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Z činnosti obce
l I přes
to, že došlo
ke zrušení kulturních akcí a jiných
„viditelných“
aktivit
obce, stále je zde o čem
psát. Obec má nyní několik
rozpracovaných projektů a několik
dalších v blízkém dohledu. Bohužel
díky zákonným změnám a též díky epidemii dojde k omezení obecního rozpočtu. Proto některé zamýšlené akce budou přehodnoceny, případně pozdrženy. Vezmeme-li to od
těch nejvíce vzdálených, jedná se např. o výstavbu nového mostu v Oudole. Zde jsme již
nechali zpracovat prohlídku mostu, ze které
vyvstalo doporučení na obnovu této stavby.
Jelikož jsou v současné době vypisovány dotační programy, ze kterých by bylo možno
čerpat, hledáme nyní zpracovatele projektové
dokumentace, která by byla podkladem pro
případné získání dotace a samozřejmě i pro
vlastní realizaci.
Druhou vzdálenější akcí je park u hřbitova. Zde již máme zpracován projekt řešící
hrubé rysy tohoto území a druhovou skladbu
rostlin a dřevin. Bohužel, vzhledem k důležitosti jiných akcí, nemůžeme zde počítat
s rychlou realizací. Jelikož však již došlo
k vyjmutí půdy z obhospodařované zemědělské plochy, máme v plánu zatravnění celého
území a postupnou realizaci po malých etapách.
l Místo, kde neustále uvidíte činnost, je nově
zakoupený bytový dům čp. 135. Ještě před nedávnem by nikoho nenapadlo, že budeme přikupovat bytový dům, resp. nikdo něco takového neplánoval. Ale situace se mění každým
okamžikem a od první nabídky od původního
vlastníka do samotné koupě šlo vše velmi
hladce a rychle. V současné době dům prochází neustálou rekonstrukcí. Jedná se zejména o páteřní rozvody energií, výměna oken,

rekonstrukce
společných
prostor a zařízení a postupná
rekonstrukce jednotlivých bytů. Nyní jsou již
dva byty kompletně zrekonstruovány a ve dvou dalších se
buduje nové topení. Postupně má
obec v úmyslu rekonstruovat všechny
byty a společné prostory.
l Stále probíhá změna územního plánu.
V loňském roce již došlo k vypořádání návrhů jednotlivých vlastníků a nyní je celá
změna posouvána do další administrativní
fáze. Zásadní změny v obci se nedějí. Změny
v územním plánu se týkají zejména zamýšlené výstavby vodovodního přivaděče. Nedochází zde k zásadnímu rozšíření zastavitelného území.
Co se tohoto druhu výstavby týká, je fakt,
že pro lokalitu pod bývalým kinem došlo
před nedávnem k dokončení tzv. Územní studie. Ta stanovuje, jak má být území zastavěno
(kde vedou komunikace, rozmístění jednotlivých parcel apod.). Jelikož zde obec vlastní
nemalou část pozemků, probíhá nyní v zastupitelstvu jednání, jak bude v případě výstavby
obec postupovat.

Studie
plánovaného
parku
u hřbitova
l Intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci pro vodovodní přivaděč. V nadcházejících měsících by tyto práce mohly jít do
finále.
Pro snadnější získání dotace na tuto
stavbu obce Otročiněves a Nový Jáchymov
založily svazek obcí, který bude žadatelem
těchto dotací. Tento postup je výhodnějším,
než kdyby každá obec žádala samostatně.
Ve zmiňovaném svazku mají obě obce rovná
práva a povinnosti a též podstatné finanční
náklady jsou děleny rovným dílem. Činnost
svazku můžete sledovat na www.privadeczelivka.cz.
dokončení na 2. straně
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l Dvě vizualizace plánovaného parku u hřbitova.

Z činnostiSborobce
dobrovolných hasičů Otročiněves

Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves
pořádá pro děti od 6 do 15 let

