz nebezpečného odpadu
V sobotu 27. 8. 2011 bude v obci proveden svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven na tato stanoviště:
8,00 - 9,00 náves
9,00 - 9,30 Draha
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Telefon 311697330
Úřední hodiny:
Po, St
8:00 - 12:00
15:00 - 17:00
Út, Čt
8:00 - 12:00
Pá
8:00 - 12:00
13:00 - 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 Zastupitelstvo obce zve občany
na veřejné zasedání, které se bude konat
18. 8. 2011 od 18:00 v budově OÚ Otročiněves.
l Letní fotbálek
Dne 20. srpna pořádá Občanské sdružení
Náš domov na hřišti v Otročiněvsi již 11.
ročník Letního fotbálku. V jistě perfektní
formě se představí pět týmů, které sehrají
zápasy malé kopané pod píšťalkou delegovaného rozhodčí. Turnaj začíná v 9
hodin a po celý den je zajištěno občerstvení. Přijďte podpořit své tatínky, dědečky, kamarády!

www.otrocineves.cz

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 16. 6. 2011
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otročiněves
1. Bere na vědomí:
l veškeré zprávy a informace na zasedání
přednesené
2. Schvaluje:
l závěrečný účet obce za rok 2010
l rozpočtové změny na rok 2011
l prodej pozemků parcelní č. 565/1

Několik slov od finanční komise

Kdybych měla psát o práci finanční komise,
byla by to pro většinu z vás nuda. Tato práce
spočívala zatím především ve zdlouhavých přípravách obecně závazných vyhlášek, konzultacích s úředníky Ministerstva vnitra, přípravě
směrnic k finanční kontrole a podobně. Tedy
povětšinou nic moc vzrušujícího ani zajímavého až do chvíle vybírání poplatků za „odpady“.
To je vlastně nejveselejší část práce, protože
se při ní setkávám a seznamuji s vámi, mám
možnost přiřadit obličeje ke jménům a číslům
domů, které znám dosud jen z evidence obyvatel a zpracovaných seznamů. Probereme počasí,
zahrádky, vaření nebo děti a pomalu začínám
cítit sounáležitost s obcí, v níž jsem až dosud
žila trochu uzavřeně v kolotoči pracovního vytížení mimo obec a o víkendu na zahradě za zdmi
našeho stavení. Často se skutečně pobavím.
Zároveň však zjišťuji, jak málo z vás čte plody
naší práce, tj. obecně závazné vyhlášky, které
jsou uveřejněny na internetových stránkách
obce. Chápu, že je to čtení nezáživné, ale jejich znalost vám může ušetřit nepříjemná překvapení. Proto bych využila této příležitosti
k tomu, abych shrnula několik nejdůležitějších
bodů:

l Jednou momentkou se ještě vracíme k letošním čarodějnicím.
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l pronájem hrobového místa p. Jaroslavu
Bonovi
l prodej pozemku o výměře 125 m2 a ceně
stanovené na 50,-Kč/m2 p. Evě Šretrové
l pronájem bytu v č.p. 132 p. Pavlu Sýkorovi
l smlouvu s firmou SIGMIN na dotaci určenou na vybudování sportoviště
l smlouvu s firmou SIGMIN na dotaci určenou na výsadbu lesoparku

1. Poplatek z komunálního odpadu platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
a za domácnost poplatek odvádí společný
zástupce, za rodinný dům jeho majitel. Proto
je třeba si vždy rozmyslet, koho si do svého domu přihlašujete k trvalému pobytu!
Za odvod poplatku totiž odpovídáte, a to
i tehdy, pokud se dotyčný občan odstěhuje
a nikde se nově k trvalému pobytu nepřihlásí!
2. Změny místa trvalého pobytu či změny
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, je třeba oznámit
do 15 dnů. Na základě toho se vypočítává poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Pokud
k ohlášení změny nedojde, bude vyměřen poplatek na základě starých údajů.
3. Nesplněním ohlašovací povinnosti, ať se
týká přihlášení osob, psů, oznámení využití
veřejného prostranství, atd. se vždy vystavujete vyměření pokuty.
4. Totéž se týká i poplatků ze psů, který se
odvádí z každého psa staršího 3 měsíců. Přihlášení a odhlášení psa je třeba provést do 15
dnů od vzniku příslušné situace.
5. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Věřím, že vám těchto několik bodů pomůže se
trochu orientovat v našich zákonných povinnostech. Jen dodávám, že v případě, kdy máte
nějaké pochybnosti o našich výpočtech nebo
máte jiné problémy související s placením poplatků, vždy se na nás včas obraťte, abychom
o záležitosti věděli a společně ji řešili.
Závěrem děkuji všem, kteří uhradili poplatky včas
a věřím, že ti, kterým se to nepovedlo v termínu,
to ještě dohoní. Omlouvám se těm, kteří našli
v našich výpočtech chybu, budeme se snažit příště
polepšit, a s vaší pomocí to jistě zase zvládneme.
Olga Neumannová
P.S. Těším se, jak příště probereme letošní
úrodu/neúrodu v zahradách. Já například již
dnes vím, že nebudu mít žádné ovoce na zavařování. A co vy?
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Příspěvek na péči

o osoby, které nejsou schopny se samy najíst,
zvládat osobní hygienu a oblékání bez pomoci druhých.
Život seniorů v naší obci je skvělou ukázkou
Příspěvek může být udělen:
toho, jak prožít aktivní stáří. Mohou však
1. osobě s trvalým pobytem na území ČR
přijít zdravotní problémy a člověk potřebuje
2. občanovi členského sátu Evropské unie
pomoc druhých. Někdy stačí pomoc blízkých
3. cizinci s povolením k dlouhodobému pov rodině, jindy sousedská výpomoc. V příbytu
padě závažnějších onemocnění bývá člověk
4. osobě s přiděleným azylem
odkázán na celodenní péči. Pro tento případ
O přidělení příspěvku občanovi naší obce
je možné využít sociální dávky příspěvek
rozhodují úředníci odboru sociálních věcí
na péči.
Městského úřadu v Berouně. Lhůta na vyTato dávka umožní celodenně pečovat o člena
řízení žádosti je stanovena na 2 – 3 měsíce.
rodiny v době těžké nemoci . Na příspěvek má
Příspěvek je možné použít pouze na výdaje
nárok občan, který je bezmocný nebo starší
vzniklé v rámci péče o osobu blízkou. V rám80 let a částečně bezmocný. Je nutné vyplnit
ci domácí péče je možná kombinace s péčí
formulář žádosti o příspěvek na péči. Formulář
sociální služby. Příspěvek pobírá osoba,
dostanete na odboru sociálních věcí Městskéo kterou je pečováno. Výše příspěvku se poho úřadu v Berouně nebo je k dispozici u předhybuje od 800 Kč do 12000 Kč podle stupně
sedy sociální komise v naší obci. Pokud budete
závislosti.
mít problém s vyplňováním žádosti nebo jejím
Sociální služby v našem regionu poskytupodáním, členové sociální komise v naší obci
jí Pečovatelská služba Farní charity Beroun
vám rádi poradí a pomohou.
Pečovatelská služba SENIOR Care o.p.s.
Příspěvek na péči slouží k pokrytí výdajů
Beroun a Pečovatelská služba DIGITUS o.s.
3)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
za péči, mohou
pobírat
lidé,
kteří jsou
Hořovice.
některýchho
zákonů
(zákon
o uznávání
výsledků dalšího
vzdělávání), ve znění pozdějších
v důsledkupředpisů.
zdravotního stavu závislí na poSociální komise v naší obci pracuje ve sloč. 18/2004
Sb., o uznávání
odborné kvalifikace
a jiné Sixta,
způsobilosti
státních příslušníků
moci jiné Zákon
osoby.
Bezmocnost
nebo částečžení Jiří
Michaela
Holá, Jaroslava
členskýchposuzuje
států Evropské
unie a některých
jiných států a
ao
změně některých
nou bezmocnost
lékařská
komise příslušníků
Rosenbaumová
Ladislava
Zajícová. V přízákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
na základě vyjádření ošetřujícího lékaře. Jde
padě dotazů a připomínek ze sociální oblasti
4)

§ 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Příloha č.
1 k nařízení
vlády č. 91/2010 seženete
Sb.
Kde
na
Berounsku
kominíka?
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za
období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Kapalné
Plynné
Pevné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle návodu
výrobce

