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KORONAVIROVÁ EPIDEMIE - pro aktuální informace o celé situaci sledujte tyto weby:

www.koronavirus.mzcr.cz (vše podstatné o epidemii)
www.otrocineves.cz (zde najdete zejména informace mající vztah k naší obci)
Též si můžete zaregistrovat službu Mobilní rozhlas (www.otrocineves.mobilnirozhlas.cz) a o všem podstatném dostanete zprávu do svého mobilního telefonu.
Pro nutné případy byla zřízena telefonická informační linka 1212. S dotazy se též obracejte na Obecní úřad Otročiněves.

Informace z ordinace
praktického lékaře
V souladu se závazným doporučením Sdružení
praktických lékařů ČR z 15. 03. 2020 ambulance praktického lékaře Hudlice od 16. 3. 2020
bude fungovat v pozměněném režimu:
➤ Kontaktujte nás telefonicky
➤ Uzamčení čekárny ordinace, vstup pacientů dovnitř pouze po předchozí domluvě
(z epidemiologických důvodů nelze připustit
zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými
v ordinacích VPL)
➤ Redukce ordinačních hodin (zkrácení tak
pro personál doby expozice virem) pondělí,
úterý, středa a pátek 8-10 hod, čtvrtek 13-15
hodin
➤ Omezení péče pouze na pacienty s akutními potížemi
- Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají
zároveň klinické příznaky dále budeme směrovat dle platných postupů na KHS a linku 112
- Pacienty s banalitami budeme odmítat. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží
odložíme. Samozřejmě odložíme veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.
- Chronickou medikaci budeme řešit vystavováním eRP. Pacientům v karanténě budeme vystavovat e-PN pouze na základě telefonické konzultace.
Stejně budeme postupovat u všech pacientů, kde
je to z medicínského hlediska možné.
- S okamžitou platností přestaneme poskytovat
pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné
posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavíme
vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ
(invalidní důchody, bezmocnosti)
- Redukce počtu personálu v ordinaci (aby omezené množství ochranných prostředků vystačilo
co nejdéle)
tel.: 311 697 333
e-mail: eskulapius@seznam.cz
DALŠÍ INFORMACE NA 2. STRANĚ

Informace pro občany o koronaviru
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění.
Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí.

Příznaky

Zvýšená
teplota

Kašel

Dušnost

Bolest svalů

Únava

Jak snížit riziko nákazy

Necestujte do
zasažených oblastí

Při kýchání nebo kašlání
Často a důkladně
si zakrývejte ústa
si myjte ruce mýdlem
kapesníkem nebo paží,
a vodou
nikdy nekýchejte nebo
nekašlejte do dlaní

Vyhýbejte se zjevně
nemocným a místům
s vyšším počtem lidí

Fakta versus mýty
• Poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří
• Roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro nemocné, aby nákazu nešířili
• Nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze
• Antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění
• Chlór nepijte a nemyjte se s ním, chlórové přípravky jsou účinné na dezinfekci povrchů
• Kouření před možnou nákazou nechrání
• Pití alkoholu není prevencí, alkoholové přípravky jsou účinnou dezinfekcí povrchů a rukou
• Česnek nechrání před nákazou

Potřebujete poradit?

Volejte linku 112 nebo infolinky
Státního zdravotního ústavu

724 810 106 | 725 191 367
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Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice

Doporučení:

VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A NEMÁTE PŘÍZNAKY?
l Zůstaňte po příjezdu doma a telefonicky
kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou
stanici ve svém kraji a poraďte se.
l Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem
osobám, které se vrátily z oblastí zasažených
koronavirem zpět do ČR (tj. Itálie, Španělsko,
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Korea a Írán), kontaktovat svého
praktického lékaře, který rozhodne o karanténě.
VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
JAKO JE HOREČKA NAD 38 oC?
Pokud máte podezření na nákazu koronavirem, nechoďte do ordinace lékaře, ale volejte
tísňovou linku 112 nebo 800 888 155.
Event. hyg. stanici Beroun protiepidem. odd.
311 548 838,
Krajskou hygienickou stanici Středoč. kraje:
771 137 070, 736 521 357.
Informace poskytne i Státní zdravotní ústav
na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