Letní dětský tábor
v Rabštejně nad Střelou
3. – 16. července 2021

pokračování z 1. strany
rozhodlo o vypracování projektu
l Obec se nyní zabývá i správou
na rekonstrukci této komunikace.
l Na závěr jen připomenu,
že pro děti od 6 do 15 let
místních komunikací. V loňském
pořádá
roce došlo k vypracování aktuálv souladu s platnými vládními
pravidly je Obecní úřad Otroního pasportu komunikací a nyní
Pojeďte s námi odhalit „Tajemství
finišuje zpracování projektu dočiněves otevřen pro veřejnost
Velikonočního ostrova“ do nádherné přírody!
v pondělí od 7:00 do 11:00 hod.
pravního značení. Ten jsme nechaI letos se budeme ze všech sil snažit uskutečnit
a v úterý od 17:00 do 19:00 hod.
li zpracovat z důvodu některých
náš oblíbený tábor.
nedostatků v dopravním značení.
V ostatní dny po předchozí teleNámět celotáborové hry jsme si zvolili z knihy Aku-aku
fonické domluvě. Případně svá
Již z prvních návrhů tohoto prood norského badatele Thora Heyerdahla, která popisuje
podání a dotazy zasílejte e-maijektu je zřejmé, že v obci bude
výzkumné práce na Velikonočním ostrově.
nutné doplnit některé dopravní
lem, nebo datovou schránkou.
Pojeďte sPro
námi
odhalitmožný
„Tajemství
nejlepší
přehled sleznačky a do některých křižovatek
Velikonočního
do nádherné
dujte webové
stránky přírody!
obce a užízrcadla. V souvislosti
se správou ostrova“
vejte službu Mobilní rozhlas.
komunikací také obec řeší špatný
I letos se budeme ze všech sil snažit uskutečnit náš
pořádá pro děti od 6 do 15
Takto Vám neunikne žádná, netechnický stav „slepé“ komunioblíbený tábor.
kace na Drahách (k čp. 178). Na
jen epidemiologická, novinka.
Marek
posledním jednání Námět
zastupitelstvo
celotáborové hry jsme si zvoliliPetr
z knihy
Aku-aku
od norského badatele Thora Heyerdahla, která
popisuje výzkumné práce na Velikonočním ostrově.

Letní dětský tábor

v Rabštejně nad Střelou
3. – 16. července 2021

Sbor dobrovolných hasičů O

Výměna řidičských
a občanských průkazů

Pracoviště dopravně-správních
agend Městského úřadu Beroun
v Tyršově ulici odbavuje v současné době pouze klienty objednané
přes rezervační systém. Kapacita
pro výměnu občanských průkazů
a řidičských průkazů a záležitosti týkající se evidence vozidel je
tak omezená a vzhledem k nařízení vlády ji nelze navýšit. Úřady
mají stanovenou otvírací dobu pro
veřejnost na deset hodin týdně.
Ministerstvo vnitra i ministerstvo
dopravy k této situaci přihlíží
a prodlužuje platnost propadlých
dokladů po dobu nouzového stavu. Lidé s propadlým průkazem
tak mohou dál řídit, na doklad
se hledí jako na platný a nehrozí
žádné pokuty, a to ani v případě
propadlých občanských průka-
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zů. Bohužel ale není v pokynech
ministerstev řešena problematika
totožnosti, kdy je nutné se prokázat platným občanským průkazem
například při sjednání úvěru nebo
výběru peněz.
V nezbytně nutných přípazdroj:www.krasysveta.cz
dech jakopoužitý
je ztráta
nebo odcizení
dokladů nebo jiných závažných
důvodech nás proto můžete kontaktovat na e-mailu: podnety@
muberoun.cz.
Nezapomeňte uvést vedle
popisu vašeho problému také
kontaktní spojení. Sledujte rovněž web města Beroun, kde jsou
v záložce Kontakty zveřejněny
aktuální informace týkající se
provozní doby MěÚ.
Oddělení dopravně-správních
agend MěÚ Beroun

Letní dětský tábor

v Rabštejně nad Stře

použitý zdroj:www.marcelino.cz
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Námět celotáborové
jsme si zvolili z knihy Aku-aku
norského
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Thora Heyerdahla,
která
V případě
zájmu
nás
Vod
případě
zájmu
nás kontaktujte
kontaktujte
na e-mailové
adrese
popisuje
výzkumné
práce na Velikonočním ostrově.
nazajicova@b-english.cz.
e-mailové
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které se v kn
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V případě zájmu
zajicova@b-eng
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Kam s odpadem?

