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když nám doba pandemie omezila naše
středeční setkávání v hasičárně, i tak jsme
měli plno práce. Doufali jsme, že i letos budeme moci uspořádat letní dětský tábor, proto
jsme přípravy nezanedbávali a nyní už se
těšíme na čtrnáct dní v Rabštejně nad Střelou plných dobrodružství. Po drobném rozvolnění byl 24. dubna proveden úklid koryta
Habrového potoka a začátkem května sběr
železného šrotu.
SDH Otročiněves

Z činnosti obce

Uzavření sběrného místa na velkoobjemový
odpad na dvoře obecního úřadu

Dochází k dočasnému uzavření sběrného místa na velkoobjemový odpad na dvoře Obecního úřadu Otročiněves. Neodkládejte odpad do kontejneru, ani před vrata.
Již několik let zde funguje možnost
odložení velkoobjemového odpadu do
kontejneru na dvoře OÚ. Obcí je tato
služba vždy prezentována jako možnost
pro občasné odložení vysloužilého křesla, nebo skříně. Bohužel je v obci několik
málo občanů, kteří neumí odhadnout míru
soudnosti a jsou schopni jeden velkoobjemový kontejner zaplnit odpadem pouze
z jedné domácnosti, a to během několika
málo dní. Když přičteme další nešvar, a to

odkládání odpadu na příjezdovou cestu do
dvora OÚ, který musí obecní zaměstnanci
odklízet, naplňuje se rčení: „Podej čertu
prst a chce hned celou ruku…“
Vzhledem k tomuto trendu se vedení
obce rozhodlo službu dočasně zrušit a celou ji přehodnotit. Zda bude služba opět
obnovena, případně za jakých podmínek,
bude řešit zastupitelstvo na nejbližší pracovní schůzi.
Neodkládejte tedy prosím velkoobjemový odpad do dvora OÚ, ani na příjezdovou cestu. Případné porušení bude řešeno
v přestupkovém řízení.
Obec Otročiněves

V současné době činnost navazuje na
článek z předchozího Zpravodaje obce. Jen
tedy zopakuji, že stále probíhá práce na
všech započatých projektech. Ať se jedná
o rekonstrukci bytového domu čp. 135, rekonstrukci dopravního značení v obci, nebo
přípravě na stavbu vodovodního přivaděče
pitné vody z obce Hudlice. Obec však započala rozpracovávat i jeden staro - nový záměr. A to vybudování chodníku pro chodce
v horní části obce Draha a Černidla. Bylo
již zadáno vypracování projektové dokumentace, která počítá s rozdělením stavby
do dvou etap. V rámci první etapy bude vybudován chodník na Drahách, který bude
končit u rybníčku. V druhé etapě se v tomto
místě naváže a chodník bude dokončen přes
Černidla až na konec obce. Projekt počítá
s vybudováním dešťové kanalizace v místech, kde je nyní otevřený příkop a na této
ploše následně vybudovat chodník. Tato
varianta je pro chodce nejpohodlnější, ale
nese s sebou vyšší náklady způsobené právě
zakrytím příkopu. Obec hodlá projekt financovat z příhodných dotačních titulů a též
z vlastních prostředků.
Na závěr Vás mohu seznámit s tím, že
obec prošla několika audity od kontrolních
úřadů, které sledovali zejména hospodaření
obce. Všemi kontrolami prošla naše obec
bez závad.
Na úplný závěr všem našim občanům
přeji pohodové prožití léta v ne příliš pohodové době. Snad se na stránkách tohoto
zpravodaje brzy dočkáme i pozvánek na
nějaké společenské akce.
Petr Marek
místostarosta obce Otročiněves
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Z

astupitelé obce Otročiněves spolu s hasiči a myslivci uctili dne 5. května 2021 památku zesnulých u příležitosti květnového povstání českého lidu.
Kytice byly položeny k pomníku v areálu společnosti SAVEA, na návsi v Otročiněvsi a k pomníku v lese Na Líse poblíž luk zvaných Žízaly.
Josef Šinkner, starosta obce Otročiněves