V současné době se objevuje doporučení u osob
s cestovatelskou anamnézou a obtížemi obracet
se z důvodu přetížení linek 112 na praktické lékaře, kteří jim ale neumí nijak pomoci a stejně
jejich stav bude řešit přes výše uvedený telefonický kontakt. To pouze zahlcuje zdravotní
systém.
MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ A NEPOBÝVAL/A JSTE

V MÍSTECH, KTERÁ JSOU VYHLÁŠENÁ
JAKO RIZIKOVÉ OBLASTI PRO ŠÍŘENÍ
INFEKCE COVID-19?

budou dodány v příštím týdnu 2 roušky FFP2
(horší ochrana), což vystačí na 1 den relativně
bezpečného provozu.

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava, zůstaňte doma
a kontaktujte telefonicky svého praktického
lékaře.

Důležité informace:

Absence ochranných
pomůcek v ordinaci
PL Hudlice:

Od neděle 15. 3. 2020 od 8:00 hodin ráno bylo
v Oblastní nemocnici Kladno na parkovišti před
Niederleho pavilonem zprovozněno odběrové
místo pro pacienty s podezřením na nakažení
koronavirem. Odběrová ambulance je vyhrazena POUZE pacientům, kterým to po
telefonické konzultaci doporučila Krajská
hygienická stanice přes telefonní linku 112!
Odběrové místo bude ve standardním režimu
fungovat od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00
hodin.

Počet respirátorů FFP3 v ordinaci PL Hudlice k 15. 3. 2020 je 0 (slovy nula).
Od státu praktičtí lékaři prostřednictvím krajů
zatím nedostali vůbec žádné pomůcky. V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním
pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů v době epidemie
vyšetří každá ordinace VPL řadu i desítek
denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři
pracovali bez ochranných prostředků. Lékaři
a zdrav. sestry jsou bez adekvátních ochranných prostředků vystaveni extrémnímu riziku.
Ze zahraničí přicházejí informace o prvních
mrtvých z řad praktických lékařů, kteří podlehli onemocnění COVID-19. Zároveň je nutné
si uvědomit, že i sami lékaři a sestry našich
ordinací se mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření onemocnění (k čemuž již bohužel v několika místech
ČR došlo).
Bez adekvátních ochranných pomůcek nelze
vstupovat do fyzického kontaktu s pacientem, budou poskytovány zatím pouze telefonické či elektronické konzultace!!! Možná

DALŠÍ ODBĚROVÉ MÍSTO PŘI PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS

STŘEDOČESKÁ ZÁCHRANKA ZAJIŠŤUJE TRANSPORTY NÁBĚROVÝCH SESTER K VYTIPOVANÝM PACIENTŮM
V KARANTÉNĚ
Od 5. března středočeská záchranka ve Středočeském kraji v rámci aktuálního boje s epidemií
nového koronaviru zajištuje na základě žádosti
Krajské hygienické stanice SČK v úzké spolupráci s Klinikou infekčních nemocí ÚVN transporty odběrových pracovníků – náběrových
sester z oblastních nemocnic, které jsou sanitními vozidly vysílány k pacientům v karanténě,
u kterých je podezření, že mohou být nakaženi
COVID-19. Samotný výjezd těchto posádek
iniciuje krajská hygienická stanice (nikoliv
praktický lékař!), která kontaktuje operační
středisko středočeské záchranky. Ta poté vyšle
nejbližší odběrovou posádku na adresu bydliště
pacienta.

Voda: v nouzovém režimu, přesto spolehlivě!