Velkoobjemový odpad – Jedná se o odpad, který lze uložit na skládku.
Tedy je určen pro běžnou popelnici, avšak vzhledem ke své velikosti
se do ní nevejde. Jedná se např. o koberce, lina, starý nábytek (Nerozložitelný - např. křesla, matrace, pohovky, apod. Rozložitelný nábytek
vždy rozeberte na jednotlivé desky.), velké kusy plastu, papíru, či skla,
Ačkoli je obcí neustále opakováno jak správně ukládat odpad v naší
které nelze uložit do kontejnerů pro tříděný odpad. Dále je možné uloobci, stále se najdou lidé, kteří pravidel nedbají. Jelikož je opakování
žit i pneumatiky. Nelze zde uložit stavební odpad, jako kámen, zdivo,
matkou moudrosti, opět zde uvádíme jak, kdy a kam ukládat jednotlivé
cihly, apod. Uvedený odpad odkládejte na dvůr OÚ a to pouze za přídruhy odpadů:
tomnosti
zaměstnance obce každou středu a sobotu od 10:00 hod. do
Směsný
komunální
odpad
–
Odkládá
se
do
vlastní
popelnice.
JedKam s odpadem?
11:00 hod. Je přísný zákaz odkládání odpadu k uzamčeným vratům do
ná se o odpady, které nelze dále roztřídit, nebo zpětně využít v dodvora (Prostor je střežen fotopastí a případný přestupce může být oznámácnosti, nebo na zahradě. Svoz popelnic je prováděn každý čtvrtek
men ke správnímu orgánu k projednání přestupku.)! Dále můžete vyuv měsíci.
Ačkoli je obcí neustále opakováno jak správně ukládat odpad v naší obci, stále se
najdou lidé,
kteří
pravidel
nedbají.textil,
JelikožJedlé
je opakování
opětvyzde
žít možnost odložit dřevěné desky, stavební dřevo, rozebraný nábytek,
Papír,
Sklo,
Plast,
Použitý
oleje –matkou
Jednámoudrosti,
se o zpětně
uvádíme jak,
kdy a kam ukládat
jednotlivé
odpadů:
dřevěné dveře, apod. na skládku v obci Hudlice. Zde postačí prokázat
užitelné
komodity.
Proto je
kladendruhy
důraz
na jejich důsledné třídění.
trvalé bydliště v Otročiněvsi a odpad bude uložen bezplatně. Více inTento
lzeodpad
odkládat
na seněkolika
sběrnýchJedná
místech
v obci.
to
směsný odpad
komunální
– Odkládá
do vlastní popelnice.
se o odpady,
kteréAnelze
roztřídit, nebo
zpětně využít
v domácnosti,
nebo na
na zahradě.
Svozapopelnic
je prováděn
formací o provozu sběrného místa v Hudlicích naleznete na webu obce
udále
prodejny
potravin
na návsi,
na Hůrce,
Drahách
na Černidlech.
každý čtvrtek v měsíci.
Hudlice. Provoz sběrného místa pro uložení velkoobjemového odpadu
Každou z komodit ukládejte do označených barevných kontejnerů.
Papír, Sklo,
Plast, Použitý
textil,
oleje – Jedná
zpětně
využitelné
je určen pro občasné odložení odpadu. Pakliže máte záměr zbavit se
Plast
do žlutého,
papír
doJedlé
modrého.
Sklose olze
ukládat
bezkomodity.
ohleduProto
na
je kladen důraz na jejich důsledné třídění. Tento odpad lze odkládat na několika sběrných
většího množství odpadu, např. při vystěhování, či rekonstrukci domu,
barvu
bílých
kontejnerů
(k na
třídění
svozu).
místech do
v obci.
A to i uzelených
prodejny potravin
na návsi,
Hůrce, dochází
na Draháchaža po
na Černidlech.
se
např.
o koberce,
lina,
starý
nábytek
(Nerozložitelnýnapř.
křesla,
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komodit
ukládejte
do
označených
barevných
kontejnerů. Plast
do žlutého,
papír
není
možné toto
činit naapod.
náklady obce! V těchto případech si musíte
Papír
az plasty
je
nutné
před
vhozením
do kontejneru
zmáčknout
tak,
do modrého. Sklo lze
ukládat bez
ohledurozeberte
na barvu do bílých
i zelených kontejnerů
(k třídění
Rozložitelný
nábytek
vždy
na
jednotlivé
desky.),
velké
kusy
plastu,
papíru,
čive
skla,
zajistit
likvidaci
odpadu
vlastní režii.
aby
zabraly
co
nejméně
prostoru.
Jedlé
oleje
je
nutné
ukládat
v
těsdochází až po svozu). Papír a plasty je nutné před vhozením do kontejneru zmáčknout tak,
které
nelze
do
kontejnerů
pro
Dále
je
možnéElektroodpad
uložit i pneumatiky.
Nelze
– Jedná se
o elektrospotřebiče a jejich součásti. Tento
nících
plastových
lahvích.
(Pozn.:
Použitý
textil
aodpad.
jedlý
olej
lze
uložit
aby zabraly
co uložit
nejméně
prostoru.
Jedlé oleje
je tříděný
nutné
ukládat
v těsnících
plastových
lahvích.
(Pozn.:
Použitýmístě
textil
au jedlý
olej lze
uložit pouze
na sběrném
u prodejny
zde
uložit
stavební
odpad,
jako
kámen,
zdivo,
cihly,místě
apod.
Uvedenýdruh
odpad
odkládejte
na dvůr na dvůr OÚ Otročiněves a to pouze za
odpadu
můžete odkládat
pouze
na
sběrném
prodejny
potravin.)
potravin.)
OÚ
a to pouze za přítomnosti zaměstnance obce každou středu
a sobotuzaměstnance
od 10:00 hod.
přítomnosti
obce, každou středu a sobotu od 10:00 hod.
do 11:00
do 11:00 hod. Je přísný zákaz odkládání odpadu k uzamčeným vratům
dohod.
dvora (Prostor je
Kovy –orgánu
Může sek projednání
jednat o všechny kovy a výrobky z nich. Tedy od
střežen fotopastí a případný přestupce může být oznámen ke správnímu
od jogurtu
starý kotel na uhlí. Sběr je prováděn přímo od obpřestupku.)! Dále můžete využít možnost odložit dřevěné desky, víčka
stavební
dřevo,porozebraný
čanů
a
to
jednou
ročně
(zpravidla na jaře). O datu a podmínkách sběru
nábytek, dřevěné dveře, apod. na skládku v obci Hudlice. Zde postačí prokázat trvalé bydliště
budete
včas
vyrozuměni.
v Otročiněvsi a odpad bude uložen bezplatně. Více informací o provozu sběrného místa
Nebezpečný
odpad
barvy, ropné produkty, autobaterie, kyseliny,
v Hudlicích naleznete na webu obce Hudlice. Provoz sběrného
místa
pro–uložení
apod. Sběr je prováděn jednou ročně (zpravidla na podzim). O termínu
velkoobjemového odpadu je určen pro občasné odložení odpadu. Pakliže máte záměr zbavit
a podmínkách sběru budete včas vyrozuměni.