1.
Za sezónní
provoz se
považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující
Doplňující
pravidla
k tabulce:
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2.
(nevyvložkovaného)
pro spotřebiče
plynná paliva
se lhůty
1. U jednovrstvého
Za sezónní provoz
se považujezděného
provozkomína
spalinové
cesty pronaspotřebič
paliv
po
kontrol
a čištění
řídí lhůtamivkontrol
spotřebiče
na pevná roce.
paliva.
dobu
nepřesahující
součtua6čištění
měsíců
v kalendářním
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,
2. U jednovrstvého
(nevyvložkovaného)
zděného
komína
prodoba
spotřebiče
na plynná
přičemž
mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními
nesmí
uplynout
kratší 6 měsíců.
paliva
se
lhůty
kontrol
a
čištění
řídí
lhůtami
kontrol
a
čištění
spotřebiče
naodstupech,
pevná
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
paliva.
přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
NEUBAUER
Podpřičemž
Květy 26,
29 Zadní kontrolami
Třebaň, telefon:
603 541 nesmí
595
časových Robert,
odstupech,
mezi267
jednotlivými
nebo čištěními
uplynout doba
kratší 6 měsíců.
RÁKOSNÍK
Jiří, Hradební
1365, 268 01 Hořovice, telefon: 603 801 428

ENDRŠT
Josef, Chyňava
- Libečov
25, telefon:
604činnosti
828 369provádí v přiměřených
4. Při kontrolách
a čištění
třikrát ročně
se tyto
časových
odstupech,
přičemž mezi
kontrolami
čištěními nesmí
SVOBODA
Miloslav,
Šamonilova
148, jednotlivými
25219 Rudná,
telefon:nebo
603588429
uplynout doba kratší 4 měsíců.

se prosím obracejte osobně na výše jmenované členy komise. Je možné kontaktovat
telefonicky nebo e-mailem Jiřího Sixtu:
607 557 296, jirka.sixta@seznam.cz
Jiří Sixta

IVS Budy Křivoklátsko o.p.s.
pro občany Otročiněvsi
IVS Budy Křivoklátsko je turistické informační středisko zaměřené na ochranu přírody v CHKO Křivoklátsko. Pro zájemce z řad
odborné i široké veřejnosti a škol pořádá celoročně pobytové programy (ubytování pro
24 osob), jednodenní exkurze a přednášky.
Kromě toho poskytuje turistům cenné informace o výletech v okolí Křivoklátu, zajišťuje
vstupenky na kulturní akce hradu, prodej suvenýrů s regionální a přírodní tématikou.
Co tedy můžeme nabídnout občanům Otročiněvsi?
Kromě již zmíněných exkurzí po CHKO Křivoklátsko, výstavách do 31. 8. barevné fotografie Jaroslava Konráda „Křivoklátsko, jak
ho neznáte“ a výstavy MŽP - „Změna klimatu
je realitou“ od 1. 9. do 31. 12., si mohou vybrat exkurzi s lektorem ze Správy CHKO botaničkou, zooložkou či lesníkem (dle jejich
přání) např. do PR Brdatka, PR U Eremita.
Zájemci o paleontologii určitě uvítají „Cestu
do minulosti“, kde součástí programu je PR
Jezírka a zřícenina Týřov. Účastníci si mohou
prohlédnout Muzeum zkamenělin ve Skryjích a sami si nalézt trilobita.
Těším se nashledanou
Jiřina Prošková
ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

❀ ŽIVOTNÍ JUBILEA ❀
červenec - prosinec 2011
Hájek Jiří
Voříšek Antonín
Vydra Jaroslav
Telk Rudolf
Prošková Květa
Hájek Milan
Neumann Antonín
Sova Tomáš
Chaloupka Jiří
Hájková Marie
Frydrychová Věra
Benda Stanislav
Doubravová Marie
Kopecká Věra
Abrahám Zdeněk
Rosenbaumová Jaroslava

65 let
75 let
75 let
65 let
65 let
60 let
75 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
85 let
75 let
70 let
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Co se chystá ve Village House

Ráda bych vás pozvala na akce v penzionu Village house (venkovský
dům), č.p. 32, chystané na tento podzim. V minulosti jsme se zde sešli
na několika divadelních představeních, při promítání filmu, poslechu
hudby nejrůznějších žánrů, při povídání s různými osobnostmi či při
čtení úryvků z beletrie známých autorů. Mnozí z vás sem chodí proto,
že je to kulturní příležitost přímo tady, v Otročiněvsi. A to mě těší.
Vím však také, že mnozí z vás sem dosud nezavítali, a to jednak proto,
že o akcích nevíte (třeba jste se do obce právě přistěhovali), nebo se
někteří domníváte, že tyto akce pořádám pro jakousi uzavřenou společnost svých známých. Není tomu tak!
Bydlím v Otročiněvsi již šest let a tyto akce pořádám pro všechny, kteří
mají zájem přijít. Jsem původně učitelka, takže jde většinou o kulturní
programy, které se snaží nabídnout trochu jiný pohled na svět, nebo
o besedy s lidmi, kteří mají co říct k současnému dění, a podobně. Takže všichni, kdo máte zájem, jste co nejsrdečněji vítáni. Kulturní komise
obce spolu s novým vedením mi dávají plnou podporu, a informace
o pořádaných akcích jsou vždy vyvěšovány na obecních nástěnkách.
A nyní k chystaným programům: dne 27. 11. budete mít možnost strá-

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ
Od 1. 8. 2011 velká novela zákona o silničním provozu. Zněním zákona č. 133/2011 Sb.
s účinností dnem 1. srpna 2011 se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
l ZMĚNY V BODOVÉM SYSTÉMU
Přehled porušení předpisů o provozu na pozemích komunikacích a stanovený počet bodů
za toto porušení stanovuje příloha k uvedenému
zákonu. Nově se body za více přestupků projednávaných ve společném řízení nebudou sčítat, ale
zaznamenají se pouze body za jednání nejpřísněji postižitelné. O zmírnění bodového systému
ovšem hovořit nelze, u většiny přestupků se bodové sankce zvyšují.
Hlavní změny jsou především:
* Veškeré původně jednobodové tresty jsou úplně
zrušeny, například také jeden bod za porušení zákazové značky B28 - zákaz zastavení a B29 - zákaz stání nebo jeden bod za porušení povinnosti
svítit ve dne.
* Postih za držení telefonu nebo jiného záznamového zařízení při řízení v ruce se snižuje ze tří
bodů na dva.
* Překročení rychlosti v obci do 5 km/h a mimo
obec do 10 km/h je nově bez ztráty bodu, ale s pokutou. Vyšší překročení rychlosti je již bodováno.
* Způsobí-li řidič dopravní nehodu tím, že poruší své povinnosti, a způsobí-li tím usmrcení
nebo těžkou újmu na zdraví jiné osoby, dostane
nově sedm bodů. Výše škody, způsobená nehodou nerozhoduje. Tři body za nehodu se škodou
do 100tis. Kč se ruší.
* Za neposkytnutí účinné první pomoci a nepřivolání záchranných složek účastníkem silničního
provozu, které není účastníkem dopravní nehody
se nově zavádí sedm bodů. Konkrétní stanovení
toho, co se považuje za „účinnou“ první pomoc
vysvětleno není.
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vit opět jeden příjemný večer se skupinou GUTTA z Plzně. Do Village
house přijedou již potřetí. Tentokrát se zúčastní i adventního odpoledne
na Obecním úřadě, odkud se přemístí ke mně. Jsou to úžasní muzikanti
a vypravěči, takže podvečer s vínem bude jistě moc fajn.
Dále připravuji na polovinu září odpoledne pro děti s rodiči jako další
příležitost k setkání mladých rodin, kde se mohou domluvit na vzájemném hlídání dětí nebo jiných formách vzájemného vypomáhání, či jen
na společných setkáváních. Prosím sledujte nástěnky, kde bude datum
konání akce upřesněno.
Od září se zde bude opět provozovat jóga pro kohokoliv, kdo si chce
jeden večer v týdnu oddechnout a relaxovat. Začneme ve středu 7. 9.
od 19 hod. s novou cvičitelkou. Všichni jsou vítáni, i začátečníci. Prosím, rezervujte si místo na tel. 606 688 978.
Kromě již zmíněných akcí se chystá i další ochotnické divadelní představení. Podrobnosti a datum ohlásím. Kdo máte možnost, můžete sledovat mé stránky www.villagehouse.cz.
Budu moc ráda, když přijdete v hojném počtu.
Miroslava Kaněrová

