
� Co vás vedlo k uspořádání tak 

velké akce?

Před třemi lety za mnou přišla 

jedna maminka, dnes aktivní 

spoluorganizátorka, Martina Jed-

ličková, zda bych neměla zájem 

zorganizovat Pohádkový les. Veli-

ce ráda naslouchám a pomáhám 

s realizací nápadů těch, kteří mají 

o něco zájem, a tak jsme se do 

toho pustily. Martina je mozkem 

akce, vymýšlí trasy a úkoly pro 

děti, já zajišťuji organizaci, veškerá 

povolení, dobrovolníky a vše, co je 

k tomu potřeba. Do našeho týmu 

dále patří Lenka Málková, která se 

stará o přípravu a realizaci kostý-

mů pro pohádkové bytosti a vy-

tváří kulisy, bez kterých to nejde. 

Čtvrtou z organizátorek je Martina 

Běťáková, která pomáhá s organi-

zací a zastupuje školu. Původně 

jsme předpokládaly účast tak 200 

dětí, ale nakonec se jich nasčítalo 

500. Za tři roky nám tedy prošlo 

rukama na 1 500 dětí.

� Kolikátý je to ročník?

Letos obec pořádala třetí ročník. 

Každý rok kromě krásných po-

staviček, kterých je řádově 45, 

připravujeme pro děti další pře-

kvapení. Lenka namaluje oma-

lovánky, pexeso. Letos nakreslila 

Černého Petra s postavičkami 

z Pohádkového lesa, obec ho ne-

chala vyrobit a po večerech jsme 

dávali karty do krabiček, aby 

měly děti na akci památku.

� pokračování na str. 4

V akvaparku děti z dětských do-

movů z Benešova, Pyšel, Zruče 

nad Sázavou, Krnska, Sázavy, 

Unhoště, Ledce, Sedlce-Prčice, 

Solenic a z Nymburku přivítal 

hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera společně s člen-

kou krajského zastupitelstva 

Emílií Třískovou a majitelem 

akvaparku panem Sehnalem. 

Pro malé návštěvníky byly 

v rámci programu připraveny 

různé hry, řada atrakcí a též se 

jim věnovali animátoři se svým 

animačním programem. 

Hejtman sdělil, že velmi rád zpes-

třil dětem z dětských domovů ko-

nec léta. „Děkuji Radě Středočes-

kého kraje za to, že tuto hezkou 

akci finančně podpořila. Podě-

kování patří i vedení aquaparku, 

které nám vstupenky poskytlo za 

velmi příznivých podmínek. Rádi 

bychom, aby se tento typ akce zo-

pakoval. Děti chceme překvapit 

i v období Vánoc,“ dodal.  (red)
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KRAJ – Krajský úřad Středo-
českého kraje dne 8. září v 9:00 
odstartoval druhé kolo tzv. 
kotlíkových dotací. Do 14:00, 
tedy za pouhých pět hodin, 
přijali pracovníci krajského 
úřadu 915 žádostí o dotace 
v celkovém objemu přibližně 
51 milionů korun. „Jsem moc 
rád, že o kotlíkové dotace je 
tak velký zájem. Očekávám, 
že program na výměnu kotlů 
přinese našemu kraji zlepšení 
kvality ovzduší. Zvláště výrazné 
zlepšení vzduchu bychom měli 
zaznamenat v menších obcích. 
Právě v nich se v současné době 
lokální topeniště nejvýrazněji 
podílejí na znečišťování život-
ního prostředí,“ řekl hejtman 
Středočeského kraje Miloš 
Petera, který se na přijímání 
žádostí o kotlíkové dotace také 
přišel podívat.   (red)

KRÁTCE

doschranky@nasregion.cz
Nechodí 
k vám 
noviny? 

Napište nám! 

Příští vydání 9. října 2014 www.facebook.com/nasregion @nasregion
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Přemýšlet je vhodné
Jezdím už léta se svým příte-

lem denně do práce a z práce. 

Je děravý, rezavý a hodně starý. 

Říkám mu Fando, protože má 

duši a rozhodně svůj rozum. 

Fanda je asertivní a přemýšlivý 

stroj. Ne u něj znamená oprav-

du ne. Nikdy mi nic neslíbil 

a sešlápnutí plynového pedá-

lu není povel nebo rozkaz, ale 

pouze návrh. Diskutujeme 

spolu často za deště, zda už 

je nutné stírat, či snad je jízda 

bez stírání předního skla ještě 

zkousnutelná. Často mě pře-

svědčí o tom, že svítit v noci 

dálkovými světly není nutné, 

byť jsme na silnici sami.

Až se za pár dní budu probí-

rat jmény v kandidátkách do 

komunálních voleb, vezmu si 

příklad z Fandy. Pokusím se 

nepodléhat tlakům a slibům, 

které jsou beztak každé volby 

téměř totožné, byť kolikrát zní 

z různých, programově neslu-

čitelných stran. Pokud budu 

pochybovat, řeknu ne. Hlasy 

libě znějící poválím v hlavě 

a budu přemýšlet, jak zarea-

guji. Pokud usoudím, že se mi 

líbí, zařídím se dle toho.

Sám sobě jsem právě slíbil, že 

se budu chovat jako Fanda. 

Nebudu zbrklý. Budu rozvážný 

stejně jako on, když mu navr-

huji razantnější jízdu. Chci se 

chovat jako můj věr-

ný a rozvážný přítel, 

Favorit 135 L modré 

barvy.

O ČEM SE MLUVÍ

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Jedině děti vědí, co hledají

Slíbeno ∙ Splněno
ČESTLICE – V minulých 

vydáních jsme vás 

informovali o plánu, 

kdy Středočeský kraj 

slíbil přibližně 

sto sedmdesáti dětem 

z dětských domovů 

strávit pěkné odpoledne 

v akvaparku, užít si hry 

a různé soutěže. Jak slíbil, 

tak také učinil.

O malé obci za Prahou před de-

seti lety nikdo neslyšel. Dnes 

jsou Dolní Břežany známé mezi 

urbanisty, architekty i studenty, 

kteří si obec jezdí prohlížet jako 

příklad úspěšně realizovaného 

urbanismu. Vedení obce se bě-

hem deseti let podařilo komplet-

ně revitalizovat nevzhledný cen-

trální prostor. Na místě původní 

skládky vzniklo moderní obytné 

a obchodní centrum s pěkným 

náměstím, velkorysým parkem 

a návaznou zelení s vybudova-

nými hřišti pro děti i teenagery. 

Celkový vzhled obce zazname-

nal výraznou proměnu. Původní 

památky byly zrestaurovány, po-

stupně se daří rekonstruovat ko-

munikace a veřejná prostranství, 

nově byla zrekonstruována ško-

la, vybudovaná školka, požární 

zbrojnice, multifunkční hřiště. 

Buduje se informační a kultur-

ní centrum, vznikají spolky pro 

děti, seniory, obec podporu-

je komunitní život, kvalita ži-

vota v obci vzrostla. Na místě 

zanedbaného zemědělského 

brownfieldu vznikají vědecká 

centra světového významu. Vý-

raznou změnou k lepšímu pro-

šla i místní část Lhota. Za no-

vou tváří obce stojí lidé, kteří šli 

před dvanácti lety do voleb pod 

hlavičkou nezávislého hnutí 

ROZKVĚT v čele se současným 

starostou Michalikem.

� pokračování na str. 11

Zacelili jsme 
největší rány

Děti přivítal hejtman Středočeského kraje Miloš Petera společně s členkou krajského zastupitelstva Emílií Třískovou a majitelem 

akvaparku panem Sehnalem

S Věslavem Michalikem, 

starostou Dolních Břežan, 

jsme si povídali o tom, proč 

bude znovu kandidovat, co 

je cílem v dalším volebním 

období a jak by se mohl 

rozvojem obce Dolní Břežany 

inspirovat Středočeský kraj.

PSÁRY – Známý citát Antoine De Exupéryho sází na děti resp. 

na dětská léta. Kdo by je neměl rád. Bezstarostná zábava, 

ale hlavně léta, kdy jsme si užívali legraci a proseděli hodiny 

před televizí, jen aby nám neušla naše oblíbená pohádka či 

tolik známý Večerníček. Roky plynuly a nyní odtrháváme od 

obrazovek naše děti. V Psárech se ale rozhodli, že dětské 

pohádky přenesou ve skutečnost a uspořádají dětem 

Pohádkový les. Na podrobnosti jsme se zeptali Vlasty Málkové, 

místostarostky a zároveň organizátorky akce

Avatar, král Artuš či šavlozubý tygr z Doby ledové čekal v lese na ty nejmenší účastníky
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DOLNÍ BŘEŽANY
26. 9. – 18:00

• Keramika. Ještěrka z hádků 
– zdobeno rastrem (záclonou, kraj-

kou), pro vytvoření kůže nebo z plátu, 

vysypávaného sklem. Cena: dospělý 

150,- Kč, dítě 70,- Kč (v případě platí-

cího dospělého), samostatně pracující 

dítě 120,- Kč. Rezervace na www.

brezanek.cz – měsíční akce

27. 9.
• Hand made market. Centrum 

Břežánek připravuje HANDMADE 

MARKET u příležitosti Svatováclav-

ských slavností. Bude zde mimo 

jiné představena autorská originální 

tvorba zaměřená na tvůrce z regionu. 

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet 

různé kreativní dílny nebo si zakoupit 

výrobek handmade jen tak pro radost 

svou či svých blízkých. Jste šikovní, 

chcete svými výrobky potěšit? Při-

hlášky na www.brezanek.cz

27. 9. – 10:00
• Svatováclavské slavnosti. Od 10 do 

22 hodin, ulice 5. května a nádvoří za 

obecním úřadem. Den plný muziky, 

divadla, dobrého jídla a pití. Bohatý 

doprovodný program, workshopy, pou-

ťové atrakce

28. 9. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a FC Slovan Liberec. Mistrovský zá-

pas dorostenek ve fotbale mezi týmy 

FK Dukla Praha vs. FC Slovan Liberec 

se koná v Dolních Břežanech. V are-

álu jsou místa k sezení, dětské hřiště 

a občerstvení. Tak přijďte podpořit 

domácí tým. Pro rodiče, kteří chtějí, 

aby jejich dcery hrály fotbal v prvo-

ligovém klubu, poskytnou informace 

přítomní trenéři. Má vaše dcera ráda 

míč, pohyb a dobrou partu? Tak se 

přidejte k nám!

10. 10. – 12. 10. od 9:00
• Burza dětského podzimního 
a zimního oblečení a vybavení. 
Nyní nově! Každý zájemce o prodej se 

musí registrovat na www.brezanek.cz 

– měsíční akce. Podmínky pro prodej 

v sekci ke stažení. Přispějte prosím 

na provoz Břežánku! Přineste dětské 

i dospělácké oblečení, hračky, dětské 

knížky, které nepotřebujete a ne-

chcete je ani prodat. Břežánek je za 

symbolickou cenu nabídne při prodeji 

v rámci burzy. Utržené peníze budou 

použity na provoz Břežánku

12. 10. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a Bohemians Praha. Mistrovský zá-

pas dorostenek ve fotbale mezi týmy 

FK Dukla Praha vs. Bohemians Praha 

se koná v Dolních Břežanech. V areá-

lu jsou místa k sezení, dětské hřiště 

a občerstvení. Tak přijďte podpořit do-

mácí tým. Pro rodiče, kteří chtějí, aby 

jejich dcery hrály fotbal v prvoligovém 

klubu, poskytnou informace přítomní 

trenéři. Má vaše dcera ráda míč, po-

hyb a dobrou partu? Tak se přidejte 

k nám!