se většího množství odpadu, např. při vystěhování, či rekonstrukci domu, není možné toto
činit na náklady obce! V těchto případech si musíte zajistit likvidaciPozn:
odpadu
vlastní
režii. odpadů doplnil jednu novinku. V letošRád ve
bych
k problematice

ním roce nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Ten počítá s ukončením

Elektroodpad – Jedná se o elektrospotřebiče a jejich součásti. Tento druh odpadu můžete
skládkování odpadu v roce 2030. Do této doby bude docházet k významodkládat na dvůr OÚ Otročiněves a to pouze za přítomnosti zaměstnance
obce, každou středu
nému každoročnímu zdražování poplatků za uložení odpadu na skládku.
a sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Dle zákonodárce má toto zdražování motivovat obce a občany k větší míře

třídění odpadu, aby po uvedeném roce pouze minimum směsného odpadu
Kovy
se jednat
o všechny
kovy
a výrobky
nich. ovoce
Tedy od
víčka od jogurtu po starý
Bioodpad––Může
tráva, listí,
větve, piliny,
dřevní štěpka,
substrát
z květináčů,z zbytky
putovalo do speciálních spaloven. V tomto období se tedy bude citelně
Bioodpad
– tráva,
listí,
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substrát
z květináa
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které
jsou
umístěny
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na
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od
občanů
a
to
jednou
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na jaře). O datu
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Růžové
ulici,ana
Hůrce, na Drahách
(2x) a na
Černidlech.
Do kontejneru
nesmí být
zvyšovat objem peněz, které naše obec doplácí na likvidaci odpadů (v počů,
zbytky
ovoce
zeleniny,
apod. Tento
odpad
lze ukládat
do oranžoavých
podmínkách
sběru
budete
včas
vyrozuměni.
uloženy
zbytky
potravin,
nebo
odpady
živočišného
původu.
Větve
odkládejte
vedle
sledních letech je to částka pohybující se okolo 100 000 Kč) a nelze tedy
kontejnerů, které jsou umístěny v Oudole, Růžové ulici, na Hůrkontejneru. V odůvodněných případech je možné přistavit kontejner přímo k Vám domů.