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!
∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO
BEROUN A OKOLÍ:

Veronika Maslíková
tel.: 725 923 181
beroun@dementia.cz
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Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

ČEZ Distribuce přechází
k elektronickému systému informování

Od výlepu plakátů v místě odstávky přechází ČEZ distribuce k elektronickému způsobu informování. Informace o plánovaných odstávkách
elektřiny můžete nyní dostávat e-mailem nebo SMS.
Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění si nastavíte přímo
v Distribučním portálu nebo na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete
potřebovat pouze 2 údaje, a to IČO a EAN kód odběrného místa. Tento
18místný číselný identifikátor najdete na vyúčtování za elektřinu. U více
odběrných míst stačí zadat při registraci služby jeden libovolný EAN a automaticky se Vám nabídnou všechna Vaše další odběrná místa. Ke každé
adrese odběrného místa si můžete jednotlivě ale i hromadně nastavit zasílání upozornění na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové adresy. Upozornění na odstávky elektřiny budete dostávat vždy minimálně 15 dní předem
a v případě zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci připojení z napěťové hladiny
vysokého a velmi vysokého napětí a výrobci mohou registrací této služby
přejít z oznamování odstávek doporučeným dopisem na e-maily.
Služba je poskytována zdarma a informace obdržíte včas a bez papírů.
Více informací na www.cezdistribuce.cz.

Speciální poradna pro seniory a zdravotně postižené

Město Beroun oznamuje, že
od 1. července zahajuje v přízemních prostorách (bývalé kadeřnictví) Penzionu pro důchodce na
adrese Na Parkáně 111 v Berouně
ve spolupráci s Krajským úřadem
Středočeského kraje a sociálně
právní poradnou Camino San
José, z.s. projekt rozšířené služby

seniorům v rámci projektu POSEZ (Pomoc seniorům a zdravotně postiženým). Od 1. července se
na vás budeme těšit každé úterý,
čtvrtek a pátek od 10:00 do 18:00
hodin, telefonické konzultace na
čísle 604 272 576, email. konzultace na info@caminoberoun.cz
nebo porrberr@post.cz.
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Zpravodaj obce Otročiněves

Spolek Náš domov

Letos jsme se zúčastnili „Velikonoční výzvy 2021“ na téma vykutálená vajíčka. Pořádalo ji středisko volného času Domeček Hořovice.
Výzvy se zúčastnilo obcí a měst z celé ČR. Naše obec se umístila na
krásném 6.místě. Vyrobená vejce se přepočítávala na počet obyvatel
obce. V naší obce bylo do soutěže přihlášeno 241 vajec. Všechna vyrobená vejce bylo možné vidět po celé obci.
V této nezvyklé době to příjemné
zpestření pro každého, kdo se zúčastnil. Fotografie jsou
k vidění na FB Spolek Náš domov a na
webových stránkách
obce Otročiněves.
Velký dík patří
všem, kteří se zapojili i všem, kteří pomáhali s organizací.
Doufáme, že se situace brzy zlepší a budeme moci uspořádat
naše tradiční akce.
Podali jsme žádost o příspěvek na kulturní akce – Výzva MAS Mezi hrady a byla
nám přidělena dotace na Dýňování ve výši 5000 Kč a zároveň nám
byla schválená dotace na činnost od obce Otročiněves ve výši 25 000
Kč. Všech dotací si velmi vážíme a děkujeme za ně.
NA LETOŠNÍ ROK JSME NAPLÁNOVALI TYTO AKCE:
Červen: Dětský den (zatím to však vládní nařízení neumožňují)
Říjen 30. 10. : Dýňování
Listopad Svatomartinský lampionový průvod
Prosinec: Mikulášská a Krmení zvířátek
Přesné termíny výše zmíněných akcí budou zveřejňovány postupně
dle aktuální situace. Sledujte FB stránky Spolek Náš domov, webové
stránky obce a plakáty na vývěsných tabulích. Věříme, že akce budeme
moci uskutečnit a těšíme se na setkání s Vámi.
Za Spolek Náš domov Štěpánka Landová
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110 let od obnovení těžby
na železorudném dole na Krušné Hoře