l ALKOHOL ZA VOLANTEM
Diskutovaná tolerance 0,3 promile vůbec neznamená úplnou toleranci bez postihu. Za alkohol
do 0,3 promile nedostanete bodový postih, pokuta až 20tis. Kč a zákaz řízení vozidla na dobu
6 až 12 měsíců ale zůstává. Za pozitivní test
na alkohol nad 0,3 promile dostanete 7 bodů.
l ZIMNÍ PNEUMATIKY
V období do 1. listopadu do 31. března platí
pro vozidla kategorie M a N povinnost používat zimní pneumatiky, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komunikaci
během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva
sněhu, led nebo námraza.
U vozidel s maximální přípustnou hmotností
nepřevyšující 3,5 t budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech a hloubka dezénu musí
činit nejméně 4 mm.U vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 t budou tyto
pneumatiky povinné na všech kolech hnacích
náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu musí činit nejméně 6 mm.Povinnost
se nevztahuje na případy nouzového dojetí
s rezervní pneu.
l POUŽITÍ REFLEXNÍ VESTY
Přesně v zákoně uvedeno: Řidič musí mít na sobě
oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím předpisem
podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo
na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti
s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.
l KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA
PŘÍMO V PROVOZU
Podle nového paragrafu 6a zákona bude řidič
povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro
provedení technického stavu, pokud zajížďka
včetně cesty zpět není delší než 8 kilometrů. Zde
bude kontrolován technický stav jeho vozidla
a řidič je povinen řídit se pokyny osoby obslu-

hující zařízení pro kontrolu technického stavu.
Nebude-li zjištěná žádná nebo nebezpečná závada, náklady na technickou kontrolu platí policie.
l MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Podle zákona mohou rychlost měřit jak Policie ČR, tak obecní policie. Podle nového zákona i nadále obecní policie provádí měření
rychlosti ve vzájemné součinnosti a v místech
určených Policií ČR, ovšem místa, ve kterých
měření obecní policií probíhá, již nebudou muset být označena nápisem „měření rychlosti“
a „konec měření rychlosti“.
l DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A EEG
Velkou novinkou v paragrafu 87a zákona je
zrušení povinného vyšetření neurologem včetně vyšetření EEG. Zůstává povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření, i nadále
platí okruh osob, které tomuto vyšetření podléhají, stejně jako doba, kdy musí být provedeno.
Nově se dopravně psychologickému vyšetření
budou muset podrobit řidiči, kteří budou žádat
o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyly
z důvodu dosažení 12 bodů.
l VÝMĚNA DOSAVADNÍCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Novelou zákona se mění doby platnosti řidičských průkazů. Řidičské průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit v následujících termínech:
a) ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 do 31.
prosince 2010,
b) ŘP vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002
do 31. prosince 2012,
c) ŘP vydané od 1.1.2003 do 30.4.2004 do 31.
prosince 2013.
l POKUTY ZA PŘESTUPKY
Ruší se paragraf 125 - Pokuty a zároveň se zrušuje právní úprava přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích obsažená v paragrafu 22 zákona o přestupcích. Správní delikty budou nově upraveny
v paragrafu 125c - 125e zákona. Novinkou je,
že pokuta určená policistou v blokovém řízení
nemá dolní hranici, zákon stanovuje horní hranici pokut.
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l Delegace z Otročiněvsi se svými irskými hostiteli na zámku pana Garetha Browna.

Návštěva Irska - červen 2011

Po téměř třech letech se skupina třinácti občanů z Otročiněvsi vypravila do Glendalough za našimi přáteli v Irsku. Říkám po téměř třech
letech, protože do té doby pravidelné střídání návštěv bylo v roce 2009 přerušeno obavami z ekonomické krize. Loni v květnu však již byli
naši irští partneři opět u nás a nyní jsme svojí návštěvou navázali na původní projekt: jeden rok oni k nám, další my k nim. Jak jsem psala
minule, toto partnerství s Irskem začalo v roce 2005 a za tu dobu se vytvořily silné vazby. Jezdíme k nim jako „domů“, a s našimi hostiteli
si již rozumíme, byť nemluvíme všichni anglicky. Bydlíme v jejich domácnostech, často v pokojích po jejich dnes již dospělých dětech,
a oni se o nás starají, hostí nás, doprovázejí nás při různých návštěvách v jejich kraji a ukazují nám krásy jejich přírody.
Tentokrát od nás z Otročiněvsi jely tři děti,
což bylo úžasné. Myslím si, že cesta jim přinesla cennou zkušenost poznání života v jiném kulturním prostředí a zároveň, mocně
povzbuzovány našimi irskými přáteli, nabyly
kuráže k tomu, aby se v cizím prostředí cizím
jazykem rozmluvily a domluvily.
Píšu to úmyslně proto, že bychom rádi podpořili zájem dalších dětí a mládeže vůbec o tuto
aktivitu. Celé to partnerství není „jen“ výlet
do zajímavých končin Irska, ale je to příležitost rozevřít křídla a zkusit si samostatný
let, ale zároveň mít jistotu, že tentokrát o vás
bude postaráno. Doufám tedy, že se další zájemci přihlásí při příští návštěvě Irů u nás.
No, a co jsme tentokrát zažili? Typické irské
počasí. Byla zima i dost vydatně pršelo, byť
ne stále. Takže výlet do vodní elektrárny,
která je unikátní v tom, že přečerpává vodu
z jednoho dolního jezera do horního (umělého) a vyrábí záložní elektřinu pro případ
výpadku, byl výletem do kopců, kde vás
během pár vteřin může překvapit silná mlha
natolik, že tam i místní někdy zabloudí. Není
to výškou ale rozmarností počasí. My jsme
měli relativní štěstí, že bylo vidět do dálky,
a kam až oko dohlédlo samé zelené kopce
beze stopy lidského obydlí. A všude ovce.

Krajina k zamyšlení. A jak mi řádová sestra
Genevieve v autě řekla, krajina plná poutních míst a stezek. Irové jsou hloubaví, jdou
do sebe, jsou zadumaní, ale to se střídá ( jako
to počasí) s veselím, smíchem a radostí vyjádřenou třeba tancem. Ten jsme zažili v hospodě nedaleko Glendalough hned první večer
po příjezdu. Opět jsme se pokoušeli naučit
se správným krokům do rytmu jejich divoké
hudby. Marně. Ale i tak jsme obstáli.
Součástí letošního programu byl výlet do zámečku pana Garetha Browna, přítele irského
velvyslance v Praze. Tato návštěva patří zcela
jistě k těm momentům zájezdu, na které se nedá
zapomenout. Sjížděli jsme malebným údolím
k nádhernému klidnému jezeru, a to už byl
pozemek pana Browna. Zámeček v pseudogotickém stylu se rozprostíral v jednom rohu tohoto rozlehlého pozemku se staletými stromy
a divokou zvěří. Pán domu s prošedivělým copem, oděn do rybářského oděvu ( jak nám sám
sdělil), nás vítal na zápraží třímaje skleničku
šampusu v 11.00 dopoledne. Jeho „komorníci“ nás okamžitě uvedli do vstupní haly, kde
i nám bylo podáváno pití. Při prohlídce přízemí zámečku jsme se dozvídali úryvky velmi
osobního životního příběhu pana Browna.
Znal se s mnoha irskými i anglickými malíři,

básníky a muzikanty. Provozoval své vlastní
nahrávací studio, hostil kdysi ve svém domě
Michaela Jaksona a člen jedné z dosud působících irských skupin, Chieftains, bydlí v jeho
sousedství. Má kořeny v rodech francouzské
a irské šlechty, jeho bratr (který tragicky zemřel, když mu bylo něco přes 20) byl velmi
blízkým přítelem skupiny Beatles, která o něm
potom složila píseň „Sergeant Pepper“. A povídání o historii, o různých jeho milenkách
a manželkách, nebralo konce. Loučili jsme se
neradi a dokumentem zůstávají společné fotky
jak s panem Brownem, tak s irským velvyslancem, panem Richardem Ryanem, který se
návštěvy též zúčastnil, ale také s panem Tomášem Kafkou, českým velvyslancem v Dublinu.
Ten se přijel především přesvědčit, jak se naše
partnerství rozjelo a jak dobře funguje, protože
se sám marně snažil o vytvoření podobného
partnerství mezi většími městy. Byl nadšen
a složil nám několik poklon.
Již tradičně naše kroky zamířily do místní
školy, kde už jsme známá česká „delegace“.
Děti nás uvítaly zpěvem a kladly záludné
otázky kolem jídla, zvyků, fotbalu, atd.
V neděli před odjezdem jsme byli přizváni
na mši v kostele Svatého Kevina, jejich patrona, a to lilo a lilo. Místní nový farář nás