2. 11. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a Mnichovo Hradiště. Mistrovský zá-

pas dorostenek ve fotbale mezi týmy 

FK Dukla Praha vs. Mnichovo Hradiště 

se koná v Dolních Břežanech. V areálu 

jsou místa k sezení, dětské hřiště a ob-

čerstvení. Tak přijďte podpořit domácí 

tým. Pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich 

dcery hrály fotbal v prvoligovém klubu, 

poskytnou informace přítomní trenéři. 

Má vaše dcera ráda míč, pohyb a dob-

rou partu? Tak se přidejte k nám!

JESENICE U PRAHY
20. 11.

• Podzimní koncert v JesenicI. 
Obec Jesenice pořádá Podzimní kon-

cert klasické hudby od 19:00 hodin 

ve Společenském centru Jesenice. 

Jesenickému publiku se představí 

houslový virtuóz Jaroslav Svěcený 

v doprovodu komorního orchestru 

Vivaldi Collegium Praha. V průběhu 

večera zazní „Malá noční hudba“ 

W. A. Mozarta a jedno z nejslavnějších 

děl italského barokního skladatele An-

tonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 9. – 16. 11. od 10:00

• Výstava obrazů Aleše Krejči 
„Pozdní Sběr“. Významný představitel 

české imaginativní malby Aleš Krejča 

(*1941), akademický malíř a grafi k, ně-

kdejší žák Školy umeleckého priemys-

lu v Bratislavě a poté absolvent ateli-

éru Františka Muziky na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové nyní představuje 

v Regionálním muzeu v Jílovém výběr 

obrazů z posledních let pod názvem 

„Pozdní sběr“. Výstavu zahájí v sobotu 

v 10 hod. dopoledne Dr. Jan Kříž

4. 10.
• Pohádkové odpoledne. V sobo-

tu zveme děti na Pohádkové od-

poledne. Pohádku O parádivé Sally 

zahraje světoznámý dětský diva-

delní soubor Tři boty a svou novou 

knihu Kouzelná stodola představí 

Irena Ričlová Lachoutová. Vstup 

30,- Kč, předprodej v knihovně. 

www.jilove.cz

PRŮHONICE
do 31. 12.

• Kmenové souvislosti. Pavel Baňka 

a hosté. Výstava fotografi í, videa a in-

stalací. Průhonický zámek

do 28. 9.
• Afrika země Woodo. Výstava 

ilustrací akademické malířky Inky 

Delevové ke knize „Afrika země 

Woodo“, Průhonický zámek. www.

parkpruhonice.cz

27. 9. – 28. 9. od 9:00
• Pohádkový les Průhonice 2014.  
Vážení rodiče, zveme vás na příjem-

ný víkend do Průhonického parku. 

Na trase bude umístěno 8 stano-

višť, obsazených 4 členy týmu JAKA 

v kostýmech pohádkových postavi-

ček. Budou využity travnaté plochy 

k soutěžím, atrakcím a dalším do-

provodným programům. Celá trasa 

pohádkového lesa je vedena po 

upravených cestách, vhodných i pro 

kočárky. Bližší informace naleznete 

na www.pohadkovyles.cz 

4. 10. – 5. 10.
• Čajomír trek. Aneb nejen čaj 

v době zámořských objevů. Průhonic-

ký park a zámek

4. 10. – 10:00
Život v zahradě. Akce konaná v rám-

ci oslav Dne stromů. Jako každý rok 

je určená rodinám s dětmi. Připraveny 

jsou výtvarné i sportovní hrátky. Le-

tošním tématem je „Život v zahradě“. 

Na stanovištích se tedy dozvíte, co 

můžete udělat pro to, aby vaše za-

hrada ožila různými formami života. 

Doba trvání 10:00 – 16:00 hodin. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30/15 Kč, 

hrací plánek 20 Kč. Více na www.den-

drologickazahrada.cz

5. 10. – 7:30
• Festival ptactva. Pojďte s námi na 

procházku nádherným prostředím 

podzimní Dendrologické zahrady 

s pozorováním a určováním ptactva 

a pokud počasí dovolí, i s tradič-

ní ukázkou odchytu a kroužkování 

ptáků. Evropský festival ptactva je 

každoroční akce mezinárodní orga-

nizace BirdLife International a naší 

České společnosti ornitologické. 

Rezervace nutná: http://dendrolo-

gickazahrada.cz/rezervace www.

dendrologickazahrada.cz

18. 10. – 11:00
• Komentovaná exkurze – Barvy 
podzimu. Seznámení s méně často 

používanými rody, druhy a kultivary 

stromů atraktivními na podzim. Za-

čátek exkurze: 11:00 hod. u hlavního 

vchodu do Dendrologické zahrady. 

Lektor: Josef Souček, rezervace nut-

ná: http://dendrologickazahrada.cz/

rezervace. Vstupné: 100/50 Kč. Více 

na www.dendrologickazahrada.cz 

ŠTIŘÍN
28. 9. – 14.00

• Den Hanuše Ringhoffera. Zámek 

Štiřín vás zve na den spojený s prohlíd-

kou historických objektů a zámeckého 

parku. V průběhu dne jsme pro vás 

připravili: Vycházky podzimním parkem 

s odborným výkladem Václava Větvičky 

• Prohlídku zámeckých pokojů, sálů, 

salonků a zámecké kaple • Výstavu 

historických fotografi í zámku a parku 

Štiřín • Výstavu exponátů majetku ro-

diny Ringhofferů z Národního technic-

kého muzea v Praze. Program pro děti: 

odpolední loutková pohádka divadelní 

společnosti Koňmo, malování na obličej, 

tvarování balonků, cukrová vata • Boha-

té občerstvení a cukrárna, Zámek Štiřín, 

Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kame-

nice, tel.: 255 736 111, www.stirin.cz

K
a

m
  
j

e
  
d

o
b

r
é

  
z

a
j

í
t

?
  
•

 c
o

  
m

u
s

í
t

e
  
v

i
d

ě
t

  
a

  
s

l
y

š
e

t
!

  
•

 k
d

e
  
n

e
s

m
í

t
e

  
c

h
y

b
ě

t
?

 
kam, kdy a za čím

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz
RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

26. 9. pátek od 20 hod .
živá hudba 
blues rock 

kapela 
Informace na tel. 733 161 016

INZERCEINZERCE

Den Hanuše Ringhoffera

Prohlídku zámeckých 
  

    
    

  
   

   

   

   

„Kamenické podzimní slavnosti 2014“„Kamenické podzimní slavnosti 2014“

PŘIJĎTE V SOBOTU ODPOLEDNE na náměstí v KAMENICI
Traktory nejen uvidíte, ale i uslyšíte a možná se i projedete.

Žádné břicho nezůstane prázdné – brambory a jablka 
budou k mání na všechny způsoby, 

o kulinářské speciality nebude nouze.
Tvořivé děti i dospělí si přijdou na své v našich dílnách.

Pro závodníky a soutěživce bude pečlivě vytýčené závodiště 
s chůdami, pytli, hody a dalšími disciplínami.

Vrcholnou atrakcí bude 
nepřehlédnutelná soutěž

„ O NEJ 
BOURÁKA KAMENICE“

Čekají Vás
stánky našich domácích 

zelinářů plné až k prasknutí 
(hlavně brambory, jablka, 

hrušky, dýně, med, mošt, káva, 
a další laskominy )

Chybět nebude ani víno, 
burčák a další 

delikatesy.
 

Hraje pro Vás
skvělá kapela

RISSLINK

v různých váhových kategoriích. 
Bude to překvapení, které jste 

určitě ještě neviděli.
Kolbiště bude impozantní.

Pořádá Kulturní centrum 
Kamenice
(letos za vydatné podpory a pomoci 
sponzorů a dobrovolníků z KAM21)
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KRÁTCE KRÁTCE

Nová technologie 
pro opravy

JESENICE – Opravami ko-

munikací se v letních mě-

sících zabývala většina obcí 

v regionu. Na Jesenicku 

ovšem došli ještě dál a vy-

zkoušeli novou technolo-

gii pro opravy komunikací 

tzv. RoadCem. Výhodou 

této technologie je rychlost 

výstavby a výsledná dlou-

há životnost. Technologie 

spočívá v aplikaci speci-

álního cementu do stáva-

jícího podloží komunika-

ce. Konkrétním důkazem 

mohou být ulice Akátová 

a Pešíčková, které byly jed-

noho rána uzavřeny pro 

opravu, ale v podvečerních 

hodinách téhož dne byl již 

možný příjezd vozidel až 

k přilehlým nemovitostem 

po nové betonové desce, na 

kterou byl poté položen as-

faltový koberec.

Přerušení dodávky 
elektřiny

VIDOVICE – Ve dnech 

6. a 9. října dojde v ulici 

Na Krásnici od ulice Osad-

ní směr učiliště, Borová, 

Lesní, ulice Pardálov, kte-

rá je napájená z vrchního 

vedení, k přerušení do-

dávky elektrického proudu 

od osmé hodiny ranní do 

12 hodin dopoledne.

Volejbalový turnaj
DOLNÍ BŘEŽANY –  SK Olym-

pie Dolní Břežany uspořáda-

la v sobotu 6. září na svém 

novém multifunkčním hřišti 

1.  ročník volejbalového tur-

naje smíšených družstev. 

Účast byla hojná a jelikož se 

počasí vyvedlo a byl krásný 

slunečný den, bylo možno 

zhlédnout spoustu pěk-

ných sportovních výkonů. 

Při celém turnaji panovala 

skvělá atmosféra. Zvítězil 

tým Posázaví před týmem 

Směska, 3. místo vybojova-

la TK Viktoria Vestec.

Poradenská služba 
v oblasti 

sociálních služeb
PRŮHONICE – Sociální 

komise této obce nabízí 

občanům následující po-

radenské služby v sociální 

oblasti na obecním úřadě: 

informace k žádosti o pří-

spěvek na bydlení; pomoc 

při podání žádosti o pří-

spěvek pro osoby potřebu-

jící péči dalších osob (např. 

péče o osobu blízkou); po-

rada při zajištění pečova-

telských služeb; informace 

k podání žádosti o umístění 

v domově s pečovatelskou 

službou či domově seniorů 

apod.; pomoc při podání 

žádosti o důchod; infor-

mace týkající se poskyto-

vání zdravotnických služeb 

v Průhonicích; zprostřed-

kování informací o dalších 

službách v sociální oblasti. 

Více informací můžete zís-

kat každou středu od 13. do 

15. na obecním úřadě. 

Svoz bioodpadu
OHROBEC – Od pátku 26. 9. 

do neděle 28. 9. budou při-

staveny kontejnery na bio-

odpad. Kontejnery budou 

umístěny na stanovištích: 

křižovatka K Vranému 

– Průběžná (u kontejnerů), 

ulice V Zahrádkách (u kon-

tejnerů), ulice U Rybníků 

II u hasičské zbrojnice, 

křižovatka Károvská – Na 

Širokém I, ulice K Lesíčku 

u zahrádkářů, křižovatka 

Meruňková – Jarovská. Do 

kontejnerů lze odkládat 

pouze: opadané ovoce a ze-

leninu, listí, trávu, dřevní 

drť (do délky cca 50 cm, 

průměru 3 cm).

Brzy nová cyklostezka
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– V minulých vydáních regio-

nu jsme vás informovali o vý-

stavbě nové cyklostezky. Nyní 

můžeme říct, že práce finišují. 

V poslední fázi stavby se poklá-

dá asfalt a dodělávají se terén-

ní úpravy. V místě u přívozu 

bude podél řeky namontová-

no zábradlí. V druhé polovi-

ně směrem na Jarov zábradlí 

nebude, tam bude cyklistu od 

řeky oddělovat gabionová stě-

na. U přívozu budou osazeny 

dopravní značky, které cyklis-

tu zastaví dopravní značkou 

„stop“, a řidič jedoucí po silni-

ci bude mít přednost, protože 

pojede po hlavní komunikaci.