V roce 2021 uplyne 110 let od obnovení těžby na velkém železorudném ložisku Pražské železářské společnosti (PŽS) na Krušné Hoře. Pro pochopení důležitosti této události pro širokou oblast kolem tohoto ložiska a její obyvatele je třeba se alespoň v krátkosti vrátit do historie
a připomenout hlavní důvody k postupnému omezování a ukončení těžby po několika stoletích těžební činnosti v 80. letech 19. století.
Až do objevení ložisek chamositu v okolí
Nučic novojáchymovským prospektorem Františkem Herdou v roce 1845 byla ruda, těžená
na Krušné Hoře ve východní polovině ložiska,
patřící od 30. let 18. století křivoklátskému panství knížat z Fürstenberků, hlavní surovinou pro
vysoké pece křivoklátských železáren v Nové
Huti a Novém Jáchymově a převážnou součástí
vsázky pro vysokou pec Karlovy Hutě v Králově Dvoře, patřící až do roku 1860 do skupiny
významných komorních železáren, řízených
zbirožským hejtmanstvím. Komorní železárny
samy vlastnily těžební práva na západní polovině krušnohorského ložiska a těžily zde rudu
pro vysoké pece ve Františkově, Holoubkově
a Strašicích.

to přirozeně výrazné omezení těžby na Krušné Hoře. V roce 1880 došlo ke změně majitele
Karlo-Emilovy hutě: Fürtenberkové se v situaci, když se jim nepodařilo získat Thomasův
patent na zpracování rudy s vyššími obsahy
fosforu, vzdali veškeré báňské činnosti a huť
převzala nově ustavená Česká montánní společnost (ČMS). Ta v roce 1889 zastavila dovoz krušnohorského krevele a plně ho nahradila výhodnějším dovozem po železnici rudy,
později pražené, z vlastních ložisek na Vinici
a Krahulově u Nučic. Na dole na Krušné Hoře
se do roku 1892 provedly pouze dokončovací
práce a potom zde zůstala jen malá skupina
horníků na údržbu dědičných štol Josef v Novém Jáchymově a František v Otročiněvsi.

l Ing. Miloslav Záveský a ing. Jiří Mencl před ústím štoly Zdenko roku 1954.
Po roce 1860 se Karlova Huť stala majetkem Emila Egona z Fürstenberků a byl vytvořen
kombinát knížecích fürstenberských montánních závodů, který po roce 1871, kdy byla uvedena do provozu v nově založené Karlo-Emilově huti v Králově Dvoře v českých zemích
první vysoká koksová pec skotského typu, začal
uskutečňovat pod vedením ředitele Ing. Jana
Dušánka koncentraci výroby do dvou závodů
ve Staré Huti a Králově Dvoře. To vedlo k postupnému zastavení výroby v Nové Huti v roce
1876 (po 364 letech) a nakonec i velkého závodu se 2 vysokými pecemi a slavnou slévárnou
v Novém Jáchymově v roce 1877. Znamenalo
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Také státní důl na Krušné Hoře měnil majitele: v roce 1868 se stal významnou součástí
velkorysých plánů B.H. Strousberga jako hlavní
surovinová základna mohutného hutního a strojírenského kombinátu, ale po jeho zkrachování
důl převzal Max Hopfengärtner, který postupně
zastavil provoz vysokých pecí ve Františkově
a v Holoubkově a v roce 1877 omezil dodávky
rudy z Krušné Hory pouze pro 1 vysokou pec
ve Strašicích. V roce 1891 se vzdal veškeré hutnické činnosti a ukončil v tomto roce i těžební
činnost na Krušné Hoře.
Mohutný rozvoj železáren v Králově Dvoře
a v Kladně po roce 1890, jehož součástí se stal