ce, na Drahách (2x) a na Černidlech. Do kontejneru nesmí být uloženy

vyloučit zvýšení poplatku vybíraného od občanů. Či spíše, ke zdražení jistě
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kyseliny, apod. Sběr je prováděn
Velkoobjemový odpad
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dojde, zatím však není rozhodnuto kdy a o kolik. Proto bych chtěl opětovně
zbytky
potravin,
nebo
odpady
živočišného
původu.
Větve
odkládejte
pro běžnouročně
popelnici,
avšak vzhledem
ke své O
velikosti
se do
ní
nevejde. Jednásběru budete včas vyrozuměni.
jednou
(zpravidla
na
podzim).
termínu
a
podmínkách
všechny poprosit o maximální odpovědnost při třídění odpadů.
vedle kontejneru. V odůvodněných případech je možné přistavit kontejner přímo k Vám domů.

Mapa sběrných míst

MAPA SBĚRNÝCH MÍST V OTROČINĚVSI

1.) sběrné místo pro papír, plast a sklo
2.) sběrné místo pro papír, plast, sklo a bioodpad
3.) sběrné místo pro papír, plast, sklo a bioodpad

Petr Marek

1) sběrné místo pro papír, plast
a sklo
2) sběrné místo pro papír, plast,
sklo a bioodpad
3) sběrné místo pro papír, plast,
sklo a bioodpad
4) sběrné místo pro papír, plast,
sklo, textil, potravinářské oleje
(v přilehlém dvoře OÚ místo
pro odložení velkoobjemového
odpadu a elektroodpadu)
5) sběrné místo pro bioodpad
6) sběrné místo pro bioodpad
7) sběrné místo pro bioodpad
8) sběrné místo pro bioodpad
(pouze v sudé týdny)
9) sběrné místo pro bioodpad
10) sběrné místo pro biodpad
(pouze v liché týdny)
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Integrace autobusové dopravy
Berounska a Hořovicka

Od prosince loňského roku došlo k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Bylo zavedeno 23 nových linek a 8
stávajících bylo změněno. Zrušeno bylo 43 linek mimo systém PID. V celé oblasti Berounska a Hořovicka jsou všechny regionální autobusové
linky zapojeny do systému PID, a to včetně linek do Prahy či MHD Beroun-Králův Dvůr a Hořovice. Jízdní doklady PID tak je možné použít na celou
cestu bez ohledu na zvolený dopravní prostředek (vlak, autobus, místní MHD i pražská MHD).