strana 5

Zpravodaj obce Otročiněves
při bohoslužbě také uvítal, což je pocta, které
se nedostane každému. Odpolední návštěva
ovčí farmy u Lucy se zredukovala na rychlé
okouknutí, jak se ovečky v tom dešti mají,
a na popíjení čaje a požívání jejich typických
buchtiček s marmeládou, tzv. scones.
Poslední večer byl u Brendana a Nualy, kteří
bydlí v dost odlehlé usedlosti, pěstují si sami
svou zeleninu a jsou nyní místními organizátory našich návštěv. Jídla a pití bylo přebytek tak
jako při grilování den předtím u Denisy a Seamuse. Přišel i farář Kevin, kterého jsme znali
z předešlých návštěv a který má nyní na starosti organizování mezinárodního katolického
kongresu příští rok v Dublinu. Udělal si ale
na nás čas stejně jako několik dalších „starých“ známých z minulosti. Samozřejmě jsme
na návštěvu nejeli s prázdnou a při příležitosti
této slavnostní večeře jsme předali ručně vyřezávaný Betlém jako dárek od naší obce, což
bylo přijato s velkým nadšením. Po rozloučení jsme se odebrali do svých „domovů“ a druhý den časně ráno jsme vyrazili zpět na letiště.
Teď máme čas na zamyšlení, jaké inspirace
bychom z těchto návštěv chtěli čerpat, kterým
směrem se dále ubírat. Každý, kdo by chtěl
takovou cestu zažít nebo se přidat k přípravám na návštěvu našich irských přátel příští
rok u nás, je zván. Nové tváře a nové nápady
jsou velmi vítány. Především je to výzva pro
děti, neboť to budou ony, kdo ovlivní v budoucnosti směr tohoto partnerství. Věříme, že
ho nenechají ladem. Kdo má zájem dozvědět
se víc, kontaktujte starostu nebo mne. Rádi
vám podáme bližší informace a vyslechneme
vaše nápady.
Miroslava Kaněrová
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Piráti od Rabštejna nad Střelou
Začátkem července pořádali místní hasiči nedaleko obce Rabštejn nad Střelou již tradiční
letní tábor pro děti z Otročiněvsi a okolí. Letošní táborová sezóna byla již třetí v pořadí.
Velkou oblíbenost tábora potvrzuje skutečnost,
že jeho kapacita čítající třicet dětí byla plně obsazena. Několik zájemců o prázdninový pobyt
bylo pro nedostatek míst nutno odmítnout.
Celotáborová hra „Piráti“ zaměstnala všechny děti, které byly po celou dobu pobytu rozděleny do tří soutěžních družstev. Program

tábora byl zaměřen na soutěže, získávání nových zkušeností a v neposlední řadě i na poznávací výlety. Za zmínku stojí především
prohlídka obce Rabštejn nad Střelou, provázená poutavým výkladem jednoho z místních
usedlíků a návštěva zámku v Chyši, kde pobýval a tvořil Karel Čapek.
Ani nestálé počasí nebránilo dětem užít si bohatý program tábora a domů si přivézt mnoho
nových zážitků a vzpomínek.
Petr Marek

Obecní úřad Otročiněves vyhlašuje fotografickou soutěž
„OTROČINĚVES V PROMĚNÁCH ROKU“
Obecní úřad Otročiněves vyhlásil celoroční fotografickou soutěž
„Otročiněves v proměnách roku“. Prvního kola se zúčastnilo celkem šest amatérských fotografů. Počátkem června soutěž vstoupila
do kola druhého. Využijte tedy příjemné letní počasí k procházkám
s fotoaparátem a rozšiřte řadu soutěžících.
Podstatou soutěže je zachytit na fotografii jakékoliv zákoutí naší
obce nebo blízkého okolí v průběhu roku. Soutěž je rozdělena
do čtyř kol: Jaro (březen-květen), Léto (červen-srpen), Podzim (září-listopad) a Zima (prosinec-únor). Snímky musí vystihovat charakter jednotlivých ročních období.
Z každého kola vybere zastupitelstvo dvacet nejhezčích fotografií,
které postoupí do kola finálového. Autoři snímků zůstanou z důvodu
objektivnosti porotě utajeni. Výherce každého kola obdrží malou
cenu. Po vyhodnocení posledního kola bude osmdesát finálových
fotografií vystaveno pro veřejnost v prostorách OÚ. Návštěvníci
výstavy následně hlasováním rozhodnou o vítězi celé soutěže. Pro
výherce budou připraveny hodnotné ceny.
Podmínky účasti v soutěži:
8 Účast v soutěži je povolena pouze amatérským fotografům.
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8 Věk soutěžících není omezen.
8 Do každého kola mohou soutěžící odevzdat nejvýše pět fotografií.
8 Velikost formátu a provedení snímků je libovolné.
8 Fotografie je nutno odevzdat na OÚ Otročiněves v obálce, která
bude opatřena jménem soutěžícího, jeho adresou a tel. kontaktem.
Uzávěrka jednotlivých okruhů je stanovena vždy na poslední den
3. soutěžního měsíce (tj. 31. 8. pro letní kolo, pro podzimní 30. 11.
a pro kolo zimní 29. 2. 2012).
Předáním fotografií dává soutěžící souhlas Obecnímu úřadu Otročiněves k použití fotografií bez nároku na autorskou odměnu k propagaci obce. Soutěžící tímto prohlašuje, že je autorem předaných
fotografií a Obecní úřad Otročiněves nenese trestně právní odpovědnost za jejich původ. Obecní úřad si dále vyhrazuje právo nezařadit
do soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému rámci soutěže.
Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách obce (www.otrocineves.cz). Případné dotazy k soutěži
zodpoví pan Petr Marek na tel.728 201 622, e-mail: marek-petr@
email.cz a starosta Otročiněvsi, Josef Šinkner.
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Varování seniorům

Zpravodaj obce Otročiněves

V posledních měsících dochází na území celého Středočeského kraje k páchání majetkové trestné činnosti na seniorech. Pachatelé se soustřeďují na menší vesnice jako je ta naše. Tuto trestnou činnost páchají zejména organizované skupiny Romů, kteří využívají důvěřivosti
starších osob. Ve většině případů jsou pachatelé nejméně tři, přičemž mezi nimi bývají i ženy. Tato skupina se vždy pohybuje osobním
automobilem. Různými způsoby si vytipují domy, kde bydlí samotní senioři. Ve vhodnou denní dobu (většinou v dopoledních hodinách)
se k domu dostaví a s použitím různých legend vstoupí na pozemek. Vždy několik osob odvádí pozornost obyvatel domu a zbylí pachatelé
do domu nepozorovaně vniknou. Následně dům prohledají a odcizí z něj finanční hotovost, šperky, starožitnosti a jiné drobné cennosti.
Místo následně opustí např. oknem, druhým vchodem atd. Celá tato krádež netrvá déle než 20 minut. V některých případech si senioři
krádeže povšimnou až po několika dnech.
Jak si tyto skupiny tipují své oběti?
Toto není dosud stoprocentně jasné, ale
v úvahu připadají následující možnosti:
Někteří senioři odebírají obědy, které jim
dodává rozvážková služba. Vozidla těchto
služeb jsou ve většině případů označena reklamou, která upozorňuje na to, k čemu je vozidlo určeno. Je možné, že pachatelé mohou
sledovat pohyb těchto vozidel a podle jejich
zastávek si vytipovat možné oběti.
Dalším způsobem vyhledávání budoucích
obětí jsou telefonáty. Velká část seniorů má
telefonní pevnou linku. Telefonní číslo této
stanice je bez obtíží zjistitelné v telefonních
seznamech, nebo na internetu. V okamžiku,
kdy mají pachatelé kontakt k dispozici, učiní několik nevinně vyhlížejících telefonátů
a dotazují se na osobní záležitosti (např. zda
má senior doma své děti, zda jej někdo navštěvuje, jak často atd.) Pachatel se může
při telefonátu vydávat za kamaráda potomků, nebo předstírá, že nabízí nějaké zboží či
služby.
V neposlední řadě se dá případná oběť vytipovat dle vzhledu a úpravy domu, ve kterém
bydlí. Domy seniorů (tím se nechci žádného z nich dotknout) jsou ve většině případů
staršího vzezření a bez moderních stavebních úprav. Dále se v domě seniora málokdy
svítí v pozdních nočních hodinách a zřídka
bývá na pozemku domu vidět osobní automobil.