i rychlý nárůst těžby na všech nučických dolech
obou těžebních společností (PŽS a ČMS), se již
Krušné Hory nedotkl.
Kolem roku 1900 začal, především ve vedení Pražské železářské společnosti, majitelky
těžebních licencí ve východní části nučického
ložiska, převládat názor, že nučické ložisko nezajišťuje do budoucnosti záruku plného pokrytí
zvyšujících se potřeb kladenské huti a že je proto
třeba hledat další surovinové zdroje tak, aby nebylo nutno měnit dosavadní výhodnou politiku
využívání pouze vlastních surovin. Je nesporné,
že vysoké těžby obou společností vedly k rychlému úbytku zásob (mezi roky 1860 a 1895 se
vytěžilo 4 800 000 tun, ale za dalších 11 let již
více než 8 milionů tun), ale obavy byly přesto
předčasné, protože jen ložisko v Chrustenicích
po dokončení průzkumu a otevření úklonnými
jámami umožnilo dodávat až 250 000 tun praženého chamositu ročně. Pro koordinaci řízení
těžby se PŽS a ČMS, personálně a finančně již
plně propojené, rozhodly v roce 1900 dát všechny železorudné doly a vápencové lomy pod jednu společnou správu; tím se ložisko na Krušné
Hoře dostalo zpět do hry při příštím rozhodování
o krytí potřeb vysokých pecí obou společností.
Také technické vedení ČMS se již v této době
vážně zabývalo myšlenkou řešit případnou příští
dopravu rudy z Krušné Hory visutou lanovkou,
a proto vykoupilo vhodný pozemek v ose lanovky od správy fürstenberského panství na Křivoklátě, původně určený pro stavbu školy podle
návrhu architekta J. Kotěry.
Snahy o společné řízení obou velkých hutních společností vedly k podání žádosti rakouské vládě ze dne 3. 11. 1904 o povolení spojení
PŽS a ČMS. Po řadě odkladů ze strany ústřední
vlády došlo oficiálně k fúzi obou společností dne
25. září 1909 pod názvem Pražská železářská
společnost. Pro řízení dolů a lomů bylo zřízeno
v Nučicích báňské ředitelství PŽS v nových budovách a prvním ředitelem byl jmenován Ing.
Petr Gőtz. PŽS koupila již v roce 1910 důlní
míry na ložisku ve Zdicích od firmy C.T.Petzold
a zahájila přípravu na obnovení těžebních prací
na Krušné Hoře.
V roce 1910 se začalo na Krušné Hoře s obnovou důlního provozu jednak úpravou dědičné štoly František pro těžbu položením nových
kolejí a těžbou rudy ze zásob ve výši cca 3 000
tun, které byly povozy dopraveny do stanice
Nová Huť s určením pro železárny v Kladně.
V prvním pololetí pokračovala ještě těžba ze zásob (761 tun), ale od října 1911 se již 6 skupin
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l Štola August v roce 1916 - důlní měřič Josef Bláha před sfáráním do dolu, autor všech snímků
do roku 1934.
ní hlavní jámy pokračovaly velmi rychle, takže
horníků vrátilo do opuštěných dobývek v tzv.
již v roce 1914 se přikročilo k vyzdívání spodní
Františském ložisku a 6 odbíhačů vyvezlo na
části jámy. Současně byl upravován profil půpovrch prvních 3 918 tun rudy. 1. listopadu 1911
vodní štoly Josef bývalého státního dolu v zábyl závodním dolu jmenován Ing. Jiří Schistek,
padní části ložiska, která byla pro rozlišení od
správa dolu byla dočasně umístěna v Hudlicích