Již více než měsíc zajišťuje VAK Beroun
plynulý provoz vodovodů a kanalizací v mimořádném režimu. Omezení se nikterak nedotkla základních služeb – veškeré kontroly, údržby a zásahy, které jsou nezbytné pro
zajištění kvality vody, probíhají nepřetržitě.
I v této situaci se mohou zákazníci na kvalitu
vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních
vod spolehnout.
Není ale například možné navštívit zákaznické centrum. Společnost zaznamenala
nárůst přístupů na webové stránky a zvýšil se
i počet telefonátů. Velká většina záležitostí se
dá vyřešit i takto na dálku. Jak je to ale s platbami v hotovosti? „Platit v hotovosti teď není
možné. Proto seniorům a nemocným osobám
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nabízíme domluvit se telefonicky na odložení platby“, říká Jiří Paul, ředitel společnosti.
Stačí také nahlásit spojovací číslo SIPO a vše
potřebné již zařídí pracovníci zákaznického
centra.
Domácnost také v tomto období nenavštíví
odečítač. Zákazník najde ve schránce žádost,
aby stav vodoměru nahlásil telefonicky, e-mailem nebo přes webové stránky vakberoun.cz. Není možné objednat dovoz vody do
bazénu, ale společnost na stránkách popisuje,
jak bezpečně bazén napustit z vodovodu, aniž
by došlo k ovlivnění kvality vody nebo provozu vodovodu. Rovněž technické konzultace je
v tuto dobu nutno zvládnout elektronicky; i na
to jsou webové stránky uzpůsobeny.

„Všechna tato opatření jsme přijali proto,
abychom naše zaměstnance v co největší míře
ochránili před nákazou. Rozdělili jsme provozy na pracovní skupiny, které se vzájemně nepotkávají, abychom tak snížili riziko karantén
nebo onemocnění většího počtu zaměstnanců“, přibližuje mimořádný režim Paul a dodává: „Samozřejmě nám situaci komplikuje fakt,
že nemáme dostatečné ochranné pomůcky
v takové míře a v takové kvalitě, jak bychom
potřebovali. Naštěstí máme úžasné kolegyně,
které pro naše zaměstnance ušily přes 250
bavlněných roušek“. Také město Beroun poskytlo vodohospodářům 50 speciálních roušek a přes oborové sdružení SOVAK byly dodány speciální masky. Skupina dobrovolníků
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z Příbrami, která na 3D tiskárně vyrábí štíty
pro zdravotníky, udělala 10 štítů i pro VAK
Beroun. V jednání je dodávka respirátorů od
krizového štábu Středočeského kraje. Podle
Paula jsou pomůcky velmi důležité zejména
pro zajištění provozu kanalizací a čistíren,
protože se zvyšujícím se počtem nakažených
stoupá i riziko nákazy z odpadní vody. Provoz
kanalizací a čištění odpadní vody musí probíhat bez závad, čistírna je účinnou bariérou pro
další šíření viru.
Jiří Paul, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

PEČOVAT

A ŽÍT DOMA
JE NORMÁLNÍ

PODPORA PEČUJÍCÍCH
c Začínáte pečovat?
c Pečujete o někoho blízkého?
c Potřebujete poradit?
c Chybí vám informace a kontakty?
c Víte, na co máte nárok?

Z činnosti obce

l Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Obcí byla vydána vyhláška stanovující školský
spádový obvod. Jedná se o předpis, na jehož
základě mohou děti z naší obce navštěvovat ZŠ
v Králově Dvoře.
l Nová obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Obcí byla vydána vyhláška stanovující pravidla
pro pohyb psů na území obce. Proti staršímu
předpisu došlo ke změně. Nově je průvodcům
psů uložena povinnost mít psa na vodítku. Předpis reaguje na několik loňských incidentů s volně pobíhajícími psy.
l Koupě bytového domu čp. 135
Původní majitel spol. Savea oslovil obec s nabídkou na prodej uvedeného bytového domu. Obec
aktivně nevyhledává možnosti koupě nemovitostí, ale tato nabídka byla několikráte projednávána.
Zastupitelstvo posléze rozhodlo dům koupit. Důvodem není potřeba hromadit nemovitý majetek,
ale obec se tímto krokem snaží předejít možnosti,
že by dům koupil soukromý subjekt, který by jej
mohl (v krajním případě) přeměnit na ubytovnu,
či nízkonákladové bydlení. Takový stav by mohl
vést k dalším souvisejícím jevům, které by kvalitu
života v naší obci mohly ovlivnit. Obec tedy dům
zakoupila s úmyslem provozovat jej ve stejném
režimu, jako své další bytové domy. Tedy poskytovat kvalitní rodinné bydlení. Obec si však tímto
krokem „naložila“ pořádný kus práce, protože
bytový dům je v současné době v zanedbaném
stavu. V následujících letech je plánována postupná rekonstrukce. Nejdříve společných prostor
a poté i jednotlivých bytů. Ke koupi i rekonstrukci se obec bude snažit maximálně využít souvisejících dotací.
l Územní studie BV1
Došlo k dokončení územní studie v lokalitě za
bývalým kinem na Černidlech (louka pod silnicí na Nový Jáchymov) a pod bytovými domy.
Studie stanovuje umístění komunikací, inženýrských sítí a jednotlivých stavebních parcel,
kterých zde má být celkem 41. Studie již byla
předložena vlastníkům dotčených pozemků a po
dokončení několika úředních úkonů, bude lokalita připravena k vlastní výstavbě.
l Pasport komunikací a revize dopravního značení
Obec zadala specializované firmě vypracování
pasportu komunikací, tedy jakéhosi plánu všech