Jaké legendy pachatelé užívají?
Záminky k odlákání pozornosti jsou různé.
Často pachatelé nabízejí k prodeji různé zboží,
popřípadě tvrdí, že vykupují starožitnosti, železný šrot, kůže, peří atd. Dále žádají o pomoc
s opravou automobilu, popř. o vodu do motoru. Jindy se dožadují vpuštění do domu
za účelem telefonování z pevné linky nebo
použití toalety. V některých případech se vydávají za pracovníky plynáren a řemeslníky.
Záminky ke vstupu do obydlí se různí. Pachatelé vždy jednají slušně ve snaze získat důvěru
seniorů a v mnoha případech se jim to daří.
Jak pachatelé najdou ukryté cennosti?
Většina seniorů nevyužívá bankovní účty či
platební karty a cennosti si ukládají na shodná místa. Zatím, co jedna osoba odvedla
pozornost obyvatele domu, ostatní členové
skupiny během několika málo minut zručně
prohledají vytipované úkryty v domě a odcizí
vše cenné. Není tedy vhodné ukládat peníze
a cennosti do zásuvek v jídelních stolech, kredenců, hrnečků, krabiček a mističek vystavených v kuchyňských linkách a vitrínách.
Rovněž matrace v postelích a pohovkách
i skříně se šatstvem patří mezi nejběžnější
„úkryty“ seniorů a pachatelé trestné činnosti
to velmi dobře vědí.
Jak se těmto krádežím vyvarovat?
Nejlepší prevencí je zamykat se v domě

Budují se další úseky cyklostezky

V polovině července začala výstavba dalších úseků cyklostezky
vedoucí z Berouna do Nižboru kolem řeky Berounky. V rámci
projektu „Bezpečně za prací a vzděláním“ budou vybudovány
přibližně tři kilometry nové cyklostezky. Další dva kilometry povedou po stávajících komunikacích.
Na tento úsek získala v rámci projektu evropskou dotaci obec Nižbor, město Beroun je partnerem tohoto projektu a bude spolufinacovat vybudování úseků cyklostezky na katastrálním území Zdejcina.
Cyklostezka směrem na Nižbor má plnit dvě funkce:
1) Sloužit lidem ke každodenní bezpečné přepravě do zaměstnání či
školy. Dosud totiž pro cyklisty a chodce slouží jediná spojovací cesta
mezi Nižborem a Berounem a tou je velmi dopravně frekventovaná
a v některých úsecích úzká silnice II/116.
2) Současně má být nová cyklostezka i rekreačně turistickou stezkou. Vybudovaná cyklostezka v atraktivním prostředí v těsné blíz-

a zabezpečit zámkem i vstup na pozemek.
V případě, že už neznámí lidé na Váš zvonek
zvoní, nebo se snaží jinak na sebe upozornit,
nevpouštějte je v žádném případě na svůj pozemek. Pokud jsou neodbytní, vymyslete si
historku, která v pachatelích vyvolá dojem, že
v objektu je s Vámi ještě další plnoletá osoba,
např. syn, který jim jistě rád pomůže. Eventuální přítomnost dalšího člověka v domě je
pro cíle skupiny nežádoucí. Raději od svých
záměrů upustí a odejdou pryč.
Jak pomoci při dopadení těchto pachatelů?
Policie ČR po pachatelích těchto trestných
činů intenzivně pátrá. Bohužel již okradení
senioři málokdy k případu uvedou kvalitní
poznatky. Na nedostatek stop provázejících
trestnou činnost pachatelé spoléhají. Pokud
v obci uvidíte podezřelé osoby či vozidla,
nebo se neznámé osoby pod některou z výše
uvedených záminek budou pokoušet dostat
na Váš pozemek, je dobré neprodleně tuto
skutečnost zatelefonovat na tísňovou linku
Policie ČR 158. Pokuste se co nejpodrobněji zapamatovat si počet a popis osob, jejich
pohlaví, barvu pleti, barvu a délku vlasů, přízvuk, výslovnost, přibližný věk a popis oblečení. U vozidla si zaznamenejte jeho tovární,
popř. registrační značku, barvu, počet dveří,
atypický markant (samolepky, dekorace, poškození karoserie…).
Petr Marek

kosti řeky Berounky tak jistě přispěje k rozříření nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele Berouna, Nižbora i blízkého okolí.
Úsek je rozdělen na tři části. Ten první se nachází v k.ú. Zdejcina,
kde budou provedeny největší stavební úpravy. Pro bezpečnost cyklistů bude provedeno rozšíření stávající lesní pěšiny a úprava břehu
a to násypem do koryta řeky Berounky z lomového kamene do výšky
2 až 3 metry nad běžnou hladinou. V tomto úseku bude dále u skály vybudována nová dřevěná lávka, která zajistí překonání stávající
rokle. Další úsek vede po katastrálním území obce Hýskov do Stradonic, poslední úsek propojí podél řeky lávku ve Stradonicích s Nižborem. Nová cyklostezka vyústí v Nižboru u silničního mostu přes
Berounku, úsek cyklostezky odtud až k silnici na Žloukovice je již
ve výstavbě, investorem této akce je obec Nižbor a je financován ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Namísto živičného povrchu bude mít cyklostezka s ohledem na stanovisko CHKO Křivoklátsko povrch z kaleného štěrku.
MěÚ Beroun
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Z kultury naší Otročiněvsi

Přestože jsou již prázdniny v plném proudu, ráda bych se ještě v krátkosti vrátila ke dvěma zdařilým akcím konaných v květnu.

V Cábrovácké hospodě jsme 8. 5. společně oslavili Den matek. Kromě
tradičního programu připraveného Občanským sdružením a Kulturní
komisí, který byl složený z přání starosty, vystoupení místních dětí,

K dobré náladě přispěla také dvojice hudebníků z kapely COLOR
CLUB, která celé odpoledne hrála k tanci a poslechu. Škoda jen, že
tanečníků nezůstalo více až do konce programu. Místní senioři pozvali
na oslavu přátele ze Senohrab a společně se velmi dobře bavili. Mladší
ročníky by si mohly vzít příklad. Jen tak dál milí senioři!
Tradiční Vítání léta proběhlo 18. 5. na návsi. Na žádost mnoha obyvatel se tak po několika letech přesunulo ze hřiště zpět do středu obce.
I když počasí spíše odpovídalo loučení s prázdninami, na náladě to neubralo. Nechybělo
občerstvení, ohýnek, hudba ani kulinářská pochoutka- jehně na rožni,
které skvěle připravil pan Luboš
Zajíc. Také zde
nechybělo
milé
překvapení. Jeden
z členů country kapely Jiří Starý, jakožto místní rodák,
složil k této příležitosti píseň, která mnohým pamětníkům vehnala slzy
do očí. Níže Vám její text uvádíme.
Otročín, Otročín, od Krušný až k Oudolu,
Otročín, Otročín, tam žijeme pospolu,
Otročín, Otročín, tam kde nejhezčí je les,
Otročín, Otročín, to je nejkrásnější ves.
Když jsem býval malý chlapec, na Krušný jsem bydlil,
do vsi do školy jsem chodil, s klukama se mydlil.
Škola ta na návsi stála, měl jsem ale kliku,
že tam Ani Hamouzová hrála harmoniku.

předání květin, pohoštění a hudby, čekalo ženy originální překvapení.
Jedenáct krásných dívek předvedlo za zvuků slavných melodií, kolekci svatebních šatů, kterou zapůjčila a připravila k přehlídce paní Míla
Tanclová. Touto cestou jí ještě jednou velmi děkujeme! Byla to podívaná vskutku slavnostní a umocnila sváteční atmosféru celého odpoledne.

Na Krušný tam bylo kino, každej do něj chodil,
potom s holkou po projekci za ruku se vodil.
Potom život odvedl mě pryč od mého domu,
však vzpomínky zbyly ve mně jak kořeny stromu.
V roce dva pět po létech jsem zas do obce vstoupil,
co jsem viděl připadlo mi, jak bych jednu koupil.
Po silnici od Nižbora kolona se blíží,
v autě sedí pan prezident, na vesnici shlíží.
Myslivci a hasiči a důchodci i rybáři,
spolu s Naším domovem dobrou práci vytváří.
Otročiněves je prostě naše krásná vesnice,
protože ji máme rádi, obnovujem tradice.
V sobotu 16. 7. večer jsme měli možnost poslechnout si, v penzionu
Village House u paní Míti Kaněrové, Letní středověké hraní a zpívání skupiny GUTTA z Plzně. Kdo přišel, určitě neprohloupil. Skupina
GUTTA vystoupí v Otročiněvsi opět u příležitosti zahájení adventu.
Nenechte si ujít!
Na další společné zážitky s Vámi se těší D. Sovová
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Ves otroků

Až na úpatí Krušné hory dosahoval vliv velízské svatyně. Podle Vyšehradských letopisů
kníže Břetislav I. věnoval kapli sv. Jana Křtitele na Velízu řádu benediktinů z Ostrovského kláštera u Davle se „vším příslušenstvím“,
mezi nímž jsou jmenovitě zdůrazněni „strážníci
z Černína a Otročiněvsi“. Funkce těchto strážníků je historikům nejasná. Patrně šlo o nějakou
obdobu manských povinností; obyvatelé vsi
přijali spolu s pronajatou půdou povinnost starat
se o údržbu lesní kaple, opravovat ji a chránit
před zloději a vandaly. Otázkou je, proč museli
být z tak vzdálené osady. I zkratkami po lesních
pěšinách to měli od Krušné hory na Velíz dobrých šest kilometrů!
Určité vysvětlení nabízí velká Břetislavova
výprava do Polska roku 1039, při níž dobyl