Jednotlivé linky jsou mezi sebou provázány, došlo tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz je hlídán koordinačním dispečinkem. Na
všech linkách v oblasti platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické
podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID
ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění. Změny se dotkly celkem 110 měst a obcí ve Středočeském i Plzeňském kraji.
ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBLASTI BEROUNSKA
Zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun, Autobusové nádraží z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované železniční linky R16
a S7.
n Linky jsou koncipovány jako průjezdní model, čímž umožňují lepší spojení obcí s nákupními možnostmi i centrem Berouna.
n Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
n Častější a pravidelnější spojení z oblasti Berouna a Králova Dvora na železnici, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě mimo školních
spojů).
n Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední spoje).
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n Sjednocení městské a příměstské dopravy v jeden celek.
n Zřízení vyčkávání spojů místních autobusových linek na páteřní dopravu.
n Zlepšení koordinace jednotlivých linek v oblasti.
n Zajištění četnějšího přímého spojení Zdic a Králova Dvora na Prahu.
n Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.
MHD BEROUN-KRÁLŮV DVŮR
V rámci integrace autobusových linek budou všechny stávající linky MHD zapojeny do systému PID a nahrazeny regionálními linkami. Na
všech linkách v Berouně a Králově Dvoře bude platit jednotný tarif PID, pro cenu jízdenky je důležité hlídat si především její časovou platnost.
Nejlevnější základní jízdenka na cestu do 15 minut stojí 12 Kč, jízdenka pro cestování do půl hodiny stojí 18 Kč, jízdenka s hodinovou platností
pak 24 Kč. Všechny jízdenky jsou přestupní a využít je samozřejmě možné i ostatní jízdenky PID s delší časovou platností. Pro pravidelné cestující
na území měst Berouna a Králova Dvora je k dispozici předplatné pro čtvrté tarifní pásmo.
n Linku A od Nemocnice do Popovic přes Velké sídliště nahradí prodloužená linka 425,
n Linku B z Počapel přes Autobusové nádraží a Hýskov do Nižbora nahradí linka 631, která bude z Králova Dvora nově pokračovat přes Křižatky,
Tmaň, Suchomasty a Bykoš do Všeradic, čímž nahradí také současné linky C14, C23 a C25. V úseku mezi Královým Dvorem a Počaply bude linka
B nahrazena frekventovanými linkami 380, 384 a 394.
NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY PID
n 394 Praha, Nové Butovice – Beroun – Králův Dvůr, Počaply – Zdice (expresní linka provozovaná v pracovní dny v době zvýšené poptávky cestujících, nahrazuje především linku C19).
n 631 Nižbor – Hýskov – Beroun, Autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty – Všeradice (nahrazuje linku MHD B a částečně také
linky C14, C23 a C25; nově navazuje na vlaky linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou; vybrané spoje linky
pokračují ze zastávky Všeradice jako linka 638 ve směru Beroun, Aut. nádr., čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve směru Beroun).
n 637 Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky) – Nový Jáchymov – Kublov – Broumy
(linka nahrazuje větší počet stávajících linek SID a zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a Králova Dvora, ale také dopravu do
ZŠ Liteň; v zastávkách Beroun, Autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel. st. je možnost přestupu na páteřní železniční dopravu).
n 638 Všeradice – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (– Beroun, Hlinky) – Svatá – Broumy – Skryje (nahrazuje linky C23, C24,
D18; linka je koordinována s linkou 637 v úseku Králův Dvůr – Beroun, Autobusové nádraží v maximálním možném rozsahu; spoje jedoucí do
zastávky Všeradice pokračují jako přímý spoj linky 631 (bez nutnosti přestupu) ve směru Beroun).
n 641 Beroun – Zdice – Hořovice (nahrazuje linku C21).
ZMĚNĚNÉ AUTOBUSOVÉ LINKY PID
n 380 Linka je ze zastávky Beroun, U černého koně odkloněna přes Velké sídliště do zastávky Králův Dvůr, Počaply (částečně nahrazuje
linku C20).
n 384 Nová trasa linky: Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice (nahrazuje linky C20, C40, C41, C42, spoje
v původní trase nahrazeny linkami 380 a 425).
n 425 Linka je ze zastávky Loděnice ve směru od Mořinky nově vedena přes Svatý Jan pod Skalou a Hostim a dále po trase současné linky
MHD A do Popovic; v úseku Loděnice – Popovice jede celodenně, celotýdenně, nahrazuje linky MHD A, H a 384.
ZRUŠENÉ LINKY MIMO SYSTÉM PID
n MHD Beroun-Králův Dvůr: linky A, B, C, H
n Regionální linky SID: C10, C11, C13–C17, C19–C28, C32–C38, C40–C50, C80, C81, D18
JÍZDNÉ A TARIF
Ceny jízdného za jednu cestu
Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou platností. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek. Papírové
jízdní doklady PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, dále v pokladnách železničních stanic např. v Berouně,
Zdicích nebo Hořovicích. Plný sortiment jízdních dokladů PID nabízí také aplikace PID Lítačka a také jízdenkové automaty PID. Jízdné bude
možné zaplatit i z elektronické peněženky SID, jen už nebude poskytována žádná sleva.
PŘÍKLADY CEN JÍZDNÉHO NA TRASE PRAHA – BEROUN – ZDICE – HOŘOVICE
z / do

Vráž – Beroun, Beroun, Plzeňka
U černého koně / Hlinky – Levín

Zdice

Žebrák
– Hořovice

pásmo

Loděnice

pásmo

2

3

4

5

6

centrum Prahy

P

46 Kč

54 Kč

62 Kč

68 Kč

76 Kč

Vypich / Motol / Nové Butovice

0

32 Kč

40 Kč

46 Kč

54 Kč

62 Kč

Zličín

B

24 Kč

32 Kč

40 Kč

46 Kč

54 Kč

odkudkoli z Prahy s kuponem pro Prahu

–

18 Kč

24 Kč

32 Kč

40 Kč

46 Kč

Předplatné jízdné
Pro pravidelné cestování (zpravidla častěji než třikrát týdně) se nabízí též možnost předplatného jízdného. Nejvýhodnější bývá je zakoupit
společně s předplatným na MHD v Praze. Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem. Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít
vystavenu Průkazku PID, čipovou kartu Lítačka nebo jinou bezkontaktní kartu kompatibilní se systémem PID Lítačka.
DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY
Své dotazy směřujte na: podnety@idsk.cz