OBRACEJTE SE NA KOORDINÁTORKY POMOCI:

Kateřina Vysloužilová
T 725 439 017
E katerina.vyslouzilova@cpkp.cz

Andrea Lexová
T 725 985 856
E andrea.lexova@cpkp.cz

NA BEROUNSKU NABÍZÍME:
PEČUJÍCÍM

ODBORNÍKŮM

c Informace a praktické rady
c Užitečné kontakty
c Setkávání svépomocných skupin
c Odborné přednášky a zážitkové aktivity
c Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením

c Vzdělávací semináře
c Organizaci a vedení mezioborových setkávání
c Prezentaci nabízených služeb
v místní komunitě
c Podporu komunitního přístupu
ve sdílené péči

www.cpkp.cz/strednicechy

Pečuji

Po domluvě nás najdete:
Komerční centrum, 2. patro, V Pražské bráně 74, 266 01 Beroun
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 –
podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

komunikací v obci a jejím okolí. V souvislosti
s tím, bude provedena i revize dopravního značení v obci.
l Vybudování nového obecního rozhlasu
Obec se v minulých letech pokoušela získat
dotaci na vybudování nového bezdrátového
rozhlasu. Bohužel nám ani jednou nebyla dotace přiznána. Jelikož si je obec vědoma špatného technického stavu současného systému,
rozhodlo zastupitelstvo o vybudování nového
digitálního rozhlasu plně z vlastních prostředků.
V současné době je již zpracován projekt, který
odhaduje náklady na cca 750 000,– Kč. Nyní je
na řadě vypsání výběrového řízení na zhotovitele celého systému.
l Nové webové stránky obce
Jelikož jsou stávající webové stránky již technicky zastaralé, rozhodlo zastupitelstvo obce

o vytvoření nového webu firmou Galileo. Nový
web by měl být technicky moderní, uživatelsky
i administrátorsky jednoduchý a do budoucna by
měl převzít i funkce jiných obecních systémů,
které nyní spravuje několik jiných programů.
l Virové epidemie
Obec bedlivě sleduje vývoj kolem probíhající
virové epidemie. Již proběhlo několik jednání
tzv. „Havarijní komise“ naší obce, která má za
úkol tuto mimořádnou situaci řešit na úrovni
obce. Komise se snaží být v častém kontaktu s krizovými orgány ORP a kraje a všechny
podstatné informace okamžitě předat občanům.
Chtěli bychom touto cestou apelovat na občany, aby sledovali aktuální informace a opatření
a v zájmu brzkého ukončení epidemie všechna
pravidla odpovědně dodržovali.
Petr Marek
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Jak je to s napouštěním bazénů v letních měsících

V souvislosti s nadcházející
letní sezónou přichází společnost
Vodovody a kanalizace Beroun
s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti.
Tento jev nemusí být vždy
důsledkem poruchy, ale může
být způsoben nekoordinovaným
souběžným napouštěním více zahradních bazénů v jedné lokalitě.
VAK Beroun upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní přípojky jsou navrhovány na normové
spotřeby obyvatel se zohledněním špičkových odběrů. Plnění
bazénů v krátkém časovém úseku
tyto návrhové hodnoty překračuje a může docházet ke kolapsům
v zásobování vodou v okolních
nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají veřejnou vodovodní síť, aby
své zahradní bazény napouštěli
v souladu s obchodními podmínkami.
Odběr vody při napouštění
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bazénu by neměl překročit 500 l
za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24
hodin. Kdo bude chtít napouštět
bazén celý den, může si nastavit
bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové
vědro rychleji než za 3 minuty.
Nejvhodnější dobou pro plnění
bazénů jsou noční hodiny, kdy je
spotřeba vody v domácnostech
menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody,
může se v noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl minutovému
plnění vědra.
Zcela nejlepším řešením je
však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již od začátku
dubna bývá zaváženo 4–5 bazénů
denně. Od května budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně
vysoká, a proto doporučujeme
nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.