Ladovy kalendáře
HRUSICE – Pokud jste si ob-

líbili populárního českého 

malíře Josefa Ladu, máte je-

dinečnou příležitost zakoupit 

Ladovské kalendáře na rok 

2015, a to od 1. září 2014 v hru-

sickém informačním centru. 

K dostání jsou tři druhy stol-

ních a čtyři druhy nástěnných. 

Výkup jablek
KAMENNÝ PŘÍVOZ – V Ho-

stěradicích (Kamenném Pří-

voze) v bývalém družstvu byl 

zahájen výkup jablek. Můžete 

se zde zastavit od pondělí do 

pátku od 7 do 17 hodin; a mají 

otevřeno též v sobotu od 8 do 

12 hodin. Pokud by se vám ale 

určené časy nehodily, stačí 

kontaktovat pana Hyťhu na 

telefonním čísle 602 491 226 

a domluvit se s ním na indivi-

duálním termínu.

Výzva k odstranění 
a okleštění stromoví

PSÁRY – ČEZ opět vyzývá k od-

stranění a okleštění stromoví 

a jiných porostů ohrožujících 

bezpečné provozování zařízení 

distribuční soustavy v majetku 

této instituce. Zásah je nutné 

provést v období vegetačního 

klidu do 15. 11. 2014.

Kraj doporučuje
STŘEDNÍ ČECHY – Rad-

ní kraje doporučili středním 

školám všech zřizovatelů ve 

Středočeském kraji, aby se za-

pojily do „Pilotního ověřování 

organizace přijímacího řízení 

do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou s využitím centrálně 

zadávaných jednotných testů“. 

Cílem je ověřit uplatnění cent-

rálně zadávaných jednotných 

přijímacích testů do středního 

vzdělání s maturitou. Ověřo-

vání proběhne v roce 2015 ve 

středních školách, které se pro-

střednictvím krajského úřadu 

přihlásí k pilotnímu projektu 

do 30. září 2014.

Krátké zprávy vytvořila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

• Prodám štěňata plemena 

Polský Ogar z jediné chova-

telské stanice v ČR, teprve 

třetí vrh v ČR. Matka Akira 

Nevděk, otec z Polska RUNO 

Niemczańskie Wzgórza. Kva-

litní rodiče, výstavně i lo-

vecky úspěšní. Přátelští, ži-

jící v rodině s malými dětmi. 

Kontakt: 725 752 162

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem v Průhonicích 
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka  na pozici: 

ÚDRŽBÁŘ/KA – ŘIDIČ/KA
Činnost: provádění zámečnických a údržbářských prací, svařování, řízení 
a údržba firemních vozidel.
Požadujeme: střední odborné vzdělání (minimálně VL), řidičský průkaz sk. B, 
svářečský průkaz, bezúhonnost, manuální zručnost, kvalitně odvedenou práci 
a aktivní přístup. Základní zkušenosti z oboru instalatér – topenář výhodou.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, využití SF, stravenky, 28 dní dovolené.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.

V případě zájmu zašlete prosím svůj profesní životopis nejpozději do 31. 10. 2014 na 

e-mail: rostislav.simecek@ibot.cas.cz, Rostislav Šimeček, mobil: 728 262 789.

INZERCEINZERCE

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Den letectví v animální podobě

Krajinou keltských lovišť

Potřeba ochrany
Dozvěděli jsme se mnoho za-

jímavého o životě jednotlivých 

druhů, jejich významu i nutnosti 

ochrany. Viděli jsme různé dru-

hy v letu i při lovu. Káně nám 

svým průletem skulinou mezi 

diváky samo ukázalo, jak rádo 

šetří svoji energii – sklouz-

nout ze stromu a při zemi 

proletět mezi lidmi ho stálo 

méně energie, než se vznést 

nad naše hlavy.

Všichni nespolupracovali
Zatímco někteří dravci „jeli pod-

le plánu“, jiní na to neměli nála-

du. Raroh si například usmyslel, 

že více než návnada v ruce so-

kolníka ho zajímají holubi pod 

přehradou. Změnil směr a za-

mířil přímo k holubímu hejnu. 

Po chvilce se však nechal zlákat 

zpět na návnadu, aniž to některý 

z holubů zaplatil svým zdravím.

Krása dravců a sov
Mnohé z dětí si vyzkoušely při-

stání dravce na ruce, některé ma-

minky nastavily svou ruku dokon-

ce orlovi či supovi. Na vlastní uši 

j s m e 

se pře-

svědčili, jak 

tiše létají 

s o v y 

d í k y 

jejich jem-

nému peří. Horké 

chvilky nám ke kon-

ci akce připravil výr 

velký, který zamával 

křídly a vydal se na 

druhou stranu řeky. Zde 

si sedl mezi kameny na 

břehu a odmítal se vrátit 

mezi hlučící dav. Mnoho 

lidí (hlavně dětí) sledovalo, jak 

tato situace dopadne. Chovatelé 

pro něho museli dojet autem, ale 

nakonec vše dopadlo dobře.

Byli jsme rádi, že se akce po-

vedla a lidem se líbila. 

Doufáme, že se lidé co 

nejdříve naučí v přírodě 

hospodařit tak, aby tito 

ptáci z naší přírody již nadá-

le nemizeli.

Gabriela Dobruská, Centrum 

ekologické výchovy Zvoneček

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Minulý měsíc uspořádalo 

Centrum ekologické výchovy 

Zvoneček ve Štěchovicích 

akci, na které občanské 

sdružení PENTHEA 

představilo své chovance. 

Mezi ně patřilo několik 

druhů dravců i sov včetně 

exotických druhů. Podívat 

se na ně přišlo celkem 

75 návštěvníků včetně dětí.

Čím se bude centrum zabývat
Centrum je budováno za účelem 

vývoje nových léčiv, zlepšení di-

agnostiky chorob, vývoje tkání 

pro poškozené orgány nebo vý-

voje přírodních antibiotik. Půjde 

zde o jakési „fórum vědy“, kde 

budou všechny základní obory 

pod jednou střechou z důvodu 

produkce toho nejlepšího. Cen-

trum, pět let po svém dokonče-

ní, pojme na pět set pracovníků, 

převážně vědců a studentů.

Peníze
Projekt s celkovým rozpočtem 

2,85 miliardy Kč je financován pře-

vážně z peněz Evropské unie. Cel-

kové náklady zahrnují i financová-

ní pěti výzkumných programů. Na 

vlastní výstavbu a vybavení, které 

má v kontraktu hlavní dodavatel, 

jde téměř 800 milionů korun. 

Budovy centra
Centrum je tvořeno hlavní bu-

dovou, dále pak centrem pro 

fenogenomiku „zde vznikne vý-

zkumné pracoviště pro pokusná 

zvířata“ a budovou energocent-

ra, která zajistí podstatnou část 

energií pro hlavní dva výzkumné 

objekty. Biocev patří k jednomu 

z šesti vědeckých projektů, tak-

zvaných center excelence. Patří 

mezi ně například i nedaleký 

superlaser ELI za sedm miliard 

v Dolních Břežanech. (red)

VESTEC – Když se se 

stavbou biotechnologického 

a biomedicínského centra 

Biocev ve Vestci minulý rok 

začínalo, nikdo nečekal, 

že jeho hrubá stavba bude 

dokončena již v září tohoto 

roku. Ovšem díky mírné 

zimě se tak povedlo a jeho 

dokončení se očekává příští 

rok v březnu. Poté bude do 

tří měsíců zahájen 

jeho provoz.

Turisté a sportovci z SK Olympie 

Dolní Břežany přichystali pro 

letošní třetí ročník pochodu tři 

trasy vedoucí příjemnou lesna-

tou krajinou kolem hradiště Zá-

vist, přes naučnou stezku Lho-

tecký okruh, po vyhlídkách nad 

Vltavou až k naučnému okruhu 

na Zvolské Homoli. 

Dobrodružný začátek
Pátek před pochodem byl dešti-

vý, a tak počasí některé chodce 

od účasti na pochodu odradilo. 

Nicméně téměř tři stovky dětí 

a dospělých se na trasy vydalo 

a užilo si krásný pochod nezná-

mými kouty okolních lesů. Někteří 

se cestou potkali se srnci, jiní si 

mohli vychutnat romantiku opuš-

těných, z mlhy vystupujících les-

ních zákoutí i strmých štěrkových 

pěšin cestou k Vltavě. Dvě třetiny 

účastníků pochodu tvořili obyva-

telé Dolních Břežan a sousední-

ho Ohrobce, Zvole, Libně-Libře, 

Psár a Jílového. Třetina lidí přijela 

z Prahy a dalších měst Čech. 

Zahraniční turisté
Speciální skupinou byly návštěv-

nice ze Slovinska, které neváhaly 

a vydaly se na nejnáročnější, 25ki-

lometrovou trať. Jako každý rok 

byli vyhodnoceni nejstarší a nej-

mladší účastník pochodu. Letos 

byla nejstarší chodkyní 74letá paní 

Libuše Korelová. Nejmladší účast-

nici pochodu Karolíně Pospíšilové 

bylo celých šest týdnů. V soutěži 

o „největší keltskou stopu“ zvítězil 

pan Lukáš Honzík s velikostí boty 

49. Pamětní list za „nejmenší do-

spělou keltskou stopu“ o velikosti 

35 získala paní Iveta Lindauerová. 

A pokud jde o oblíbenost tras, v le-

tošním roce jasně vedla trasa 6 km, 

kterou prošlo 157 chodců. Trasu 

12 km si vybralo 102 chodců a na 

nejdelší pochod krásnými Vltav-

skými vyhlídkami a roklemi si letos 

trouflo 27 turistů.

Hana Michaliková, Dolní Břežany

DOLNÍ BŘEŽANY – Po 

stopách Keltů krajinou 

keltských lovišť, romantickou 

cestou přes vyhlídky 

a opuštěné rokliny, se vydali 

v sobotu 13. září účastníci 

turistického pochodu 

Keltskou stopou.

Důkazem, že pochod je opravdu pro všechny, byla nejstarší účastnice „turisťáku“ paní 

Libuše Korelová, která trať absolvovala ve svých 74 letech  Foto: Hana Michaliková

Další vědecký projekt
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jejich jem-

nému peří. Horké 

chvilky nám ke kon-

ci akce připravil výr

velký, který zamával

křídly a vydal se na 

druhou stranu řeky. Zde

si sedl mezi kameny na 

břehu a odmítal se vrátit 

mezi hlučící dav. Mnoho 

lidí (hlavně dětí) sledovalo, jak 

tato situace dopadne. Chovatelé 

ěh li d j l

vedla a lidem se líbila. 

Doufáme, že se lidé co

nejdříve naučí v přírodě 

hospodařit tak, aby tito

ptáci z naší přírody již nadá-

le nemizeli.