Informace k PID a jízdní řády najdete zde: www.pid.cz/primestske-cestovani

Zažádat on-line o Lítačku můžete: www.pidlitacka.cz

Telefonní dotazy na čísle: 234 704 560

Podrobné informace k PID najdete v informační brožuře na: www.pid.cz
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Informace Středočeského kraje
k očkování proti covid-19

l Jak se mám objednat na očkování?
Objednat se na očkování bude možné několika způsoby:
Online pomocí registračního formuláře na adrese http://registrace.mzcr.cz
Telefonicky na centrální lince 1221
Mnoho obcí ve Středočeském kraji nabízí telefonickou pomoc při registraci. Informace jsou na webových stránkách jednotlivých obcí, případně
zavolejte na ústřednu vaší radnice, tam vám řeknou víc.
Středočeský kraj nabízí pomoc na čísle 800 710 710 (v pracovní dny PO-PÁ od 08:00 - do 17:00). Na linku neposílejte SMS.
Ministerstvo zdravotnictví dne 22.1. 2021 představilo upravený centrální rezervační systém, který reaguje na situaci s nedostatečnými dodávkami vakcín ze strany dodavatelů. Oproti původní verzi si zájemci o očkování mohou od 22. ledna konkrétní termín rezervovat až v momentě,
kdy na jejich vybraném očkovacím místě budou dostupné vakcíny, o čemž budou informováni prostřednictvím SMS. Nadále platí, že se přes web
registrace.mzcr.cz aktuálně hlásí lidé starší 80 let. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, praktičtí lékaři nebo lékárníci. V případě, že se nemají na koho obrátit, pomohou jim s rezervací i operátoři linky 1221.

www.ockovani.kr-stredocesky.cz

l Dědeček byl v systému registrován, získal i termín očkování, ale ten byl zrušen. Máme jistotu, že mu přijde zvací SMS? Nebo ho máme
registrovat znovu?
Podle informací z webu Centrálního rezervačního systému není potřeba registrovat seniora znovu.  Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na
očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS. Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti. Více zde: https://registrace.mzcr.cz
Současně prosíme o trpělivost při čekání na zvací SMS, počet registrovaných dalece přesahuje počet volných vakcín. Aktuální statistiky najdete
zde: https://ockovani.kr-stredocesky.cz/statistiky
l Ještě mi není osmdesát, ale na očkování se chci přihlásit už teď. Proč mi to nejde?
V tuto chvíli se v České republice očkují pouze lidé ve věku 80 let a více (a pak také samozřejmě zdravotníci). Systém při registraci pozná,
kolik vám je let, a registraci neuloží. Jakmile se začnou očkovat další věkové skupiny, určitě se o tom dozvíte například z rádia nebo televize. Pak
se můžete registrovat i vy.
l Babičce bude 80 let v dubnu, mohu ji do registračního systému zadat již teď, nebo musíme počkat až do dubna?
V tuto chvíli se mohou registrovat lidé starší 80 let, přičemž se mohou registrovat i ti, kterým bude 80 den následující (jako u voleb). Při očkování se budou tyto osoby prokazovat Občanským průkazem a průkazem pojištěnce. Takže zatím musíte s babičkou počkat.
l Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?
Pro očkování je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. Příbuzný nebo známý s tím pomoci může. Informace poskytnou na
státní lince 1221 nebo na středočeské krajské infolince 800 710 710, a také lidé na zřízených obecních linkách.
l Co když se nebudu moci dostavit na objednaný termín?
Pokud se nebudete moci dostavit na plánovaný termín, je potřeba zavolat na 1221.
Druhá dávka: V případě, že druhá dávka očkovací látky není aplikována v doporučeném odstupu dle SPC očkovací látky, první dávka se počítá
a druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné (dle doporučení České vakcinologické společnosti). Domluvíte se přes linku 1221.
l Co když rezervační systém nefunguje? Může to Středočeský kraj napravit?
Krajský úřad Středočeského kraje není vlastníkem ani správcem Centrálního rezervačního systému, tedy do tohoto systému nemá zřízen ani
zvláštní přístup, který by ho k jakékoli činnosti opravňoval či mu ji povoloval. Pokud máte problémy s jeho funkčností či máte jiné dotazy na jeho
fungování, doporučujeme obrátit se na linku 1221.
l Podařilo se nám maminku zaregistrovat do centrálního registru pro pacienty nad 80 let. V současné době, i když nám byl doručen pin2,
nemůžeme najít v seznamu očkovacích míst žádné místo k reservaci termínu očkování. Můžete mi, prosím, sdělit důvod, popřípadě kdy
bude očkovací místo uvedeno v centrálním registru?
Důvodem jsou s největší pravděpodobností chybějící vakcíny. Pokud ve vámi vybraném očkovacím místě nejsou k dispozici vakcíny, místo
v systému “není vidět”. Díky změně v systému ale od 22. ledna nemusíte sami ověřovat, zda-li se místo objeví. Jakmile jsou vakcíny k dispozici, systém sám odešle zvací SMS s PIN 2 a vy zjistíte konkrétní termíny aplikace obou očkovacích látek.
l Jaké je pořadí, ve kterém jsou občané očkováni? Mají zástupci Středočeského kraje přednost?
Pořadí, v jakém budou jednotlivé skupiny obyvatelstva očkováni, je dáno Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ze 13. 1. 2021. Na
základě tzv.prioritizace je jasně stanoveno, že v první fázi budou očkovány rizikové skupiny, mezi které patří v první řadě zdravotníci, dále pak
pracovníci zařízení sociální péče a jejich klienti, občané ve věku nad 80 let atd.
Zástupci Kraje přednost NEMAJÍ. Všichni vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci Krajského úřadu budou očkováni podle zásad prioritizace
na základě metodické vyhlášky MZd. Rozhodně je třeba zdůraznit, že ani hejtmanka ani vedoucí odborů KÚ dosud očkováni nebyli a vakcína jim
bude aplikována ve chvíli, kdy na ně přijde řada a kdy bude dostatek vakcín.
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Základní škola VIA BEROUN skvěle rozšíří regionální nabídku