Informace o cenách napouštění bazénů z cisteren včetně
cen mohou občané získat na telefonním čísle 311 747 111, na
Zelené lince 800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle
společnosti VaK Beroun na ad-

rese Mostníkovská 255, Beroun.
Napouštění bazénů z cisteren si
pochopitelně může objednat každý bez ohledu na to, zda jeho
domácnost je, či není napojená
na veřejnou vodovodní síť.
www.vakberoun.cz
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Neberte mláďata
rodičům

Jaro je obdobím, kdy začínají mít napilno
ochránci přírody provozující záchranné stanice
živočichů. I několikrát denně řeší případy volně
žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji zraněné živočichy, případně vysílené jedince vracející se z jihu, ale i mláďata, která se v přírodě
pozvolna objevují. Pomalu nastává doba zrození nového života. Proto je potřeba mít některé
věci na paměti, aby nedocházelo ke zbytečným
zásahům, respektive nošením mláďat z přírody.
Ne vždy je totiž pomoc člověka na místě. Řada
druhů nechává svá mláďata relativně bez dozoru, aby se k nim posléze vrátila a nakrmila je.
A tak se často stává, že lidé najdou vypadlé ptačí
mládě z hnízda či savčí mládě v trávě. Hlazení,
sbírání a nošení domů těchto mláďat je však obrovskou chybou. V případě ptáčete je ještě jakási
naděje vrátit mládě zpět rodičům či jej podložit
do hnízda adoptivním pěstounům, ale v případě
savčích mláďat (kuňata, liščata, zajíčci, veverky,
srnčata…) je návrat do přírody téměř nemožný
a z mláděte se stává doživotní chovanec potřebující lidskou péči. Uvědomme si to, než sáhneme
na roztomilé savčí mládě náhodně nalezené v přírodě. I přesto, že díky sdělovacím prostředkům
je osvěta veřejnosti na lepší úrovni, nevhodně
odebraných mláďat z přírody neubývá. Národní
síť záchranných stanic ročně přijímá kolem dvacetipěti tisíc živočichů, z nichž je téměř polovina
mláďat! Na druhou stranu však lze konstatovat,
že občas je odebrání mláděte z přírody skutečně poslední možností jak jej udržet při životě.
Zvláště v těch případech, kdy se mládě zamotá
do zbytků provazu, drátů či jiných nevhodných
materiálů v přírodě. Pak je záchrana na místě,
stejně tak jako v případě viditelných zranění na
mláděti. Pokud však někde spokojeně leží či sedí,
není důvod jej z přírody brát. Lepší je zpovzdálí sledovat co se bude dít, případně informovat
myslivce či ochránce přírody, kteří mají dostatek
zkušeností rozhodnout, zda pomoci. Uvědomme
si však také skutečnost, že obecně 80% mláďat
všech druhů se nedožije druhého roku života.
I když se nám to může zdát jakkoli kruté, v přírodě mají místo skutečně jen ti nejsilnější a člověk
by do tohoto systému neměl příliš zasahovat, neboť může udělat víc škody než užitku.
V České republice od roku 1998 funguje ojedinělý projekt záchrany volně žijících živočichů,
kteří se dostanou do nesnází v rámci Národní
sítě záchranných stanic. Jejich seznam, územní
působnost a kontakty najdete na www.zvirevnouzi.cz. Kontakt na nejbližší místně příslušnou
záchrannou stanici lze vyhledat i v aplikacích pro
chytré mobilní telefony, která si zdarma stáhnete
na: https://itunes.apple.com/cz/app/zvire-v-nouzi/id1126438867?ls=1 & mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.
uhk.fim.zvirevnouzi & hl=en%20%3C
Pavel Moulis
předseda ZO ČSOP Rokycany