Gabriela Dobruská, Centrum 

ekologické výchovy Zvoneček

Mnohé z dětí si vyzkoušely přistání dravce na ruce Foto: Gabriela Dobruská

Některé maminky nastavily svou ruku 

dokonce supovi

Foto: Gabriela Dobruská
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Cvičí se každou středu 
od 18 do 20 hod.
v ZŠ Komenského 365 
V JÍLOVÉM U PRAHY 
Přihlásit se můžete přímo 
v tělocvičně, 
t.: 603 966 136

 www.sportklubk3.wz.cz

p ø i j í m á m e 

d ì t i  o d  6 - t i  l e t

SPORTCLUB K3
pořádá

Nábor 
do oddílu

K A R A T E
ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz
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Soudní rozhodnutí o původní 

trase obchvatu se v minulosti 

silně dotklo částí vnějšího okru-

hu Prahy od Ruzyně přes Su-

chdol a Březiněves až po Horní 

Počernice a část dálnice D1. Do-

stavba obchvatu zatím nejvíce 

pokročila v Běchovicích, které 

mají ulevit především Spořilo-

vu a okolí. Proč před lety vnější 

okruh nikomu nevadil a nyní 

se proti němu postavilo hned 

11 radnic? Hlavním důvodem 

je, že v době, když se trasa ob-

chvatu plánovala, nebyly v oko-

lí žádné zástavby. Dnes je však 

situace jiná a životní prostředí 

v obytných zónách by bylo zvý-

šeným provozem podle odpůr-

ců ohroženo. Nejvyšší správní 

soud to proto zhodnotil jako 

nedostatečné vyhodnocení vli-

vu na životní prostředí. Pražský 

primátor Tomáš Hudeček tvrdí, 

že se hlavní město s těmito výt-

kami vypořádá. (aso)

Ošemetný pražský obchvat
PRAHA – Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy 

schválilo nové zásady 

územního rozvoje, který 

se týká vnějšího okruhu 

města, tedy našeho regionu, 

a dále paralelní dráhy letiště 

Václava Havla a koridoru 

vysokorychlostní dráhy 

železnice. Původní zásady 

zrušil Nejvyšší správní 

soud na základě odporu 

několika starostů a obyvatel 

městských částí, 

kteří s trasou 

obchvatu nesouhlasili.

Pražské zácpy dohání mnohé k šílenství

� pokračování ze str. 1

� Jaký tato akce slaví úspěch?

Obrovský. Už dnes se nás všich-

ni ptají, zda akci uskutečníme 

i příští rok.

� Kolik lidí se na organizaci 

podílí? 

Akce se účastní tak 85 dobro-

volníků, bez kterých by to nešlo. 

Po letech jsme dali dohromady 

perfektní tým lidí, ochotných 

věnovat se přípravě takové akce 

několik měsíců, ale odměnou 

nás všech jsou úsměvy dětí, 

které dorazí do cíle. Pomáhají 

nám dolnojirčanští hasiči, kteří 

dohlížejí na průběh a zajišťují 

zdravotní službu. Jesenická po-

licie řídí dopravu a samozřejmě 

řada ostatních lidí. Nyní máme 

už i sponzory, kteří nám přispě-

jí. Děti platí 50 Kč vstupné a celý 

výtěžek jde zpět dětem do školy, 

školky, Centra Pohádky a  Mozai-

ky. Minulý rok si děti za vybrané 

peníze vybraly trampolíny a jiné 

sportovní vybavení.

� Zaměřme se na konkrétní pro-

gram. Co na děti v lese čekalo?

Každý rok máme jiné pohádky 

a jiné úkoly pro děti. Stanovišť 

je celkem 20, dvě trasy. Deset 

pro mladší a deset pro starší 

děti. Starší děti se potkaly např. 

s Pánem prstenů, Harry Pot-

terem a Hermionou, Ninja go, 

Shrekem, Asterixem a v letoš-

ním roce také s Avatarem, které-

ho ztvárnil pan starosta. U Vin-

netoua a Old Shatterhanda děti 

rýžovaly zlato v potoce, které si 

v bance směňovaly za odměny 

a zároveň zde na ně čekal i živý 

kůň. V lese vysvobozovaly krás-

nou Lociku z věže, u Krále Ar-

tuše se snažily vytáhnout meč 

a Baba Jaga s Ivánkem dávali 

příkazy chaloupce na kuří nož-

ce, kam se má otáčet. 

Na trase pro mladší se děti po-

tkaly s Hurvínkem a Máničkou, 

u pejska a kočičky vařily dort, víla 

Amálka a Maková panenka byly 

také úžasné. Rumcajs s Mankou 

a Cipískem připravili střílení 

z praku, Krakonoš potřeboval 

navozit seno do krmelce atd.

� Propracovanost postav mohu 

jen potvrdit, ale všichni víme, že 

tato akce je i o rodičích. Jaký byl 

zde pro ně připraven program? 

V cíli čekaly na děti i rodiče řím-

ské bohyně, které za odměnu 

rozdávaly dárky, děti vyfasova-

ly buřta a limonádu a mohly si 

opékat, nechat si pomalovat ob-

ličej nebo si vytvořit dárek v dět-

ské dílně. K dobré náladě nám 

hrála do pozdních hodin kapela 

Fishmeni, bylo připraveno ob-

čerstvení od guláše po grilované 

pochoutky, spousty dobrého pití 

a po setmění na nás čekala Oh-

nivá show s polykáním a plivá-

ním ohně. Všichni měli dobrou 

náladu, nikdo nehledal chyby 

a bavili jsme se všichni.

Závěrem místostarostka dodává: 

„Dobrá věc se podařila, počasí 

nám přálo, ale bez tolika nadše-

ných lidí by to prostě nešlo. Děkuji 

všem, kteří se na této akci podíleli 

a věnovali svůj volný čas pro ra-

dost dětem. Ještě jednou děkuji.“

Sabina Sarkisovová

Jedině děti vědí, co hledají

Princezna Locika přivítala děti uprostřed lesa. Aby splnily úkol, musely za ní vylézt 

na posed. 
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• Nově se zde otevřela, jak jsme 

již zmínili, dětská akademie, 

která se věnuje tenisu a bad-

mintonu. Jaké je její poslání?

Hlavním cílem je formování 

charakteru dětí. Primárně je jed-

no, jestli dělají tenis, badminton 

či gymnastiku – jde o to, aby do 

sebe dostaly disciplínu a řád, 

popř. umění prohrávat. Jedná se 

tedy o rozvoj osobnosti. Vytvořili 

jsme systém, podle kterého fun-

gujeme, a ke každému přistu-

pujeme individuálně.  Vedeme 

děti tak, aby se sportem bavily, 

ale aby zároveň pocítily profesi-

onální úroveň, na které se dá do 

budoucna stavět.

• Říkáte systém, a jakým způ-

sobem ho naplňujete? 

Pomocí programů, do kterých se 

děti zapojí, kde je vždy vykryta 

technická příprava, konkrétně 

zdokonalování dovedností dané-

ho sportu, ale též všeobecná po-

hybová průprava. Je zde současně 

budován kolektivní duch, který je 

pro všechny sportovní aktivity 

směrodatný a učí děti pracovat se 

svým sebevědomím.

• Několikrát jsme zmínili, že 

se jedná o dětskou sportovní 

akademii. Věk je tedy důležitý. 

Jak staré mohou být děti, které 

rodiče k vám přihlásí?  

Pokud máte děti v předškolním 

věku, je to nejideálnější doba na 

to začít. Ale pokrýváme věkovou 

kategorii od 4 až do 18 let, takže 

se u nás opravdu formuje celist-

vá sportovní osobnost, která je 

schopna žít na kurtu i mimo něj.  

• Lidé se všeobecně obávají 

ceny takovýchto kurzu, vy jste 

ale světlá výjimka, že? V jaké ce-

nové kategorii se pohybujete?

Čistá tréninková hodina, která 

zahrnuje individuální přístup 

trenéra, současně s proná-

jmem plochy, se pohybuje od 

490 do 570 Kč, a to v letním 

i zimním období. 

„Skvělé místo, skvělý pocit“, 

motto areálu naprosto napl-

ňuje myšlenku ideálního spor-

tovního vyžití. Proto neváhejte 

a neodkládejte vaši návštěvu 

a přijďte se přesvědčit o kvali-

tě a příjemném prostředí sami. 

Více informací naleznete na 

www.parkholiday.cz 

Sabina Sarkisovová, (PR)

Dětská akademie v Parku Holiday
„Kvalitní využití volného času pro vaše děti“

BENICE – Park Holiday se 

vyznačuje svou jedinečností 

a individualitou. Jedná se 

o sportovně relaxační areál, 

který nově otevírá příležitost 

pro kvalitní využití volného 

času vašich dětí. Dětská 

akademie, čímž rozumíme 

tenisovou, badmintonovou 

a gymnastickou, nabízí 

především možnost 

ideálního sportovního 

vyžití. O tom všem jsme 

si promluvili s Romanem 

Michálikem, hlavním 

trenérem raketových sportů 

v Parku Holiday.

BIOPOTRAVINY
LUMO NATUR

Prodejna v obchodní zóně
PRŮHONICE-ČESTLICE

 PŘIJME 
BRIGÁDNICI

s možností pozdějšího úvazku 
na hlavní PP

KONTAKT: Telefon na prodejnu 
272 183 258

Email: lumonatur@gmail.com
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Nevalný začátek: Slaný – V. Popovice 7 : 5,  Jesenice – Mělník 1 : 4

Nepodceňujme dětské prolézačky, jsou velice užitečné 

Zájemci o sportování měli v Říčanech bezpočet možností 
ke sportování, jak ostatně ukázal „Týden sportu a volného času“

Nezasloužili si vyhrát

Užitečné zkoušky šikovnosti

Otevřená brána možností

SLANÝ – V. POPOVICE – 

„Když má mužstvo celkem třikrát 

možnost hrát pět na tři, tedy ob-

rovskou převahu a nevstřelí ani 

jednu branku, tak si nezaslouží 

vyhrát,“ komentoval úvodní zá-

pas svých svěřenců trenér Slavoje 

Velké Popovice Karel Holý za-

hajovací utkání s mistry Středo-

českého kraje. Nelze se divit jisté 

podrážděnosti v hlase, neboť jeho 

svěřenci prohráli v prvním utkání 

ve Slaném 7 : 5. Nemohoucnost 

překonat soupeře se projevovala 

po celý zápas, který byl do jisté 

míry vyrovnaný, až na špatnou 

střelbu hráčů z Popovic. Velký 

zvrat vnesla do hry druhá třetina, 

kterou domácí vyhráli 5 : 1. Pak už 

bylo vše rozhodnuté. V závěrečné 

třetině, která skončila 2:2, si už 

domácí udrželi převahu a právem 

získali první body. 

Hokejisté Slavoje V. Popovice 

sice vyhráli předsezonní turnaj, 

ale to hráli na domácím ledu, 

což je vždycky výhoda. Střelecká 

nemohoucnost se však projevila 

až ve Slaném, což je škoda, neboť 

porážka byla naprosto zbytečná. 

Léto a předsezonní příprava byla 

ve Slavoji jako obvykle tvrdá, 

možná i náročná, ale na hře se to 

neprojevuje, chybí střelba a pří-

ležitosti skórovat. Je sice začátek 

sezony, vše se dá napravit, ale 

přece jen začátek je vždy důleži-

tý a může být povzbuzující, nebo 

naopak vnést špatnou náladu. 

Popovičtí nezačali dobře. Stej-

ně tak si vedli jejich regionální 

rivalové z HC Jesenice, kteří na 

domácím ledu prohráli s Měl-

níkem 1:4. V dalším víkendo-

vém kole hrál Slavoj v Mělníku 

a opět prohrál 7:1. Jesenice hrála 

s Příbramí 4:2  Jan Kotrba 

REGION – Pořadatelé a orga-

nizátoři z Muzea Říčany měli 

vlastně veliké štěstí. Na „Týden 

sportu a volného času“ jim přálo 

počasí, a to nejen v zahajovacích 

dnech, ale vlastně pořád. Kdo 

chtěl, měl možnost se seznámit 

se všemi aktivitami, které město 

a sportovní oddíly skýtají. A ne-

bylo jich málo, kluby měly mož-

nost zvát si zájemce mezi sebe, 

do svých tělocvičen a na sporto-

viště, a tak představit svou čin-

nost. Tak jsme mohli vidět láka-

vé stánky taneční skupiny Twist, 

Sokolů, ragbistů, fotbalistů, te-

nistů, ale i florbalistů, gymnastů, 

jezdců na koních, prostě všeho-

chuť a každý si mohl vybrat, co 

ho zajímalo. Jak se ukázalo, pří-

ležitostí je v Říčanech dostatek. 