štoly Josef v Novém Jáchymově přejmenována
a přikročilo se k výstavbě visutých lanových
na štolu Zdenko a budována úzkodrážka od ústí
drah současně z Krušné Hory a ze Zdic do spotéto štoly na závod.
lečné vykládací stanice v králodvorských želeVálečná léta sice poněkud zpomalila výzárnách; dodavatelem lanovek byla vídeňská
stavbu povrchových objektů, zvláště komprefirma Pohlig.
sorovny a elektrické přípojky závodu, ale důlní
Pro povrchové objekty nového důlního závopráce pokračovaly s mimořádnou intenzitou i za
du byl určen prostor východně od tzv. uzávěru
pomoci válečných zajatců, kteří zčásti nahradiložiska s největší v té době známou koncentrací
li zaměstnance, povolané do války. Těžba rudy
zásob rudy, tedy zcela excentricky od optimálníse zvyšovala a nejvyšší úrovně bylo dosaženo
ho středu téměř 4 km dlouhého ložiska, tak jak
v roce 1917, a to 47 795 tun.
jej známe dnes. Těžba, prováděná v 18. a 19.
První období po skončení válečných událostí
století 2 svislými jámami ve fürstenberských
bylo poznamenáno zvýšenou stavební činností:
i státních důlních mírách a od roku 1819 štolou
byla postavena budova správy závodu, dokonJosef do hutí v Novém Jáchymově, Nové a Karčena výstavba venkovního elektrického vedení,
lově Huti, se v novém závodě řešila vyražením
stavba strojovny pro těžní stroj hlavní jámy,
320 m dlouhé úklonné jámy Vilém na úroveň
rozvodny 5000/500V s kompresorovnou a kompříštího hlavního těžebního 24. patra. Pro tuto
presory, dosud poháněné parními lokomobilami,
hlavní jámu byl ve Škodových závodech v Plzni
byly opatřeny elektromotory. Byla dokončevyroben a již v roce 1913 dodán těžní stroj zcela
na stavba nejstarší jihozápadní haly úpravny
ojedinělé konstrukce podle návrhu kladenského
a v roce 1920 zahájena těžba v hlavní jámě a na
konstruktéra Ing. Karlíka. Jáma byla zaražena
trať ze štoly Zdenko dopravena parní lokomotiv roce 1913 a současně byla na úrovni závodu
va pro dopravu rudy k nové úpravně.
ražena štola August a zahájena ražba štoly Elza
Tím byla ukončena základní etapa výstavdo tzv. Protilehlého ložiska, tedy jižní větve
by nového důlního závodu Pražské železářské
krušnohorského ložiska. Důvodem pro ražení
společnosti, zařazeného do skupiny dolů a lomů
těchto děl bylo jednak urychlení dobývání v JoPŽS pod číslem VIII a další jeho rozvoj se odsefském ložisku a tím využití již od roku 1913
víjel od potřeb hutních podniků této společnosti
provozované lanovky a pokračování v průzkunebo jejich nástupců v Králově Dvoře a na Kladmu ložiska.
ně. Velikost těžby ve 20. letech rychle narůstala
Prvními provozními stavbami nového závoa v roce 1928 poprvé překročila 200 000 tun.
du byly mohutné zásobníky na rudu u konečné
S mimořádnou intenzitou byly proto otvírány
stanice lanovky a provizorní budova úpravny
další části ložiska a byly vyhloubeny jámy č.
vytěžené rudy, zahrnující drcení, třídění na poXII, XIV a Gabriela a zahájena otvírka hlubších
žadované frakce vysokopecní vsázky a ruční
pater 2. úklonnou jámou na 32. patro a jejím propřebírání; drobná ruda pod cca 30 mm a ruda