Chcete-li opravdu pomoci:

Nevíte si rady? Volejte

603 239 922

Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi
a mějte kontakty vždy po ruce
www.zvirevnouzi.cz

centrální dispečink

774 155 155

Záchranu mláďat podporují:

CSOP_MLÁĎATA_A4_01_TISK
21. března 2019 14:18:06

ZO ČSOP Rokycany

Švermova 748/II, 337 01 Rokycany
tel.: 371 722 686, 603 239 922
IČ: 00113239, nejsme plátci DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Rokycany
číslo účtu: 842421389/0800

Působnost na území obcí
s rozšířenou působností:

Beroun, Hořovice, Rokycany

www.zvirevnouzi.cz
centrální dispečink

774 155 155

ZO_ČSOP_Rokycany_inzerát_105x75_2019_02
1. října 2019 14:12:50
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Základní škola Hudlice

Mateřská školka v Novém Jáchymově

Dne 2. 9. 2019 se otevřela pro děti Mateřská škola v Novém Jáchymově. S realizací výstavby Mateřské školy a školní jídelny v Novém Jáchymově začalo již zastupitelstvo v roce 2013. Školka se budovala ve třech etapách. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu
činily 16.487.293,39 Kč, kdy dotace na tuto akci získala obec ve výši
9.686.368,58 Kč a z vlastních prostředků musela investovat částku ve
výši 6.800.924,81 Kč. Mateřská školka má kapacitu 25 dětí. Součástí
budovy mateřské školy je i nová jídelna pro základní školu. Mateřskou
školu od 2. 9. 2019 začalo navštěvovat 18 dětí a k dnešnímu dni je to
již 22 dětí. Na hračky a vybavení zahrady herními prvky vyhlásila obec
veřejnou sbírku, kdy k dnešnímu dni od občanů a firem získala částku ve
výši 99.813,44 Kč. Z této částky byly pořízeny hračky do mateřské školy
při otevření a zbytek bude proinvestován na zakoupení herních prvků na
zahradu, která se bude realizovat v letošním roce do konce května 2020.
OÚ Nový Jáchymov
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Škola v Hudlicích se nachází
zhruba uprostřed obce, nad kostelem u silnice. Tvoří ji dvě budovy
spojené spojovací chodbou. Starší
z nich byla postavena v roce 1824,
ta druhá je z roku 1904. V současné době se staví třetí budova a vzniká půdní vestavba – od
příštího školního roku 2020/2021
plánujeme start druhého stupně.
Zatím zahájíme výuku v šestém
ročníku. Na stavbě je momentálně
velmi čilo a rušno. Vše je zatím na
nejlepší cestě, aby se to povedlo.
Naše škola je výborně vybavena. Ve třídách jsou nainstalovány
dataprojektory, ve dvou učebnách
jsou interaktivní tabule. Místnosti
jsou světlé, prostorné, stěny zdobí nejrůznější obrazy a tabulky.
Máme nový školní nábytek, lavice
i židle jsou výškově nastavitelné.
Ve škole je i počítačová učebna,
keramická dílna a jídelna na školní svačinu.
Od školního roku 2011/2012 se
žáci všech pěti ročníků učí podle
vlastního vzdělávacího programu“
Brána jazyka“. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat
některý z kroužků, které ve škole
vedou paní učitelky – dramatický, sportovní, keramický. Jednou
týdně k nám dochází paní Alenka
Spilková, profesionální učitelka
zpěvu a vede úspěšně pěvecký
kroužek. Letos její svěřenci reprezentovali naši školu na výbornou.
V soutěži Pionýrský sedmikvítek
vyhrála skupina „Hudličáci“ první
místo. Také v soutěži Králodvorská koruna obsadil Pěvecký sbor
ZŠ Hudlice příčku nejvyšší.
Škola nemá vlastní tělocvičnu.
Na tělesnou výchovu žáci docházejí do místní sokolovny, která
je v těsné blízkosti školy, nebo
využívají sportovní plochu pod
školou. Součástí základní školy je
školní družina s kapacitou 55 dětí.
Máme dvě oddělení a také ranní
družinu. Na škole pracuje i šestičlenná Školská rada. Schází se
podle potřeby a vyjadřuje se k některým dokumentům školy.
Naše škola i nadále využívá
možnosti dotačního programu „Šablony pro ZŠ Hudlice II“. Díky
tomu se děti mohou zdarma přihlásit do Klubu zábavné logiky a deskových her. Nabízíme i doučování
žáků. Díky programu je škola vybavena deseti novými notebooky