Ostatně už loňský první ročník 

této akce přivedl do řad klubů 

a jednot několik desítek nových 

tváří. Převážně šlo o mladé, 

především děti, což ostatně je 

správné, o ty jde především. Je 

nutné využít všech cest k tomu, 

aby se odpoutaly od tabletů 

a počítačů a začaly se pohy-

bovat, sportovat. Pochopitelně 

nejsou vyloučení ani zájemci 

střední a starší generace, ale 

všichni mají před sebou jeden 

úkol – musí se rozhodnout a za-

čít. I když první kroky jsou nej-

těžší, „Týden sportu a volného 

času“ dal všem mimořádnou 

příležitost. O tom, že to jde, 

svědčí i to, že za poslední roky 

vzniklo několik pozoruhodných 

zařízení a staveb, které sporto-

vání umožní. Jde především 

o výstavbu volnočasového 

centra na Fialce, včetně tolik 

požadovaného plaveckého ba-

zénu a dalších tělocvičen, dále 

hřiště pro veřejnost ve Straší-

ně a v Pacově, v plánu je zimní 

stadion (termín otevření je rok 

2016), skatepark pro mladé 

nadšence a celá řada cyklos-

tezek v nejbližším i vzdáleněj-

ším okolí Říčan. Je toho prostě 

dostatek, aby se každý mohl 

rozhodnout, případně dal 

možnost rodičům najít nej-

vhodnější způsob, jak přivést 

své ratolesti ke sportování. 

Právě Týden volného času ote-

vřel nejen pomyslné dveře, ale 

přímo celou bránu možností. 

Text a foto: Jan Kotrba 

I tyto dívenky se přišly podívat, jak vyhlíží trénink gymnastek

Ani hokejisté Jesenice v premiéře soutěže nevyhráli, doma se museli smířit s porážkou 

od týmu Mělníka 

V našich regionech od Říčan či 

Jesenice přes Černošice, Buš-

těhrad i Horní Počernice až po 

Český Brod je bezpočet dětských 

hřišť, které zdobí vynález posled-

ních let, kterým jsou prolézač-

ky a nejrůznější stěny, žebříky 

a lana. Nebudeme se navzájem 

přesvědčovat, že jsou užitečné 

a tvoří skvělý doplněk zmíněných 

hřišť. Jejich předností je přede-

vším účelnost a užitečnost pro 

děti. Dá se na nich houpat, přelé-

zat, zkoušet sílu, obratnost a pře-

devším i odvahu. Mnohdy vidí-

me nešťastnou maminku či tátu, 

když se jeho potomek bojí šplhat 

po provazovém žebříku, případ-

ně se dostat na náhorní plošinu 

nějaké věžičky. Ne všechny děti 

jsou stejné. Mnohé se nejen bojí, 

ale často vidíme zejména pány 

kluky, jak přemýšlejí, jak na tu či 

onu nástrahu prolézačky vyzrát. 

Jak co nejrychleji vyšplhat či po 

improvizovaných mini horole-

zeckých stěnách přelstít všechny 

nastražené výstupky, které je do-

vedou až k vrcholu. 

Pak jsou děti, které díky své ši-

kovnosti a fyzickému fondu lehce 

překonávají vše, co se jim naskýtá 

či staví do cesty. Poněkud horší 

to je s dětmi, které se nejen bojí, 

ale mají takovou nadváhu, že ne-

jen na provazovém žebříku téměř 

bezvládně visí a nejsou schopny 

žádného namáhavějšího pohy-

bu. Často situaci řeší pláčem, pří-

padně vzdorem. Ve velké většině 

u mladších dětí zasáhnou rodiče, 

poněkud horší to je u starších děti. 

Ty převážně sklidí posměch ka-

marádů. Bohužel těch obézních 

dětí vídáme u prolézaček až pří-

liš mnoho. Je to smutný pohled, 

ale smyslem této po-

známky není řešit 

špatné stravování, 

nedostatek pohy-

bu či nechuť rodi-

čů přimět děti ke 

sportování, nýbrž 

vzdát hold těm, 

kteří si prolézačky 

nikoliv jen jako 

ozdobu dětských 

hřišť vymysleli. 

Byl to prostě skvě-

lý nápad a jak se 

ukazuje, není to 

jen test odvahy 

a šikovnosti, ba 

naopak prolézač-

ky jsou vítaným 

měřítkem celko-

vé zdatnosti dětí. 

Proto by neškodi-

lo, kdyby jich bylo 

ještě víc a zdobily 

další dětská hřiš-

tě. Nejsou ná-

kladná, ale o to 

víc užitečná.

Ostatně zastavte 

se někdy u takové 

dětské prolézačky 

a chvíli pozorujte, 

jak máme (ne)

zdatnou mládež.

 Jan Kotrba 

� SLOVO SPORŤÁKA

Podobný obrázek dětského hřiště můžeme vidět leckde, 

děti baví překonávat překážky, šplhat a prolézat, proto by 

bylo užitečné nechat jim co nejvíce volnosti, nechť zkouší 

svoji obratnost Foto: Jan Kotrba 
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Ve spolupráci obce Průhonice, Bo-

tanického ústavu Akademie věd 

ČR, v.v.i., a manažerky projektu 

pro zachování a rozvoj původní 

kultury Velikonočního ostrova 

„Rapa Nui“ JUDr. Jany Bürger 

a za účasti velvyslance repub-

liky Chile pana Pablo Rodrigo 

Gaete Vidal, se v Rytířském sále 

průhonického zámku uskuteč-

nil večer věnovaný kultuře Ve-

likonočního ostrova. Pojítkem 

celé akce v Průhonicích byl 

i fakt, že jak Velikonoční ost-

rov, tak Průhonický park jsou 

zapsány v seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

Tajemství Rapa Nui
Velikonoční ostrov pro nás 

Evropany objevil holand-

ský mořeplavec Jacob 

Roggeveen na Velikono-

ce v roce 1722. Díky této 

události získal ostrov 

své jméno Velikonoční 

(španělsky Isla de 

Pascua). Pro domo-

rodce, Rapanujce, 

však znamená mnohem 

víc původní název Rapa Nui ne-

boli velká země. Váže se k němu 

mnoho teorií a mýtů, které se do-

sud nepodařilo vědecky potvrdit 

ani vyvrátit. Gigantické sochy 

Moai, piktografické záznamy na 

destičkách zvaných Rongo-Ron-

go, které se nepodařilo dosud 

rozluštit, tajemné krátery sopek, 

jeskyně, magický kámen Te Pito 

Kura a další archeologické pa-

mátky. Především ale jedinečná 

a díky dlouholeté izolaci dosud 

civilizací téměř nedotčená kul-

tura místních 

obyvatel, kte-

rá symbolizu-

je duchovní tajemství 

a zvláštní energii 

celého ostrova. 

Česko 
a Velikonoční 
ostrovy

S cílem při-

spět k zacho-

vání a další-

mu rozvoji 

této mimo-

řádné kultury a zlepšit možnos-

ti vzdělávání  Rapanujců v roce 

2010 vznikl pod záštitou pana 

prezidenta Václava Havla pro-

jekt Rapa Nui. Díky tomuto pro-

jektu se mimo jiné realizovaly 

již tři návštěvy tanečníků HOKO 

a aktuální královny (kulturní 

ambasadorky) ostrova v Evropě, 

především v České republice. 

Teď v září probíhá již taková 

čtvrtá návštěva. V rámci ní při-

jela do Česka současná králov-

na ostrova Taurama Hey Rapu, 

která je vždy volena v únoru na 

dobu jednoho roku a stane se 

tak kulturní ambasadorkou Ve-

likonočního ostrova, která ces-

tuje po světě a seznamuje okolí 

s kulturou své země.  Dále se 

v průhonickém zámku během 

večera uskutečnila přednáška 

Ing. Pavla o jeho výzkumu na 

Velikonočním ostrově a o pří-

běhu pohybu soch Moai. Stejně 

tak zde byla pronesena slova 

ohledně projektu Rapa Nui. Zá-

věrem královna zatančila s ta-

nečníky HOKO tradiční tanec, 

a tím celý večer v Průhonicích 

zakončila.  (sas)
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Pustíte mě dál?
Ne. VZP nevykonává žádné čin-

nosti, při kterých by chodila za 

klienty do bytů. Vše je třeba řešit 

na přepážkách. V případě, že se 

vám na prahu takový člověk vy-

skytne, můžete se spolehnout, 

že není tím, za koho se vydává.

Žádná komerce
Na podomního prodejce, který 

vám nabízí zboží jménem pojiš-

ťovny, si dejte pozor. VZP nic ta-

kového neprovádí, nic neprodá-

vá a zákon jí dokonce komerční 

aktivity zakazuje.

Soutěž v lidské důvěřivosti
Pozor na loterie, soutěže a slosova-

cí ankety, které vám umožní nad-

standardní služby ve zdravotnic-

tví. Rozsah a dostupnost zdravotní 

péče, která je hrazena ze zdravot-

ního pojištění, stanovují předpisy. 

Nic z toho proto nemůže být vázá-

no na jakékoliv soutěže apod.

Co je psáno, to je dáno
Pozor na podepisování smluv 

nebo vydávání citlivých informací! 

Pokud se dostanete mimo úřad do 

kontaktu s někým, kdo se vám zdá 

podezřelý, obraťte se na pobočku 

VZP a ověřte, zda je to skutečně 

pracovník pojišťovny. Po jakém-

koli zaměstnanci můžete požado-

vat jeho jméno a pracoviště. (aso)

Pozor na podvodníky!

RAPA NUI aneb kultura Velikonočního ostrova

Po nepoznaných cestách

Fotbalová vysvědčení

Po celé republice se objevují 

případy, kdy se neznámí 

lidé vydávají za pracovníky 

VZP a snaží se vloudit 

klientům do bytu, případně 

jim po telefonu prodat 

předražené zboží. V žádném 

případě je nepouštějte 

domů ani nekupujte žádné 

výrobky! Zaměřili jsme se na 

nejčastější triky podvodníků.

Obchodní firma hledá 

 

na kombinovanou pozici 
na úseku jednoduchého servisu 
reklamovaných výrobků 
a eshopu. 

Min. SŠ vzdělání. 

www.selko.cz 
jiri.pokorny@selko.cz
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Fakt, že prázdniny a začátek 

nového roku jsou obdobím, kdy 

řádění nekončí, dokázal sedm-

atřicetiletý muž svou jízdou na 

čtyřkolce. Ten započal svůj jíz-

du u restaurace v Hrusicích a po 

ujetí několika desítek metrů 

narazil na pozemní komunika-

ci na policejní hlídku, která ho 

chtěla zastavit a provést silnič-

ní kontrolu. Muž nerespekto-

val výstražné světelné znamení 

a nápis „POLICIE STOP“ zapnu-

té na služebním vozidle a snažil 

se vozidlo objet po travnatém 

pásu, kde však narazil podvoz-

kem čtyřkolky na kámen, který 

se mu nepodařilo nejprve přejet. 

Popojel proto dozadu a přesto-

že viděl, že před ním stojí poli-

cisté a dávají mu plně srozumi-

telné pokyny k zastavení, najel 

na policistu, čímž způsobil jeho 

pád a z místa ujel. Policista při 

pádu utrpěl vážné poranění 

dolní končetiny, se kterým byl 

převezen záchrannou službou 

do nemocnice, kde byl následně 

operován a hospitalizován.

Muž byl následující den dopaden 

a vyslechl si obvinění ze zvlášť 

závažného zločinu násilí proti 

úřední osobě. Hrozí mu trest od-

nětí svobody až na 12 let.  (sas)

Umění jízdy na čtyřkolce

HRUSICE – I mistr tesař 

se někdy utne, ale nemusí 

se u toho dopustit násilí 

na úřední osobě. Tomuto 

„mladíkovi“ to ovšem 

nevyšlo a v úmyslu vyhnout 

se policejní kontrole najel 

čtyřkolkou na policistu.