Zpravodaj obce Otročiněves
tera. Když si uvědomíme všechny zmíněné
souvislosti, pak je nám jasné, že obdarování
benediktinského kláštera kostelem na Velízi
a přidělení zajatých Hedčanů k jeho službám
jako „strážníků“ má zcela zjevnou logiku.
Obnovitel českého jazyka Josef Jungmann
vzpomínal, že ještě za jeho mládí existovalo
v Otročíně naprosto svérázné nářečí s mnoha
podivnými a v okolních vesnicích neobvyklými slovy, připomínajícími polštinu. Většina
obyvatel pracovala v železnorudných dolech
na Krušné hoře a v okolních hutích, kde se
železná ruda zpracovávala. Rozsáhlá hutní
výroba spotřebovala spoustu dřevěného uhlí.
Proto se mnozí z místních živili jeho pálením.
Křivoklátské lesy byly plné dýmajících milířů, kouř a vůně dehtu se táhly po pasekách
a mlžné závoje dýmu zakrývaly jednoduché
boudy z klestí a kůry, v nichž tito lesní samotáři trávili řadu dní a nocí ostražitou hlídkou,
při níž uvolňovali průduchy, když milíř zha-

znamením“. Mnozí badatelé dokonce uvažují
o návaznosti těchto zvláštních kamenů na pohanské „sluneční stély“.
Na Žížali se během druhé světové války scházela skupina horníků, napojená na odbojovou
organizaci Obrana národa. Podařilo se jim
propašovat z Krušné hory určité množství výbušnin a zásobovat jimi partyzánské oddíly,
operující v křivoklátských lesích. Po sabotáži
na železniční trati do Rakovníka však byla
skupina prozrazena, její členové pozatýkáni a popraveni. Po válce byl na místě jejich
tajných schůzek postaven pomník. Je to důstojné pietní místo, ponořené do hlubokého
lesního ticha. Návštěvníka sem přivede značená cesta.
Z okrajů náhorních planin se otvírají zajímavé „ptačí pohledy“ na Otročíněves. Vesnice
je terasovitě rozložena podél rokle, spadající
prudkým svahem až do hlubokého údolí Habrového potoka, jenž tady velkou smyčkou

sínal, a naopak je rychle utěsňovali hliněnými
drny, aby ho přidusili, když se příliš rozhořel.
Dřevo se muselo „zapékat“ - kdyby shořelo
na popel, přišla by veškerá práce vniveč. Při
síle se udržovali „uhlířinou“ - typickým jídlem z brambor, vařených v kotlíku nad ohněm
společně s kusy knedlíkového těsta.
V Libavině, severně od Otročíněvsi, můžeme dosud najít zarovnané kruhové plácky
s černou, uhlíky prosycenou hlínou, která tu
zůstala po bývalých milířích. Také na Žížali, náhorní planině severně od obce se kdysi
pálily milíře. Na místě zvaném Kolomazna
prý sedláci, odvážející dřevěné uhlí k hutím,
promazávali kola svých vozů. Jako symbol tu
po nich zůstal kámen s vytesaným reliéfem
loukoťového kola. To je ovšem novodobý pokus o výklad dávného znamení, jehož původní smysl byl zapomenut. Podařilo se mi v dokumentech zjistit, že právě tudy vedla kdysi
hlavní cesta z Nižboru na Křivoklát. Kámen
se symbolem kola mohl být tedy „celním

obkružuje výběžek Krušné hory, takzvaný
Hudlický vrch. Na půvabné návsi se dodnes
zachovalo několik honosných vjezdů do selských statků a kapří rybníček, na němž rozkvétají lekníny a jehož hladinu stíní mohutné
lípy. Pod nimi stojí krásně rekonstruovaná
kaplička Panny Marie z roku 1801, z níž třikrát denně zazní zvon.
Tradicí, na níž se sjíždějí diváci z dalekého
okolí, se stal každoroční „živý Betlém“. Obyvatelé obce v dobových kostýmech, spolu
se skutečnými ovečkami a oslíkem, sehrají
u kapličky na Boží hod vánoční scénu o narození Ježíška. Zpěv koled za zimního mrazivého večera a zvolna padající sněhové vločky,
jiskřící v mihotání četných svíček, vytváří
nezapomenutelnou poetickou atmosféru, pro
kterou jako by bylo tohle skryté zákoutí přímo stvořeno.
Otomar Dvořák,
převzato z knihy Tajemné stezky
- Křivoklátským královským hvozdem

l Přibližně sto let starý pohled na Otročiněves.
Hnězdno a zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha,
které slavnostně přenesl do Prahy. České vojsko se vrátilo obtíženo kořistí a přivedlo stovky (možná tisíce) polských zajatců, Hedčanů,
jež Břetislav usadil v dosud pustých oblastech
Čech, aby je zvelebili. Právě tito zajatí polští
Hedčané prý založili na jihovýchodním okraji
knížecích loveckých hvozdů, v oblasti zvané
Černý les (Černín) osady Černín a Otročín
(pozdější Otročíněves). Slovo otrok nám dnes
zní trochu pejorativně, ale ve staroslovanských
jazycích to bylo běžné označení pro nesvéprávné členy rodu, k nimž patřili nejen váleční
zajatci, ale také děti, dlužníci, sirotci a přistěhovalí cizinci. Ti všichni totiž byli vyloučeni
„od rokování“ (ot - rok), čili nesměli mluvit
na shromáždění kmene.
Smělé vyloupení hnězdenského arcibiskupství
musel ovšem kníže Břetislav nějak šikovně
zdůvodnit před papežem v Římě - a tohoto
úkolu se s velkým úspěchem zhostila delegace
benediktinských mnichů z Ostrovského kláš-
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Ptačí oblast Křivoklátsko

Ptačí oblast Křivoklátsko je součástí sítě
NATURA 2000, což je soustava evropsky
významných chráněných území vytvářená v souladu s legislativou EU, která stojí
na dvou hlavních pilířích - směrnicích. Jedna
směrnice se týká ochrany přírodních stanovišť, planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů. Mezi živočichy jsou zde zahrnuty
téměř všechny významnější skupiny zvířat
kromě ptáků. Zkráceně je tento dokument
označován termínem „Směrnice o stanovištích“ a na jejím podkladě vznikla soustava evropsky významných lokalit. Ochraně ptáků se
věnuje samostatná směrnice již z roku 1979,
podle níž mají státy Evropské unie povinnost
zajistit 181 jmenovaným druhům ptáků ohroženým v evropském nebo i celosvětovém měřítku patřičnou ochranu a zabránit tak dalšímu úbytku jejich početnosti. Na základě této
„Směrnice o ptácích“ byla ke dni 1.5.2004
na polovině rozlohy CHKO Křivoklátsko (31
932 ha), zahrnující kromě nejcennější střední části také rozsáhlé lesní porosty v severní,
východní a jihozápadní části území, vyhlášena oblast ochrany ptactva, nazývaná rovněž Ptačí oblast Křivoklátsko. Ta je jednou
z 41 takovýchto oblastí vybraných na území
České republiky. V katastrálním území obce
Otročiněves probíhá hranice PO Křivoklátsko v celé své délce severně od obce podél
toku Habrového potoka. Vyjma nejseverněji
umístěných staveb se tak obec Otročiněves
nachází těsně za hranicí, tedy mimo území
PO Křivoklátsko.
Křivoklátsko slouží jako oblast hnízdění převážně pro lesní druhy ptáků - šplhavce a druhy hnízdící v dutinách, význam má i pro druhy využívající skalní výchozy a prudké srázy.
V oblastech mimo les se potom střídají louky,
pole, pastviny, křoviny a remízky a tato pestrá krajina vytváří hnízdní možnosti pro další
spektrum druhů. Na území bylo zjištěno zatím
120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo
zaznamenáno mimo hnízdní období nebo jejich
hnízdění nebylo potvrzeno. Mezi druhy, které
jsou předmětem ochrany PO Křivoklátsko, patří výr velký, kulíšek nejmenší, ledňáček říční,
strakapoud prostřední, žluna šedá, včelojed
lesní, lejsek malý a lejsek bělokrký.
Výskyt výra velkého (Bubo bubo) je v oblasti
stále a pravidelně zaznamenáván, avšak klesá
počet potvrzených hnízdění. Úbytek je zřejmě
zapříčiněn pokračujícím pronásledováním (vybírání hnízd, zástřely) a nedostatkem drobné
zvěře v krajině. Výr obsazuje skalní výchozy
nad řekou (Týřovické skály, Čertova skála)
nebo také lesní lokality na prudkých svazích.
Pro podporu výrů v oblasti je třeba nelegálním
aktivitám zamezit, u známých hnízdišť v hnízdním období omezit či zcela vyloučit jakoukoli
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rušivou činnost (lesní práce - těžba, výsadba,
přibližování dřeva; turismus aj.) ve vzdálenosti
nejméně 500 m od hnízda. Současná početnost
je zhruba 9 - 16 obhajovaných teritorií.
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum),
naše nejmenší sova, využívá hojně smrkové porosty, ale nevyhýbá se ani starým, zachovalým listnatým lesům, kromě lesa však
využívá pestrou mozaiku lesních a nelesních
společenstev. Dle informací z pravidelného
monitoringu se jeví jako hojný a početně stálý
či mírně přibývající se současnou odhadovanou populační hustotou 30 - 50 obhajovaných
teritorií v PO.
Jediným nelesním druhem, který je předmětem ochrany v PO Křivoklátsko, je ledňáček
říční (Alcedo atthis), který hnízdí ve vhodných
hnízdních stěnách - vyšších hliněných březích
na některých úsecích Berounky a jejích přítoků. Pro druh je klíčové zachování dostatečného
množství břehových stěn pro tvorbu hnízdních
nor, proto je třeba bránit zavážení vzniklých
nádrží a zpevňování břehů, naopak je nezbyt-