a tablety. Nyní je běžné, že je žáci
ve svých třídách při výuce používají. A jak je to baví! Program
nám umožňuje hradit některé výlety spojené s tvůrčí dílnou. Proto mohli žáci první a druhé třídy
prožít krásný program „Masopust
v Čechově stodole“ za nižší cenu.
Podobně jsme použili finanční dotaci i v projektu „Záchranář“. Přijela opravdická sanitka a my jsme si
všichni mohli prakticky vyzkoušet,
jak postupovat při záchraně lidského života. Další moc hezkou aktivitou, hrazenou dotací ze „Šablon“
byl preventivní program ve druhé
třídě, který proběhl v režii pražské Proximy sociale. Odborníci
na vztahy mezi dětmi byli z našich
druháčků naprosto nadšeni a nešetřili chválou. Děti si s lektorkami
Terkou a Katkou upevnily své kamarádství. Bylo to fajn!
Co nás čeká v nejbližší době?
Máme spoustu plánů – školní akademii, školní výlety – Botanicus,
Mirákulum, školu v přírodě ve
Špindlerově Mlýně v Krkonoších.
Momentálně musíme všichni čelit
napjaté situaci vzhledem k hrozícímu nebezpečí virové nákazy.
Pevně věřím, že vše zvládneme
na jedničku a žáci i učitelky se
budou moci brzy v klidu vrátit do
školních lavic a pokračovat ve výuce. Zatím zdravím všechny žáky
hudlické školy i jejich rodiče, děkuji za jejich zodpovědný přístup
při plnění všech zadaných úkolů,
které máme pro ně připravené
na webových stránkách školy –
v sekci jednotlivých tříd. Těším
se za sebe i všechny paní učitelky
brzy na shledanou.
Přeji všem pevné zdraví!
Mgr. Vlasta Humlová
učitelka ZŠ Hudlice
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Dětský karneval se tradičně vydařil
V sobotu 22. února se v naší obci konal dětský karneval. Akce se zúčastnilo mnoho příznivců. Pro všechny
byla připravena tombola, soutěže o ceny a o nejhezčí masku.

ORFFOČINĚVSKÉ
MUZICÍROVÁNÍ
OBECNÍ ÚŘAD V OTROČINĚVSI OTEVÍRÁ
HUDEBNÍ KLUB PRO DĚTI. ZVEME VÁS NA
UKÁZKOVOU HODINU, KTERÁ SE KONÁ 29.4.
V 18H, 30.5. V 16H A 20.6. V 16 H V BUDOVĚ
OBECNÍHO ÚŘADU V OTROČINĚVSI.

Otevíráme hudební klub pro děti

Obecní úřad v Otročiněvsi od září 2020
otevírá dětský hudební klub s názvem Orffočiněvské muzicírování. Kurz je určen pro děti
z Otročiněvsi a širokého okolí ve věku od 3 do
12 let.
Ke společnému muzicírování se budeme
scházet jednou týdně a to od začátku září až
do konce června. Kurz vychází z metody Orffova Schulwerku a hlásí se k odkazu Pavla
Jurkoviče, který tuto metodu v českém prostředí celoživotně rozvíjel a pěstoval. Co je to
tedy „orffočiněvské muzicírování“? Je to především zpěv a hra na orffovy nástroje. Také je
to ale i tanec a různé pohybové aktivity, které
s hudbou souvisí. Zároveň je to hra se slovy,
verši a jejich zhudebňování. Kurz chce zkrátka
rozvíjet základní hudební dovednosti dětí prostřednictvím zpěvu, společné hry na hudební
nástroje, pohybu a slova v podobě dětských
veršů, říkadel, rozpočítávadel, hádanek a básní. Po stránce kulturní vychází obsah kurzuz
tradice české lidové slovesnosti a respektuje
harmonogram tradic českého roku. Po stránce
žánrové kurz spočívá na tradici lidové písně
a postupně směřuje k rozvíjení schopnosti
soustředěného poslechu hudby klasické. Navíc se děti v kurzu naučí řadu společenských
her vycházejících z české lidové tradice, které
poté mohou hrát ve svém volném čase.
Kurz je vhodný jako příprava k pozdějšímu studiu na ZUŠ, je však určen i těm dětem,