Foto: Policie ČR

PRŮHONICE – Vůně dálek 

vždycky lákala nejednoho 

člověka. Ale že se člověk 

dostane tak blízko kultuře 

Velikonočního ostrova, 

očekával jen málokdo. 

Ostatně sami jste se o tom 

mohli přesvědčit v úterý 

16. září, kdy v rytířském 

sále průhonického zámku 

proběhl večer věnovaný 

kultuře právě onoho ostrova.

Období letních prázdnin je to 

tam, ale to neznamená, že by 

byl konec s cestováním. Pokud 

nevíte, kam se podívat v rám-

ci volného víkendu, dáme vám 

dobrou radu. V redakci jsme ne-

váhali strávit víkend v okolních 

regionech, abychom vám zpro-

středkovali pohled na neobvyklá 

místa kolem vás. Ti sportovnější 

sáhnou po kole, ale auto též není 

k zahození. Nechte se zlákat na 

pohled na hvězdy či na krásy re-

zervace. Vyrážíme…

K hvězdám a ještě dál,
vrch Pecný 
Nad obcí Ondřejov se nachází 

546 metrů vysoký vrch. Tento 

bod je nevyšším místem v okrese 

Praha- východ. Na úpatí lze najít 

Astronomické muzeum Vojtě-

cha Šafaříka, které nabízí napří-

klad prohlídky noční oblohy. Na 

protějším vrchu můžete vidět 

ondřejovskou hvězdárnu. Ještě 

než vystoupáte nahoru, je třeba 

se zastavit ve zdejším arboretu, 

které je od hvězdárny co by ka-

menem dohodil. Na samotném 

vrchu se potom nachází geode-

tická observatoř s referenčním 

výškovým a gravimetrickým 

bodem. Mezi místními je ten-

to vrch oblíbený zejména pro 

své výhledy do okolí a také díky 

upravenému prostředí.

Kde domov můj? 
Voděradské bučiny

Opravdový poklad na Říčansku 

představuje územně poměrně 

rozsáhlá plocha lesa na břehu Je-

vanského potoka. Tato rezervace 

byla vyhlášena již v roce 1955, 

takže patří mezi ty starší. Podloží 

tvoří žuly, proto se zde daří bu-

kovému porostu, občas najdeme 

i dub letní nebo habr obecný. Na 

některých místech jsou vyhláše-

ny zóny bez sebemenšího zásahu 

člověka. Co se fauny týče, hnízdí 

zde mnoho druhů ptactva, napří-

klad datel černý, holub doutňák 

nebo včelojed. Rezervace sice 

působí jako divočina, je ale dobře 

dostupná. Z obce Jevany je to jen 

kousek a vše se dá projít díky udr-

žovanému turistickému značení. 

Na severovýchodním okraji se na-

chází celkem čtyři rybníky, některé 

slouží i rekreaci. Rezervace si našla 

své místo i ve vědě. Slouží jako vý-

zkumné prostředí pro Lesnickou 

a environmentální fakultu České 

zemědělské univerzity v Praze.  

Chátrající skvost – tvrz Královice
Tato tvrz je v České republice 

skutečný unikát. Věžovitá tvrz 

z lomeného kamene byla posta-

vena nejspíš už ve 13. století. Je 

20 metrů vysoká. Ve 14. století 

byly postaveny hradby, v 16. sto-

letí byl stavbě vdechnut ráz rene-

sance, který byl v té době velice 

moderní. Tvrz byla vyzdobena 

sgrafity, novými klenbami a za 

jeden z nejvýraznějších prvků, 

třetí vysunuté patro. V 17. stole-

tí změnila tvrz majitele a začala 

sloužit ne jako obytný dům, což 

do té doby byla její funkce, ale 

jako sýpka. Od této doby zača-

la tvrz chátrat, největší škody 

ovšem utrpěla ve 20. století. Tvrz 

je dodnes v kritickém stavu.

Lukáš Altman/sas

PSÁRY – Fotbalový klub Rapi-

du Psáry se proslavil nejen tím, 

že vždy před koncem školního 

roku pořádá velký mezinárodní 

fotbalový turnaj mladých hrá-

čů, ale v létě také pořádá kempy. 

Také letos se takový uskutečnil 

a byl pro kluky od čtyř do pat-

nácti let za účasti několika desí-

tek dětí z Teplic, Brna, Jesenice, 

Dolních Jirčan, Psár, Viktorie 

Žižkov a dalších. Trénovalo se 

denně, a to pod vedením nejen 

fotbalových, ale i atletických 

a gymnastických trenérů. Dba-

lo se na všestrannost a tréninky 

byly prakticky po celý den, vždy 

po 90 minutách. Na závěr kem-

pu si trenéři pohovořili s rodi-

či, doporučili, co se má zlepšit, 

jaké je třeba trénovat pohybové 

návyky a jak se zaměřit do bu-

doucna. Každý hráč také dostal 

absolventský certifikát.  (kt)

Společná fotografie všech účastníků je nejen dokumentem o účasti, ale i hezká památka Foto: Rapid
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Astronomický ústav Akademie věd ČR
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Tanečníci z Rapa Nui předvedli 
v exkluzivním a jedinečném 
vystoupení bojový tanec Hoko, 
který znázorňuje legendu 
o osídlení ostrova.

Letos se královnou stala devatenáctiletá Taurama Analola Hey Rapu, 

která v rámci svých reprezentačních povinností přijela na měsíc do České 

republiky, abychom se i my dověděli něco o této sympatické kultuře
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Objektivita radničních listů

Prostor zdarma? Jak by ne! Daňový poplatník to skousne. Takže 
pravičák Václav, který se loni v hospodě popral s komunistou 

Jirkou, letos ze svých daní sponzoruje Jirkův kandidátský úsměv 
na křídovém papíru místního plátku. Jestlipak to Václav ví?

Na serióznost a objektivitu 

místních zpravodajů už éte-

rem proběhlo velmi mnoho 

dišputací. Noviny jsou řízeny 

obecní politickou reprezenta-

cí. Redakce periodika je slože-

na buď přímo ze zaměstnanců 

radnice, nebo z externistů rad-

nicí placených. Že by zaměst-

nanec radnice neměl od poli-

tického vedení obce zadání, 

co se smí a co se nesmí? V jed-

něch novinách jsem napočítal 

14 fotografií pana starosty. 

Argumenty radnic, že své zpra-

vodaje uživí z výnosu inzerce, 

neobstojí. I inzerce je dotová-

na, takže část obvykle dotuje 

daňový poplatník. A to platí 

jak u komerčních inzerátů, tak 

bohužel i u politických.

Jen pro ilustraci: obvyklé ná-

klady na 2 500 ks zpravodaje 

činí cca 46 000 Kč, tedy asi půl 

milionu za rok: 

Náklady: 
� Redaktor, fotograf, dopisova-

telé (obvykle půlsvazek či úva-

zek a je zaměstnán radnicí) 

� Náklady na telefony, internet, 

kanceláře, energie (paušální 

náklady radnice)

� Prodej a administrace inzerce

� Zpracování grafiky a zlom 

 (obvykle objektivně vysoutě-

ženo a jde o náklad radnice) 

� Tisk (obvykle objektivně 

 vysoutěženo) 

� Distribuce (obvykle pošta)

Pokud se vydává cca 2 500 kusů, 

poplatník (radnice) investuje cca 

46 000 Kč za jedno číslo 

Výnosy z inzerce: 
obvykle se inzerce prodává za 

dotované ceny jako 3 600 Kč 

+ DPH (4 356 Kč včetně DPH) 

Kč za stranu. Jestli by bylo 

6 stran inzerce, pak by výnos 

činil 21 600 Kč, a tedy polovinu 

nákladů platíme my, obyvatelé. 

Kadeřnictví U střihorukého Edy 

samozřejmě využije nabídky 

radničního zpravodaje místních 

novin, protože inzerce v nich je 

levná. Jak se ale zatváří Emil, 

kterého doma stříhá manželka, 

protože u Edy je to drahé, až si 

uvědomí, že mu platí v místních 

novinách reklamní kampaň?

V EU se považuje inzerce v rad-

ničních novinách za střet zá-

jmů, neboť je dotovaná. To pla-

tí jak v komerční sféře, tak pro 

volební boj. Buďme citliví na 

to, co a od koho čteme, a hlavně 

volme opatrně!  (red)

Volby klepou na dveře 

a ve většině obcí, 

lépe řečeno, v místních 

novinách, zpravodajích, 

listech či podobně 

nazývaných periodicích, 

mají tváře komunálních 

politiků zelenou. 

Ti toho využívají hojně, 

protože radnice prostor 

ve svých plátcích dávají 

zdarma. A tak se vesele 

deklamuje, slibuje 

a přísahá, co se 

do nás vejde.

Velkopopovická ODS chce 
lepší atmosféru v obci

Již potřetí staví velkopopovic-

ká ODS svou kandidátku do 

komunálních voleb. V minu-

lém volebním období skončila 

díky dohodě dvou nezávislých 

sdružení v opozici. Tentokrát 

jde do voleb také s nezávislý-

mi kandidáty. 

Lídr kandidátky Tomáš Chra-

mosta apeluje na to, že Velké 

Popovice potřebují v nejbližší 

době urgentně navýšit kapacitu 

školy, postavit chodníky ales-

poň na hlavních cestách v obci 

a intenzivně řešit problém míst-

ních komunikací. Ty jsou, jak 

místní potvrzují, za poslední 

roky ve velmi špatném stavu. 

Dodnes není dořešen územní 

plán, ani koncept centra obce, 

jež zatím tvoří několik provozo-

ven podél frekventovaného sil-

ničního tahu. Přitom na hranici 

zastavěného území obce hrozí 

projekt výstavby vysokorych-

lostního železničního koridoru, 

i proti tomu se bude muset obec 

suverénně ohradit. Nové vede-

ní obce si bude muset poradit 

i s množstvím nových finanč-

ních závazků za techniku, která 

byla pořizována na leasing.

Tomáš Chramosta je míst-

ním starousedlíkem, v letech 

2006-2010 působil v radě obce 

a  poté byl ve čtyřletém období 

2010-2014 jedním z pěti opo-

zičních zastupitelů za ODS. Je 

členem školské rady a ve Vel-

kých Popovicích pracuje řadu 

let jako vedoucí místní prodej-

ny potravin. Hlavním úkolem 

nového zastupitelstva nicméně 

podle něj bude začít napravo-

vat vztahy, které se v posled-

ních čtyřech letech velmi po-

škodily, a to jak mezi lidmi na 

vesnici, tak s okolními obcemi. 

Dodává k tomu: „Velké Popo-

vice spravují několik místních 

částí, kterým se musí dát mož-

nost obnovit svůj osadní výbor, 

stejně jako bude důležité opět 

dávat prostor občanským akti-

vitám, ať už zaměřeným lokál-

ně nebo tematicky.“

Míru občanské nespokojenosti 

ve Velkých Popovicích může na-

značovat i neobvykle velký počet 

kandidujících v letošních ko-

munálních volbách. Toto bude 

zřejmě znamenat, že nové vede-

ní obce bude potřeba ustavit ve 

vstřícné spolupráci několika kan-

didátek. Volit se bude ve Velkých 

Popovicích v prostorách místní 

knihovny, jak je zvykem. „Věřím, 

že se k podzimním komunálním 

volbám ve Velkých Popovicích 

dostaví většina voličů, přeji jim 

šťastnou ruku a předem všem 

našim sympatizantům děkuji 

za podporu a jejich hlasy“, říká 

Tomáš Chramosta na závěr.   

www.popovice2014.cz, 

www.facebook.com/popovice2014

(PR)

Dolní Břežany
Kandidát na starostu:
Věslav Michalik (51). Vystudo-

val jadernou fyziku na ČVUT, 

kde rovněž získal doktorát. 