l Včelojed lesní
né zachovávat koryta toků v přirozeném stavu
a s dostatečným břehovým porostem dřevin
(důležité jsou větve visící nad hladinou, odkud ledňáček loví drobné rybky). Z hlediska
potravní nabídky je potřeba hlídat kvalitu vod
v tocích, aby nedocházelo ke snižování potravní základny a její kvality. Současná populace
čítá přibližně 10 - 14 hnízdících párů.
Žluna šedá (Picus canus) a strakapoud prostřední (Dendrocopus medius) obývají zachovalé, teplejší, světlé lesy, především bučiny, ve kterých potřebují přítomnost starších
stromů. Vysoká hnízdní hustota strakapouda
prostředního, čítající dnes 100 - 200 obsazených teritorií, je zejména v oblasti NPR Týřov
srovnatelná se strakapoudem velkým, kde je
dokonce v porostech s dubem hojnější. Početní

stavy žluny šedé se pohybují v rozmezí 45 - 65
obsazených teritorií. Populace obou druhů lze
podpořit zachováním a zlepšením přirozené
skladby lesa s různověkým porostem a převahou starších listnatých celků, jelikož současná
intenzivní těžba těchto porostů izoluje jednotlivé populace a činí je zranitelnými.
Jediným zahrnutým dravcem, byť potravní
preferencí poněkud atypickým, neboť se živí
především kuklami blanokřídlého hmyzu, je
včelojed lesní (Pernis apivorus). Jde o druh
v celé oblasti nehojný, odhad početnosti je
přibližně 6 - 12 hnízdících párů, možné ohrožení spočívá v častém zaměňování za „škodnou“. Citlivý může být i na probíhající masivní těžbu dřeva v okolí hnízda - rušení a ztráta
hnízdního prostředí. K hnízdění využívá starší, zachovalé lesy (např. údolí Prostředního
potoka a okolí Karlovy Vsi), potravu však
vyhledává v členité krajině, kde se střídají
otevřené plochy a remízy.
Posledními druhy splňujícími kritéria pro zařazení mezi předměty ochrany PO Křivoklátsko
jsou dva pěvci, lejsek malý (Ficedula parva)
a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Zatímco
první uvedený je reliktním druhem zjišťovaným
především na strmých severních svazích s převládajícím bukem a bohatším podrostem, s početností uváděnou v rozmezí 30 - 45 hnízdících
párů, druhý se na území vyskytuje rovnoměrně
v hojných počtech, upřednostňuje staré listnaté
lesy s dostatkem dutin, ve kterých hnízdí. Oba
druhy je třeba podpořit zachováním a zlepšením
přirozené skladby lesa s různověkým porostem
a převahou starších listnatých celků. Zároveň je
nutné zachovávat zápoj vrchního stromového
patra (tj. vyloučit prosvětlení) při zásazích v lesních porostech a ponechání doupných stromů
v porostu. Pro lejska bělokrkého navíc účinnou
podporu představuje vyvěšování ptačích budek,
díky nimž zde žije 3000 - 4000 hnízdících párů,
což představuje téměř 2% evropské populace
tohoto druhu.
Cílem ochrany ptačí oblasti Křivoklátsko je
zachování a obnova ekosystémů vhodných
pro druhy ptáků, které jsou zde předmětem
ochrany, v jejich přirozeném areálu rozšíření
a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů v příznivém stavu z hlediska ochrany. U valné většiny uvedených jde
především o směřování lesního hospodaření
k podpoře přírodně blízkých lesů, především
pak zachování přirozené druhové skladby listnatých dřevin, dostatečné věkové stratifikace
porostů, ponechávání starých a doupných
stromů a upuštění od holosečného hospodaření v listnatých lesích. Velkou roli pochopitelně hraje i omezení rušení v okolí známých či
přepokládaných hnízdišť zejména u větších
druhů a zabránění nelegálních aktivit.
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120 let Sboru dobrovolných hasičů

Roku 1873 zničil rozsáhlý požár na návsi
obce 15 domů i s hospodářským zařízením.
Tato neblahá skutečnost a iniciativa Josefa
Rotty, který od roku 1886 vykonával funkci
starosty, přispěly ke vzniku sboru v Otročíně
(dřívější název obce). V požární knize z roku
1933 a v pamětní knize sboru je uváděno datum založení Sboru dobrovolných hasičů 29.
11. 1891. V obecní kronice však František
Dvořák, spoluzakladatel a dlouholetý funkcionář uvádí datum 31. 12. 1891. Zakládajícími členy nebyli pouze sedláci, jejichž statky
v roce 1873 požár ničil, ale i dělníci a drobní
živnostníci. Sbor měl stejně jako dnes členy
činné (aktivní) a členy přispívající (pasivní).
Aby sbor byl schopen vyvíjet činnost, pro
kterou byl založen a mohl zasahovat u požárů, bylo třeba v počátečním období vykonat
hodně práce. Na své první schůzi v lednu
1892 se výbor zabýval zajištěním cvičitele
sboru. Na druhé schůzi v únoru bylo dohodnuto, že cvičitelem bude kominický mistr Josef Havlík z Křivoklátu. Základní povinností
činných členů sboru bylo zúčastňovat se cvičení, při kterých se nacvičovala činnost družstva při požáru. K povelům při cvičení a také
při zásahu byly používány signály pomocí
horny (trubky) nebo píšťaly. Kromě toho se
nacvičovaly i určité pořadové cviky, které se
uplatňovaly zejména při okrskovém cvičení
a župních sjezdech. Těchto akcí se účastnilo
buď celé družstvo, nebo delegace dvou až tří
hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů se od založení příliš neměnil ani početně ani ve složení činných
členů a funkcionářů. Přijímání nových členů
bylo omezeno jednak tím, že nebyla rezervní
výzbroj a výstroj, a jednak proto, že na přijetí
do sboru činných členů byly kladeny náročné
požadavky zejména z hlediska zdravotního
stavu.
Činnost jednotky v průběhu 1. světové války téměř ustala. Od valné hromady v roce
1914 jsou v protokolu zaznamenány jen dvě
schůze, a sice 6. ledna 1916 a 13. ledna 1918.
V roce 1925 měl sbor 12 členů činných a 30
přispívajících.
V meziválečných letech se úspěšně rozvíjela
činnost sboru na úseku společenského života. Byl ustanoven divadelní kroužek a oblibu si získaly rázem lidové zábavy koncerty
pořádané na zahradě hostinského Bohuslava
Jiráska.
Po rozpadu republiky a okupaci českých
zemí hitlerovským Německem nastal útlum
v činnosti, zejména po stránce společenské.
V roce 1940 se konal poslední ples. V roce
1942 byl sbor začleněn do Okresní hasičské
jednotky v Berouně. Tomu předcházelo přičlenění naší obce k berounskému okresu.
V této době se z hasičských sborů vytrácel