dloužením na nejhlubší 44. patro.
s vyšším podílem jalových proplástků byla
Světová hospodářská krize zcela zastavila
skladována na rudních haldách. Práce na raže-
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provoz na Krušné Hoře mezi léty 1933-35, ale
obnovená těžba se rychle zvyšovala a v roce
1940 dosáhla 300 378 tun.
Po 2. světové válce až do roku 1954 byla dodávána krušnohorská kusová ruda jednak pro vysoké pece v Králově Dvoře a v Kladně, ale i drobná ruda ve výši do 100 tis. tun pro hrudkovací pec
v Králově Dvoře, postavenou ve válce. Počínaje
rokem 1955 byla veškerá výroba upravovaná co
do zrnitosti pro potřeby hrudkovenského procesu, mezitím rozšířeného na 3 rotační pece. Těžba
se zvýšila až na 380-400 tis. tun a výroba na 360
tis. tun. To si ovšem vyžádalo mimořádná řešení
v doplnění stavu zaměstnanců závodu a to jednak
tzv. organizovaným náborem (lidé z kanceláří,
různí drobní živnostníci, zemědělci z Kolínska,
kteří museli opustit své usedlosti, propuštění důstojníci a mnozí další), ale i příchodem více než
100 učňů, většinou ze slovenských učilišť. Trvalým problémem byla vysoká fluktuace ve výši až
několika desítek procent.
I za těchto, dnes těžko představitelných,
okolností byla v letech 1954-59 provedena
celková rekonstrukce a modernizace dolu: důl
byl komplexně elektrifikován, zavedena trolejová doprava a doprava horníků až do blízkosti pracovišť, výrazně zlepšeno jejich větrání,
zdokonalena technologie dobývání s vysokým
stupněm mechanizace nakládání. Také všechny
povrchové objekty doznaly značných změn,
kompresorovna byla doplněna novými stroji
a pro závod (a částečně i pro Nový Jáchymov)
byl zajištěn nový zdroj pitné vody. Byla postavena jídelna a především jedna z nejmodernějších
sociálních a správních budov v českém rudném
hornictví pro 700 horníků, 120 učňů, 120 žen
a 100 důlních techniků.
Historie se bohužel někdy opakuje: jestliže
zastavení těžby v 19. století bylo do značné míry
způsobeno ukončením staletí trvající výroby surového železa v dřevouhelných pecích, potom
je zřejmé, že osud všech železorudných dolů
v Barrandienu, tedy především Krušné Hory,
je plně závislý na životaschopnosti hrudkoven.
To se velmi brzy mělo projevit: jako první byl
zcela zastaven provoz hrudkovacích pecí právě
v Králově Dvoře již v roce 1964 a ruda z Krušné
Hory byla dopravována do dalších hrudkoven
v Mníšku p. Brdy a v Ejpovicích. Ale to pouze do poloviny roku 1967 – poslední vůz vyjel
z hlavní jámy dolu dne 29. srpna a ještě v témže
roce byla zahájena likvidace dolu, prováděná
značně necitlivě k hodnotám, které mohly být
zachráněny jako technické památky (např. zcela
ojedinělý těžní stroj hlavní jámy) a jako upomínka na největší hlubinný železorudný důl v českých zemích.
Čerpáno z článku poskytnutého Ing. Menclem
k otištění v Berounském deníku v roce 2011.
Ing. JIŘÍ MENCL
od roku 1950 provozní a v letech 1954 až
1963 hlavní inženýr dolu č. VIII Krušná
Hora v Otročiněvsi
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králODvOrské
kulturní létO 2021