Poté se věnoval vědecké práci, 

včetně mnoha dlouhodobých 

pobytů v zahraničí (Rusko, 

Francie, Německo). Od roku 

1995 do roku 2006 působil 

v manažerských funkcích 

v bankovnictví. Je ženatý, má 

dvě dospělé děti. Do komunál-

ní politiky ho přivedla snaha 

přesměrovat vývoj Dolních 

Břežan od noclehárny k plno-

hodnotnému sídlu. Od roku 

2004 je starostou obce. Mezi 

jeho největší úspěchy patří 

výrazná proměna Dolních Bře-

žan za posledních deset let.

Rozkvět v Dolních Břežanech:
Naše sdružení nezávislých má 

za sebou dvanáct let práce na 

radnici. Dostatečně dlouhá 

doba k tomu, aby si každý udě-

lal vlastní úsudek o tom, kam 

Dolní Břežany směřujeme, o co 

nám jde a zda plníme své sliby. 

Domníváme se, že konkrétní 

výsledky naší práce jsou v obci 

vidět. Z Dolních Břežan se sta-

la opravdu dobrá adresa. Na 

radnici máme dobře fungující 

a sehraný realizační tým. Máme 

strategický plán na dalších deset 

let. Víme, jak do naší obce získat 

další půl miliardy korun, která 

by umožnila dokončit promě-

nu, kterou obec prochází. To 

nás motivuje k tomu, abychom 

se ucházeli o vaše hlasy.

Jílové u Prahy
S námi ze skanzenu k rozvoji 

města a prosperitě. Myslíme na 

budoucnost! STAN, 

kandidátka č. 7

Ladislav Čmelík (52) žije v Jí-

lovém u Prahy se svou rodi-

nou 18 let, má dvě dospělé 

děti, vystudoval Strojní fakultu 

ČVUT. Pracoval v konstrukci 

Janka Radotín jako vedoucí, 

od roku 1990 podniká. Je au-

torizovaným technikem pro 

vzduchotechniku a vytápění 

ČKAIT.V letech 2006 až 2010 

byl starostou města. Pod jeho 

vedením se podařilo stabili-

zovat městské finance. Město 

předával s 31 miliony korun na 

účtu a s mnoha připravenými 

projekty k realizaci. Pod jeho 

vedením byl zpracován Stra-

tegický plán rozvoje města. 

Aby mohl být plán naplňován, 

město vykoupilo přes 50 ti-

síc m2 pozemků a rozpracova-

lo několik větších investičních 

projektů, jako je výstavba vo-

dovodu a kanalizace v Borku, 

Kabátech a Lukách p. Mední-

kem, rekonstrukce parku na 

náměstí a za muzeem, severní 

obchvat města Radlík – Lázně, 

obchodní zóna Lázně, páteřní 

komunikace v Jílovém, rozší-

ření sběrného dvora u SOU, 

zasíťování pozemků v lokalitě 

Višňovka Radlík atp.

Ladislav Čmelík: „Pokud budu 
zvolen, zasadím se o obnovu 
přípravy a realizaci některých 
z investičních projektů, které 
byly současným vedením města 
zastaveny. Zasadím se o návrat 
k naplňování bodů Strategické-

ho plánu rozvoje města tak, aby 
došlo k zlepšování podmínek pro 
život v našem královském, zlato-
horním městě.“  

Psáry 
Dolní Jirčany 
STAN Psáry – Dolní Jirčany 
Nabízíme tým lidí, kteří 

nekalkulují, neintrikují, planě 

neslibují, ale již dnes pro naši 

obec pracují.

Pod hlavičkou STAN (starostové 

a nezávislí) nás spojilo odhod-

lání pracovat pro Psáry a Dolní 

Jirčany. Chceme navázat na naši 

práci v uplynulých letech, zasa-

dit se o STABILITU vedení a roz-

voje obce, podporovat TRADICE 

a hodnoty demokratické společ-

nosti, osobně se ANGAŽUJEME 

v každodenním životě v obci 

a prosazujeme NEZÁVISLOST 

obce v politickém víru dnešní 

doby. V minulém období každý 

z nás nasadil své síly tam, kde 

mohl pomoci. Houževnatostí 

a poctivou prací se nám poda-

řilo dosáhnout mnoha úspěchů. 

Chceme pokračovat v týmové 

práci a usilovat, aby Psáry a Dol-

ní Jirčany byly místem, kde se 

nám společně bude dobře žít.

V minulém období se hnutí STAN 

podařilo dosáhnout řady úspě-

chů. Mezi největší patří výhodněj-

ší přerozdělení daní a vytvoření 

národního dotačního titulu na 

řešení nízké kapacity základních 

škol, který, jak doufáme, budeme 

moci i my využít pro stavbu nové 

školy. Díky dosavadní práci a kva-

litnímu lidskému potenciálu jde-

me ve volbách kandidovat právě 

pod hlavičkou STAN. 

Do voleb jdeme nabyti zkuše-

nostmi z minula. Lídrem STANu 

je starosta Milan Vácha, kte-

rý prosadil mj. protikorupční 

opatření, zasadil se o zpřehled-

nění a zefektivnění práce OÚ, 

zastupitelstva a rady obce, výbo-

rů a komisí. Zviditelnil obec na 

celonárodní úrovni a velké úsilí 

věnuje zapojení obce do mezi-

obecní spolupráce Svazu měst 

a obcí, regionálních programů 

MAS Dolnobřežansko a MAS 

Říčansko, v rámci kterých se re-

alizovala rekonstrukce autobu-

sových zastávek, božích muk 

či školního hřiště. Díky svým 

zkušenostem a ochotě činit dů-

ležitá rozhodnutí transparent-

ně a s občany je on i obec nyní 

dávána za vzor rozvoje občan-

ské společnosti.

Více se o nás dozvíte 

na www stránkách 

http://psary-dolnijircany.cz

Zlatníky-Hodkovice
Bez zátěže peněženek občanů 

Jiří Rezek (63). Vystudoval Me-

chanizační fakultu na VŠZ. Od 

roku 1972 pracoval v oboru me-

chanizace na různých úrovních 

řízení. Od roku 1990 podniká ve 

stavebnictví. Je podruhé ženatý, 

z prvního manželství má dvě do-

spělé děti. Do komunální politi-

ky vstoupil volbami v roce 1994, 

nejdříve na pozici místostarosty, 

od roku 1998 do současnosti je 

neuvolněným starostou obce. 

Největšími úspěchy týmů zastu-

pitelů, pod jeho vedením, je zain-

vestování celé obce inženýrský-

mi sítěmi, likvidace ekologické 

zátěže skládky ve Struhách, re-

vitalizace rybníků ve Zlatníkách 

a v Hodkovicích, přestavba ma-

teřské školy, dostavba základní 

školy, získání projektů a vybu-

dování Vědecko-výzkumného 

centra v Hodkovicích se zařa-

zením do STAR, spoluvytvoření 

dobře fungujícího mikroregionu 

Dolnobřežansko atd.

„Pro šťastné děti, radostnou ro-

dinu a rozvoj naší vesničky“

Většina partnerů z našeho týmu 

má zkušenosti ze služeb pro ob-

čany. Jednotlivci se podíleli na 

plánech a způsobu fi nancování 

infrastruktury v naší obci a jsme 

jedna z mála obcí, kde jsme vše 

zvládli bez zátěže peněženek 

občanů různými příplatky a spo-

lufi nancováním jednotlivých 

sítí. O dalším směřování obce 

jste rozhodli v roce 2010 v so-

ciologickém průzkumu, který 

je součástí Strategického plánu 

rozvoje obce a náš tým je připra-

ven vaše přání splnit. To, že do-

kážeme zajistit fi nanční zdroje, 

jsme předvedli nyní i přístavbou 

a vybavením naší nové školy. 

S podporou vašich hlasů bude 

možné splnit vaše sny a přání 

v naší vesničce.

Březová-Oleško
CO NÁS SPOJUJE? 
Cíle, vize, dlouhodobý rozvoj

Nabízíme slušnost, pracovitost 

a spolehlivost ve prospěch naší 

obce a budoucnosti 

pod kandidátkou číslo 4

Sdružení občanů obce Březová-

Oleško reprezentované kandi-

dátkou PRO BUDOUCNOST! 

– volební číslo 4, si vytklo za cíl 

dokončení a přijetí dlouhodo-

bého a kvalitního územního 

plánu obce. Ten bude tvořen 

s důrazem na životní prostředí 

občanů i na krajinu, do níž je 

obec Březová-Oleško přirozeně 

vklíněna. Volební program PRO 

BUDOUCNOST! – volební číslo 4 

řadí mezi priority péči o nejmen-

ší spoluobčany, a to zejména do-

budováním obecní školky a slu-

žeb s tím spojených. Stejně tak 

senioři mohou počítat s tím, že 

obec vypracuje projekt pro uleh-

čení jejich společného soužití, 

a to zejména zajištěním dostup-

nosti stravování a podporou 

dosažitelnosti úřadů a velkých 

měst. Ani na podporu podnika-

telského sektoru uskupení PRO 

BUDOUCNOST! – volební číslo 

4 nezapomíná. Za cíl si klade 

propojit podnikatelské a obecní 

aktivity – kde bude hlavní roli 

hrát zejména transparentnost 

a vzájemná ochota vyjít si vstříc. 

Jako v každé moderní rozvíjející 

se obci, tak i v Březové-Olešku 

kandidáti PRO BUDOUCNOST! 

– volební číslo 4 nezapomenou 

na neustálé rozvíjení kultur-

ních, sportovních a společen-

ských aktivit.

PRO BUDOUCNOST! – volební 

číslo 4 do obecních voleb bude 

reprezentovat Lukáš Vilhum 

– kandidát na starostu obce, 

Miloš Žáček, Ing. Petr Skokan, 

Vítězslav Matuš, Filip Švelbl, 

MUDr. Marie Horáková, Jiří Kou-

ble, Karel Váchal a Ivan Herget.

(PR)

Starostové a nezávislí = STAN 
Pracujeme pro obec i pro region

PRPR
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Protože nelze postihnout všech-

ny politické subjekty angažující 

se v obcích našeho regionu ve 

volbách do zastupitelstev, vybrali 

jsme několik, ve kterých jsme se 

zeptali občanů na spokojenost 

s dosavadním vedením. Položili 

jsme tři jednoduché otázky:

1. Zpozorovali jste 

za poslední 4 roky  

 nějakou změnu?

2. Co považujete 

za problém 

 ve vaší obci?

3. Co se v regionu za 

poslední období 

 opravdu podařilo?

Jílové u Prahy
Starostka obce Květa Halanová 

byla nedávno oceněna Svazem 

měst a obcí jako nejlepší středo-

český starosta. V tomto případě 

starostka. Je to opravdu tak, jak 

se to tváří? Zastupitelstvo tvoří 

spíše „domácí“ než ti implan-

tovaní z velkých stran. Největší 

zastoupení mají SNK Nezávislí 

Jílovska, Volba pro město Jílo-

vé, Starostové a Nezávislí. Velké 

strany paběrkují. 

Dana se narodila v Jílovém, 

vdala se v Jílovém, povila dvě 

děti v Jílovém a v současné době 

dohlíží na jejich výchovu ve 

spolupráci s místní základkou. 