Základní škola VIA Beroun je nově vznikající škola v Berouně, která bude nabízet
kvalitní česko-anglické vzdělávání. Anglický
jazyk bude vyučován rodilými mluvčími ve
výrazně vyšší hodinové dotaci již od první
třídy. Śkola se bude zaměřovat na hodnotové vzdělávání, rozvoj dovedností potřebných
pro život a aktivní schopnost aplikace naučených znalostí. “Každý má své silné stránky,
proto budeme především rozvíjet individuální potenciál každého žáka. Chceme, aby škola naše žáky bavila, proto budou didaktické
nástroje pedagogů pestré, vyučovaná témata
dětem blízká a přistupovat k nim budeme přátelsky, s respektem,” prozrazuje ředitel školy
Jiří Luka.
Nadace Tipsport jako zřizovatel školy
chystá pro působení plně organizované základní školy a mateřské školy v areálu bývalé Tiby
výstavbu nového, moderního areálu.  Do doby
jejího otevření bude škola působit v pronajatých prostorách SOŠ a SOU Hlinky. Škola se
tak bude rozjíždět postupně, v příštím školním
roce se plánuje otevření dvou tříd a každý další
rok přibude jedna první třída.
Ředitel školy Jiří Luka se aktivní práci
s dětmi věnuje již od roku 1990, v roce 2004
mu bylo jako nejoblíbenějšímu učiteli České

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
Z DŮVODU EPIDEMIE FUNGUJÍ
ÚŘEDNÍ HODINY V OMEZENÉM
PROVOZU!
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)
15:30 - 17:00 (místostarosta)
Úterý
17:30 - 19:30 (starosta + účetní)
Středa 7:30 - 9:00 (starosta)
14:00 - 15:00 (starosta)
Čtvrtek 7:30 - 9:00 (starosta)
17:30 - 19:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
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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republiky uděleno prestižní profesní ocenění
Zlatý Ámos. Před dvanácti lety stál u vzniku
koncepce základní školy Open Gate manželů

ZDRAVOTNICTVÍ

Kellnerových a v letech 2010 až 2019 zastával pozici ředitele této prestižní základní školy. Více na www.viaberoun.cz.

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:
Po, St	  7-13 hod.
Út, Pá	  7-11 hod.
Čtvrtek 13-18 hod.
7:00 – 8:00 odběry + objednaní pacienti
8:00 – 10:00 akutní případy
od 10:00 objednaní pacienti
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.: +420 311 542 664
Interní ambulance příjmová
l Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 219
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