které se rozhodly muzicírovat jen tak pro radost. Ačkoliv kurz otevíráme až v září tohoto roku, můžete se společně se svými dětmi
zdarma a nezávazně zúčastnit ukázkové hodiny, která proběhne v květnu nebo v červnu.
Ukázková hodina proběhne na Obecním úřadě
v Otročiněvsi a bude trvat 60 minut. Omlouváme se, že vzhledem k současné karanténě
nemůžeme stanovit konkrétní termín konání

ukázkové hodiny. Jakmile to bude možné,
zveřejníme ho na internetové adrese https://
www.facebook.com/orffocin/ a na vývěsních
tabulích v obci. Pokud se rozhodnete na ukázkovou hodinu přijít, dejte nám, prosím, o této
skutečnosti vědět alespoň týden předem na
adrese robertkuthan@seznam.cz a uveďte ve
Vaší zprávě věk Vašeho dítěte.
Robert Kuthan
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Dluhová helplinka pro občany
ve finanční nouzi

Společnost Člověk v tísni posílila kapacity
své dluhové helplinky a prodloužila provozní
dobu. Využít ji mohou lidé v jakékoli zhoršené nebo dlouhodobě špatné finanční a dluhové situaci. Lze očekávat, že těchto lidí bude
přibývat, drobní podnikatelé již nyní avizují
pokles příjmů a pokud nemají úspory, ocitají
se v mínusu.
Pracovníci této telefonické linky mají dobré informace a odbornou podporu i v oblasti
sociálních dávek, sociálního pojištění apod.
Z důvodu přetížení mobilní sítě se nemusíte dovolat napoprvé, je potřeba zkusit vytočit číslo znovu a spojení je zase možné.
Dluhová helplinka
Člověk v tísni: 774 392 950
Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 -18:00

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
Z DŮVODU EPIDEMIE FUNGUJÍ
ÚŘEDNÍ HODINY V OMEZENÉM
PROVOZU!
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
Aktuální otevírací doba do odvolání:
PO
14:00-16:00
ÚT
7:00-12:00
ST
14:00-16:00
ČT
7:00-12:00
PÁ
7:00-12:00
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ZDRAVOTNICTVÍ

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
Web: www.zdravikd.cz
ZUBNÍ POHOTOVOST
l Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548, www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 574
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
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 219

Nová databáze ztracených a nalezených psů

Na internetových stránkách Státní veterinární správy byla nově spuštěna aplikace
„Databáze ztracených a nalezených psů“.
Sami občané, psí útulky nebo městská policie mají tak možnost na jednom místě sdílet
informace o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace
by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku
2022.
Nová databáze je k dispozici na adrese:
https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.
Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je

velmi jednoduché prostřednictvím stručného
formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa,
uvést plemeno, stručný popis, datum ztráty či
nálezu atd. Všechny uvedené údaje mají za cíl
propojit majitele psa a případného nálezce.
Evidence ztracených a nalezených psů
v databázi Státní veterinární zprávy je dobrovolná a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit
nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.

Dotace až 127 500 korun na výměnu kotle na pevná paliva

tředočeský kraj pokračuje v přijímání žádostí o dotaci z Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023“. Jedná se o tzv. 3. Výzvu na kotlíkové
dotace. Využijte dotaci až 127 500 korun a pořiďte si nový, úsporný kotel. Provoz kotlů 1. a 2. emisní
třídy bude v roce 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhnete se pokutě. Žádosti o dotaci se podávají elektronickou formou. Formulář vyplníte v prostředí webového prohlížeče. Pro otevření žádosti použijte odkaz na webové stránce: https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost. Více informací: https://
www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023.
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