prvek dobrovolnosti a nastalo období plnění
příkazů a rozkazů protektorátních správních
orgánů a vyšších orgánů hasičské organizace.
Charakteristickým znakem tohoto období byl
i příkaz, vyhotovit nápisy na hasičské stříkačce a na hasičské zbrojnici dvojjazyčně.
První valná hromada po skončení druhé
světové války se konala 1. července 1945.
Té však předcházelo období Pražského povstání. V záznamu událostí z prvních květnových dnů vyhotoveném hasičským sborem se
uvádí, že členové sboru drželi v obci ve dne
v noci hlídky v plné zbroji spolu se samaritány a děvčaty z civilní protiletecké obrany
(CPO) a to po celou dobu od 5. do 14. květ-

na, kdy národní výbor zrušil hasičské hlídky
a zřídil Revoluční gardu.
Hned v prvních výborových schůzích se jednalo o pořízení motorové stříkačky, které bylo
i přes nedostatek financí zahrnuto do dvouletého plánu. V roce 1947 se naskytla příležitost získat tuto stříkačku z konfiskátů Fondu
národní obnovy. Stříkačka stála 60.000 Kčs
a sbor na ni přispěl částkou 14.000 Kč.
V období po únoru 1948 se sbor potýkal
s různými problémy. Bylo sice méně požárů
i peněz, zato však přibyly nové povinnosti
ukládané vyššími orgány hasičské jednoty i orgány státní a lidosprávy. Šlo o úkoly
na úseku vzdělávání, pomoc v zemědělství
a při zvelebování obce.
V dalším období se sice vyskytla v činnosti
sboru kritická místa v důsledku neplnění některých úkolů a osobních sporů (na výborové
schůzi dne 15. 1. 1975 byly vysloveny názory,
aby sbor byl zrušen), přestolze činnost sboru
hodnotit kladně. Členové sboru se aktivně podíleli na plnění volebních programů NF, ať už
to byla přestavba zbrojnice, výstavba nového
pohostinství a prodejny Jednoty, nebo pomoc
při sběru kovového odpadu. Oblíbené byly
akce pro děti i zájezdy za kulturou a poznáním.

Od roku 1991 sbor disponoval osobním automobilem GAZ a přenosnou stříkačkou.
V následujících deseti letech se činnost sboru
neměnila. Stále se podílel na kulturním dění
v obci pořádáním tanečních zábav, pálením
čarodějnic a spoluúčastí při pořádání různých
akcí.
Počátkem nového tisíciletí zažil sbor obrodu členské základny. Noví členové cvičili
se svěřenou technikou a účastnili se soutěží
v okolních obcích. Požárů, kde jednotka zasahovala, ubývalo, ale její kapacita byla využívána i při likvidaci různých mimořádných
událostí. V roce 2002 členové sboru vypomáhali po dobu jednoho týdne s likvidací povodňových následků v obci Hýskov.
Dostatek finančních prostředků umožnil zakoupení cisternové automobilové stříkačky
Škoda RTHP, která byla prvním cisternovým
automobilem ve sboru. Z finančních prostředků obce byla jednotka dále dovybavena plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, motorovými pilami a dalším zařízením. V roce 2009
obecní úřad zakoupil novější cisternovou automobilovou stříkačku LIAZ.
Členové jednotky absolvovali odborné stáže
na stanici profesionálních hasičů v Berouně
a byli proškoleni v různých odbornostech.
Od roku 2009 je jednotka sboru zařazena
do programu civilní ochrany obyvatel, což
obnášelo další zdokonalování znalostí jejích
členů.
Ke kulturnímu dění v obci sbor přispíval
zejména pořádáním tanečních zábav a Staročeských májů a spolupracoval s ostatními
sdruženími při pořádání dalších kulturních
akcích. Od roku 2007 ve sboru funguje dětské
družstvo, které se účastní hasičských soutěží v okolí. V roce 2009 jednotka uspořádala
první ročník letního tábora pro své dětské
družstvo a další děti z obce a okolí. Tato akce
se těší velké oblibě a její pořádání se stává
tradicí.
Jelikož jednotka sboru v posledních letech
disponuje velmi kvalitním vybavením a aktivní členskou základnou, je povolávána
i k mimořádným událostem mimo svůj hasební obvod, kde vypomáhá např. při povodních,
likvidaci stromů a zajišťuje technickou pomoc.
V současné době má sbor včetně dětského
družstva 45 členů. Tehdejší zakladatelé sboru by byli jistě rádi, že ochota, dobrovolnost
a chuť pomáhat druhým ze sboru nevymizela
ani v 21. století.

Oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Otročiněvsi
jsou připraveny na 24. září. Pro účastníky slavnosti bude připraven bohatý
program.
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ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Michal Bureš
Ordinační hodiny:
Po 8:00 - 14:00
Út 8:00 - 10:00 Savea Otročiněves
12:00 - 14:00
St 13:00 - 17:00
Čt 8:00 - 13:00
Pá 8:00 - 12:00 Savea Otročiněves
l Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jana Mašková
Út 11:00 - 13:00 (liché týdny)
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 13. - 14. 8. sobota a neděle
MUDr. Svobodová, Komárov, Buzuluk,
tel. 311572689
l 20. - 21. 8. sobota a neděle
MUDr. Šedivá, Beroun, Wagnerovo
nám. 1541, tel. 311611241
l 27. - 28. 8. sobota a neděle
MUDr. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, tel. 311537796
l 3. - 4. 9. sobota a neděle
MUDr. Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel. 311513375
l 10. - 11. 9. sobota a neděle
MUDr. Tesařová, Loděnice U GZ 69, tel.
311 672253
l 17. - 18. 9. sobota a neděle
MUDr. Třesohlavá, Beroun, železniční
stanice, tel. 311621497
l 24. - 25. 9. sobota a neděle
MUDr. Tilschová, Liteň, Nádražní 401,
tel. 311684138
l 28. 9. středa
MUDr. Valta, Žebrák, Hradní 68, tel.
311533384
l Zubní pohotovost Kladno (bývalá
kasárna v ul. Sportovců 23 11), tel. 312
240 440
Všední dny 8:00 - 16:00, sobota a svátky
8:00 - 14:00, neděle 14:00 - 20:00
Rozpis pohotovostních služeb stomatologů je připraven na delší časové období. Před návštěvou lékaře si telefonicky
ověřte, zda nedošlo ke změnám.
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l Rozsáhlá rekonstrukce pavilonu bývalé interny a LDN bude brzy dokončena.

Za kvalitní rehabilitací
do berounské nemocnice
Rozsáhlá restrukturalizace Nemocnice Beroun již tři roky intenzivně pokračuje a velká
část je již hotova. Koncem minulého roku
bylo přestěhováno do nově zrekonstruovaného samostatného pavilonu D oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství, které kromě
lůžkové části nabízí i rozšířené kapacity
svého ambulantního úseku. Je to jistě dobrá
zpráva pro všechny, kteří tuto péči potřebují,
protože nejen na Berounsku je o rehabilitaci
stále větší zájem, což s sebou často přináší
i dlouhé objednací lhůty.
Berounská nemocnice poskytuje v moderním, věcně i technicky kvalitně vybaveném
prostředí, komplexní rehabilitaci všem, kteří mají problémy s funkcí a bolestmi pohybového aparátu - svalů, kloubů a nervů, ať
už po úrazech, ortopedických operacích či
akutních onemocněních postihující pohybový systém. Zkušení rehabilitační lékaři, psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeut a maséři
zajišťují všechny formy fyziatrie, fyzioterapie i reflexní terapie. Ať už jde o léčebnou
tělesnou výchovu, manuální terapii, magnetoterapii, léčebný ultrazvuk, laser, elektroterapii, klasické a reflexní masáže, ale i trakce,

parafinové a rašelinové zábaly, k dispozici jsou rotopedy, motodlahy a také vířivky
na horní a dolní končetiny. Lékaři oddělení
jsou schopni poskytnout i akupunkturu, kterou však zdravotní pojišťovny neplatí. Pacienti mají k dispozici také protetika, který jim
v případě potřeby zajistí výběr nebo zhotovení vhodné pomůcky, jako jsou například ortopedické vložky, kloubní bandáže a ortézy,
bederní pásy atd.
K ambulantní rehabilitaci jsou pacienti objednáváni bez i s doporučením na recepci oddělení v přízemí pavilonu D, tel. 311 745 255.
V blízké budoucnosti by měly být ordinační
hodiny v ambulantní rehabilitaci prodlouženy až do pozdních odpoledních hodin. Vedení
Nemocnice Beroun pevně věří, že ambulantní
část oddělení jistě brzo získá mezi pacienty
stejné renomé jako je tomu u lůžkové části,
kterou dnes využívají pacienti z celé republiky. O kvalitě péče zdejšího zdravotnického
personálu, a v neposlední řadě i vynikajícího
prostředí, svědčí řada pochvalných dopisů,
které do nemocnice od pacientů přicházejí.
Vlasta Dolejšová
mluvčí Nemocnice Beroun
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