Revivalový
19:00 23:30

DJ

OlDa
BurDa

STival
FeST
ival

per
Muk
revival s kapelOu
20:30

Depeche MODe
22:00

18. 9. 2021
11.00 Slavnostní bohuslužba celebrovaná papežským legátem
13.00 Bohatý celoodpolední program pro celé rodiny
20.00 Večerní koncerty

revival

Přijďme si společně připomenout převratné události,
které měly vliv na vznik české státnosti.
1100 let od úmrtí sv. Ludmily, babičky sv. Václava,
z rodu Přemyslovců.

Pořadatelé

Dárci a sponzoři

VÍCE INFORMACÍ NA
www.apha.cz/1100-letod-mucednicke-smrtisvate-ludmily

Hlavní mediální partneři

Akce se koná díky finanční podpoře

vstupné

100 Kč

sobota od 19.00

14. 8.

ZÁMEK
Králův Dvůr

občany, že z této akce mohou být pořizovány
Změna programu vyhraZena upozorňujeme
fotografie či videozáznam. vstupem na tuto akci souhlasíte

s jejich zveřejněním v rámci propagace města Králův Dvůr na webové stránce města, facebookovém profilu a v tisku.

akci pořádá město Králův dvůr
M e d i á l n í pa r t n e ř i :

www.kraluv-dvur.cz

KUP VSTUPENKU NEBO
ZJISTI VÍCE INFORMACÍ

kRálODvORské
kultuRNí létO 2021

městské

slavnosti
15:30

14:00 15:30 17:15 STAN

zahájení
slavností

FuNNY
ORCHEstRa

19:30 HLAVNÍ STAGE

Eliška
MRáZOvá
20:55
HLAVNÍ
STAGE

16:15 NÁDVOŘÍ

DivaDlO

EupHORiCa

MaZEC

18:50 STAN

tHE ROBOts
(Elis MRaZ)

22:00

OhňOSTrOj

a konec
akce

HaNa ZagOROvá a BOOM!
BaND jiřího dvořáka

SOBOTA Od 14.00

28. 8.

ZÁMEK
Králův Dvůr

upozorňujeme občany, že z této akce mohou být pořizovány
Změna programu vyhraZena fotografie
či videozáznam. vstupem na tuto akci souhlasíte

s jejich zveřejněním v rámci propagace města Králův Dvůr na webové stránce města, facebookovém profilu a v tisku.
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15:00 16:45 18:30
zámek + STAN
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vstup

zdarma
akci pořádá město
Králův dvůr
M e d i á l n í pa r t n e ř i :
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23. – 24. 7. 2021

Autocamp
Beroun Na Hrázi

www.kolopro.cz

PŘIJMEME
PŘIJMEME
do hlavního pracovního poměru zaměstnance

Akce se uskuteční pod
záštitou města Beroun.

do hlavního pracovního poměru zaměstnance pro
pro rozšíření výroby na pracovní pozici
rozšíření výroby na pracovní pozici

DOKONČOVÁNÍ
DOKONČOVÁNÍ
LAMINÁTOVÝCH
DÍLŮ
LAMINÁTOVÝCH DÍLŮ

Sobota – 24. 7.

Novinka minulé
sezony je zpět!

závodní trasa B, 51 km start v 10:00
závodní trasa C, 35 km start v 11:30
nezávodní Family jízda
dětské závody NOVA Junior Trophy

(POZICE
VHODNÁ
PRO
MUŽE)
(POZICE
VHODNÁ PRO
MUŽE)

Pátek 23. 7. od 9:00
Dětský Sportovní Den

Nabízíme:: Příspěvek
na penzijní
připojištění
Nabízíme
Příspěvek
na penzijní
připojištění
Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování

Bohatý doprovodný program:
dopravní hřiště – k zapůjčení
zdarma kola a helmy, fotokoutek,
cyklokroužky, profesionální
instruktoři
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

Vstupné je

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.

ZDARMA!
DODAVATELÉ CEN

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ
PARTNEŘI

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.

Informace na tel.: 725 877 397 - osobní oddělení
E-mail : vera.kosteckova@savea.cz
Informace
na tel.:www.savea.cz
725 877 397 - osobní oddělení

MARKETINGOVÝ
PARTNER

E-mail : vera.kosteckova@savea.cz
www.savea.cz

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

CYKLISTICKÁ
SEKCE
ZA PODPORY
ZA PODPORY

Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.

Pro Rehabilitační nemocnici Beroun urgentně hledáme nové
kolegyně a kolegy, kteří by chtěli rozšířit náš skvělý tým.

Chcete-li opravdu pomoci:

•
•
•
•
•
•

Všeobecné nebo praktické sestry
Fyzioterapeuty
Nutriční specialisty
Zdravotně-sociální pracovnice
IT techniky
IT vývojáře

Požadujeme vzdělání odpovídajícího směru, vstřícný přístup k pacientům a dobré
komunikační schopnosti.

Nevíte si rady? Volejte

603 239 922

Zároveň chceme, abyste se u nás cítili spokojeni. Vedle platu vám tedy nabízíme řadu
výhod, které vám po dohodě ještě upravíme přímo na míru.
O předškolní děti se postará naše dětská skupina NEMO.
Zajistíme prémiovou zdravotní péči i pro vaše rodinné příslušníky.
Můžete čerpat 5 týdnů dovolené.
Poskytujeme bezplatné právní a finanční konzultace.
Pomůžeme při exekuci a soudních sporech.
Zajistíme vám výhodnější hypotéku nebo pojištění.
Přispějeme vám na penzijní připojištění.
V rámci dalšího vzdělávání organizujeme odborné semináře.
Poskytujeme permanentky pro rodinné aktivity a kulturní akce.

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

centrální dispečink

774 155 155

Nabídneme slevy v naší lékárně.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte e-mailem hr@akesoholding.cz,, telefonicky
na 311 745 295, nebo prostřednictvím našich stránek www.nemocnice-beroun.cz.
Těšíme se na vás...

Záchranu mláďat podporují:

Provozovatel nemocnice, akciová společnost JESSENIA, je součástí rostoucího zdravotního
holdingu AKESO, který patří mezi deset nejlépe řízených soukromých společností.

CSOP_MLÁĎATA_A4_01_TISK
21. března 2019 14:18:06
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Síť sdílených elektrokol se rozšiřuje

Podle množství modrých elektrokol v Berouně a okolí je vidět, že zájem o jejich užívání neutuchá, spíše naopak. Velkou oblibu
si získaly i mezi obyvateli celého regionu
a jeho navštěvníky. Dobrou zprávou projektu,
který vznikl za významného přispění Nadace
Tipsport, je, že se síť dobíjecích stanic daří
rozšiřovat. Ještě do prázdnin by dvě měly přibýt ve Zdicích. „O tento skvělý projekt máme
od začátku zájem a jsem rád, že zastupitelé
rozhodli o rozšíření sdílených elektrokol do
Zdic. Po konzultacích s berounským místostarostou Dušanem Tomčem jsme se připojili ke spolupráci s firmou nextBike Czech
Republic a začali jsme budovat dvě dobíjecí
stanice v našem městě,“ přibližuje starosta
Zdic Antonín Sklenář. V současné době se finišuje s montáží stanic a brzy se bude jezdit.
Ve Zdicích bude jedna ze stanic stát v centru města pod radnicí poblíž autobusové zastávky a druhá u sportovní haly. „Myslím, že
zejména v létě návštěvníci našeho koupaliště
z blízkho okolí tuto lokalitu ocení,“ doplňuje
zdický starosta.
Rozšíření stanic se připravuje i v Berouně. Ve stádiu projektování jsou dvě nové stanice. „Jedna z nich bude stát mezi finančním
úřadem a areálem Lokomotivy. Předpoklá-

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
l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
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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dáme, že v hustě obydleném sídlišti Litava
bude o kola velký zájem. Druhá pak bude
na Zdejcině, kde jsme spolupracovali na
přípravách s osadním výborem,“ přibližuje berounský místostarosta Dušan Tomčo.
Navíc ještě finišuje jednání se soukromým
subjektem o umístění třetí stanice na Závodí u kempu. Se spuštěním těchto stanic se
počítá ve druhé polovině tohoto roku. Navíc
v lokalitě Závodí projevil zájem o jednu stanici ještě jeden soukromý investor.
Zájem o umístění stanic je velký a každý
by ji chtěl mít co nejblíže ke svému domovu, ale vše musí jít postupně s akcentem na
finanční a územní možnosti města Beroun.
Určitě jsou ve výhledu i další – Jarov, Zavadilka, na Cibulce, Hostim, u Lidlu, zájem
do budoucna projevily i okolní obce Srbsko,
Nižbor, Karlštejn.

ZDRAVOTNICTVÍ
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

l vydává obec Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Hudlice, na základě potvrzení
Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR E 20063, tel.: 311 693 321,
602 877 187, 311 693 923, fax: 311 693 321, e-mail: otrocineves@iol.cz l obsah garantuje redakční rada l sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat l
vychází v nákladu 230 výtisků l příspěvky nejsou redakčně upravovány l