„Já myslím, že to tady dělají dob-
ře. Hodně se tady rekonstruuje. 
Silnice, budovy. Až to člověku leze 
na nervy. Ale udělat se to asi musí. 
Škola bude hezká,“ chválí Dana 

a pokračuje: „My jsme měli štěstí, 
nemuseli jsme řešit ve své době ani 
školku a ani školu. Kluky mi vzali 
bez problémů. Vím, že jsou rodiče, 
kteří mají problém s úrovní ško-
ly. Chtějí něco lepšího. Myslím si 
ale, že úroveň místní základky je 
velmi dobrá a vůbec není nutné 
vozit děti do Prahy za lepším zá-
kladním vzděláním. Stejně za čas 
budou jezdit na střední školy do 
Prahy nebo i jinam. Pokud jsou 
ale děti malé, mají tady kamará-
dy sousedy, takže po škole můžou 
jako spolužáci lítat venku, i jako 
kamarádi ze sousedství.“ Dana 

se pak ještě zamýšlí: „Doprava 
do Prahy, kde máme zaměstná-
ní, byla vždy obtížná, ale teď je to 
tragédie. Snad se to zlepší a opra-
va „pražské“ se nebude zbytečně 
dlouho protahovat.“

„Nevím, co bych k tomu řekl,“ 
říká sedmdesátník Václav, míst-

ní rodák. „Já už se o to moc ne-
zajímám. Dříve to tu bylo dobrý, 
dneska je doba jiná. Všude auta, 
všude okolo stejné nové baráky 
nových obyvatel. Zas na druhou 
stranu jsou tady nové obchody, 
kde se dá nakupovat. Ale to jen 
proto, že já ještě jezdím. Soused 
je starší, ten už se nikam nedo-
stane, tak mu musíme nakupo-
vat my. Děti se na něj vykašlaly,“ 
zamýšlí se Václav. „V noci se tu 

potulují opilci, pořvávají tady 
a občas se tu i něco semele. Člo-
věk aby se bál jít v noci se psem. 
Celá vesnice je pořád rozkopa-
ná, pořád tu něco opravují, re-
konstruují, takže kravál je tady 
vlastně ve dne v noci. Podívejte 
se, jak to tady všude kolem vy-
padá. Myslím si, že ať tam bude 
kdokoli, nic s tím neudělá. Ne-
vím, koho budu volit. Nic se ne-
změní,“ dodává Václav.

Antonín žije v Jílovém již 

17 let a je procesním inžený-

rem: „Změny tu bezesporu probí-
hají a je to vidět na první pohled. 
Občan ale neví, co za tím vším 
je. Zakázky jsou pro normálního 
člověka neprůhledné. Informace 
o nich nikde moc nikdo nezveřej-
ňuje. Všude vidíme samá pozitiva, 
úsměvy z radnice, ceny za skvělou 
práci a máme nejlepšího starostu 
z celého Středočeského kraje, tedy 
vlastně starostku. Prostě samá 
pozitiva, blaho a zářná budouc-
nost. Za poslední období se žádný 
průšvih neudál, nic se nepokazilo, 
žádná chyba nenastala,“ říká An-

tonín a dodává: „Stačí si otevřít 
místní noviny. Po jejich přečtení 
člověk získá pocit, že žijeme v ide-
ální obci. Jenže je taky možné, že 
se ty chyby jen neříkají. Už jsem 
narazil i na názory, že místní tisk 
se cenzuruje, že rada města nic, co 
by bylo proti vedení obce, nepustí 
ven. Nikde jsem neviděl žádnou 
diskuzi či negativní články. Asi by-
chom se divili, kdybychom se pod 
tu pokličku podívali.“

Psáry
Obec jako každá jiná. Žije se 

v ní jako v každé jiné a obyvate-

lé mají podobné problémy. Jak 

je vedení řešilo, řeší a jak slibu-

je, že problémy řešit bude? Za-

stupitelstvo v čele s uvolněným 

starostou Milanem Váchou 

právě v této době předkládají 

voličům účet. A právě na ob-

čanech této obce bude, jakou 

známku vedení dostane. Psáry 

trápí jako většinu obcí dopra-

va, obcí ale teče také potok, kte-

rý se velmi často vylévá z břehů 

a činí místním potíže.

„Máme tady problémy s vo-
dou. Potok se při deštích vylije. 
Při těch menších to zaplavuje jen 
okolí, zahrádky, ale není to tak 
dávno, co jsme ho tady měli plné 
sklepy. Někdo to měl i v obýváku. 
Tento problém je tady už léta le-
toucí a řešení nikde. Nic se s tím 
neděje a mělo by. Určitě se budu 
zamýšlet nad tím, zda mi někdo, 
kdo chce být v zastupitelstvu, na-
bídne, že to bude řešit. To bude 
asi hlavní informace pro to, jak 
se rozhodnu,“ říká šedesátiletý 

Martin, původem z Prahy, ži-

jící v Psárech už 30 let „ Jinak 
to tady zas tak špatně neděla-
jí. Jsme relativně blízko Prahy, 
tam je všechno a ten základ, kte-
rý potřebujeme, seženeme tady 
nebo v Jesenici. Doktoři, školky, 
školy, všechno je celkem blízko 
nebo za humny.“

„Já jsem se sem přistěhovala 
před pěti lety s rodinou,“ říká 

sedmadvacetiletá Klára, tlačící 

kočárek s ročním synkem. „Líbí 
se mi tu. Problémy jsou všude, ne-

stěžuji si. Pravda, občas mi vadí, že 
když chceme spát, tak tady v noci 
někdo dělá ohňostroj, ale není to 
každý den, naštěstí. To mi vadí. 
To by radnice měla řešit. Vím, že 
hodně místním dělá problémy 
Zahořanský potok. Nás se to pří-
mo netýká, přesto i tohle by mělo 
vedení obce řešit. Jsem trochu pře-
kvapená, že tady na hlavní něco 
kopou. Myslím, že se mělo začít 
na začátku prázdnin. Teď je neši-
kovné a obtížné dostat se někam,“ 

zamýšlí se Klára. „Ještě bych chtěla 
říct, že doufám, že dostanu malého 
do školky. Ještě jsem se o to nezají-
mala, máme ještě dva roky čas, ale 
už teď doufám, že bude místo.“

Jesenice
Patnáctičlenné zastupitelstvo 

vedené starostou Ing. Janem 

Polákem je převážně levicové. 

ČSSD a KSČM mají dohroma-

dy 7 křesel ve vedení města. 

Jak probíhalo uplynulé obdo-

bí dle občanů?

„Ať je tam, kdo je tam, pořád si 
půjdou na ruku,“ říká třiasedm-

desátiletý Josef. „Město se snaží 
nalákat sem turisty, ale opravdu 
nevím, k čemu to je dobré. Já osob-
ně už volit nepůjdu, protože to ne-
mám zapotřebí,“ dodává Josef.

Jiří, sportovně založený čty-

řicátník, rodák z Jesenice a otec 

dvou dětí, chválí: „Žije se tady 
dobře. Probíhá tu ročně spousty 
akcí jak sportovních, tak kultur-
ních. Jsem původem z Prahy a na 
vesnici jsme se přestěhovali před 
10 lety. Jsem sice pravičák a když 
jsem viděl, že máme ve vedení le-
vici, tak jsem myslel, že to půjde 
cugrunt. Jenže na vesnici se na 
velkou politiku nehraje. Samo-
zřejmě, že problémy jsou, ale ve-
dení to tady řeší a nespokojenci 
se najdou všude. Nezlobil bych 
se, kdyby to po volbách zůstalo, 
jak je,“ dodává Jiří.

Koho volit, je zodpovědností 

každého z nás. Pokud ale bude-

me vědět, koho nevolit, situaci 

nám to při výběru těch vhod-

ných tváří ulehčí. JUDr. Otakar 

Motejl jistý návod dává: „Ve stát-

ní i komunální správě lze uplat-

ňovat jen to, co zákon povoluje 

– nikoli činit to, co není záko-

nem zakázáno, jak občanům za-

ručuje Ústava ČR. Doporučoval 

bych všem občanům sledovat 

ty zastupitele, kteří nepostupu-

jí hodnověrně, pamatovat si je, 

a nevolit je. Všichni, kteří nepo-

stupují otevřeně a transparent-

ně, by neměli být voleni.“   

Pavel Mohrmann

Koho nevolit?
„Hlavním cílem členů 

zastupitelstva je ochrana 
veřejného zájmu, ku 

prospěchu občanů obce. 
Zástupci občanů mají 

oprávnění ze zákona. Mají 
povinnost vůči občanům 
podle slibu a v právu na 

samosprávu nesou za její 
výkon odpovědnost. Musí 
jednat tak, aby nezklamali 

důvěru občanů.“ Tak se 
kdysi vyjádřil ke komunálním 
volbám velmi respektovaný 

a všemi vážený ombudsman 
pan JUDr. Otakar Motejl.

Roku 1992 bylo Jílové u Prahy uznáno Ministerstvem kultury ČR městskou památkovou zónou. Foto: Pavel Mohrmann
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Jesenice
MUDr. Peter Tiso, MBA (47 let) 

kandiduje jako 

2. v pořadí na 

společné kan-

didátce TOP 

09 a STAN, je 

aspirantem na 

místostarostu.

Pracuje jako 

vedoucí lékař 

a náměs-

tek ředitele 

nemocnice. Od r. 2008 působí 

v místní politice – vedl sdružení 

Rozumný rozvoj, které se posta-

vilo proti tehdejšímu nekon-

cepčnímu územnímu rozvoji, 

jenž přivedl Jesenici mezi odstra-

šující příklady negativního vlivu 

suburbanizace. Po vítězství ve 

volbách v r. 2010 se stal radním. 

Po zrušení předcházející nekon-

cepční změny územního plánu 

se pak ve vedení obce zabýval 

především strategickými otázka-

mi rozvoje, podílel se na přípra-

vě celkové koncepce a řady jese-

nických projektů. Založil místní 

organizaci TOP 09.

TOP 09 kandiduje společně se 

STAN v KOALICI PRO ROZUM-

NÝ ROZVOJ JESENICE (www.

top09.cz/jesenice). Vizí TOP 09 

je vytvořit z Jesenice rezidenční 

městečko, které bude příjem-

ným místem pro život s dobrou 

adresou. Právě představitelé stá-

vajícího vedení Jesenice (staros-

ta a několik radních za TOP 09 

a STAN) začali po letech před-

cházející nekoncepčnosti regu-

lovat územní rozvoj, připravili, 

zrealizovali a podpořili řadu pro-

jektů pro zlepšení občanské vy-

bavenosti a budování infrastruk-

tury, ozdravili obecní fi nance. 

Mnoho projektů připravili pro 

i příští volební období. Před vo-

liče nyní předstupují s nabídkou 

zajištění kontinuity s garancí 

pokračování rozumného rozvoje 

Jesenice. Kandidáti koalice mají 

zájem o veřejný život, jsou vzdě-

laní, úspěšní, mají životní zkuše-

nosti, zastupují všechny části Je-

senice a mají zkušenosti získané 

při vedení obce

Vestec
Vestec nás stále baví…

TOP 09 ve Vestci v čele s Tiborem 

Švecem a dalšími současnými 

zastupiteli i ostatními kandidáty – 

nestraníky podporujícími stranu 

TOP 09, by ráda i nadále pokračo-

vala v započatých projektech (rea-

lizace krajinného plánu, doplnění 

sítě cyklostezek, rozšiřování pří-

rodně-rekreačních ploch, rozší-

ření MHD o další autobusovou 

linku k stanici metra Chodov. 

I nadále bychom chtěli pečovat 

o rozvoj a údržbu obce, podporo-

vat podnikatelské a vědecké pro-

středí a hlavně zajišťovat dostatek 

kulturních a zábavních akcí pro 

děti i dospělé tak, aby obec žila.

Kandidát na starostu: Tibor 

Švec (38). Je 

členem stra-

ny TOP 09. 

K o m u n á l n í 

politice se 

věnuje od roku 

2005, kdy jako 

prostý občan 

spolupracoval 

s tehdejším 

starostou na přípravě projektů. 

V letech 2008-2010 byl zaměst-

nancem obecního úřadu jako asi-

stent starosty a po volbách v listo-

padu 2010 se stal starostou Obce 

Vestec. Mezi významné projek-

ty, na kterých pracoval a zdárně 

dotáhl do konce, patří především 

mateřská škola, cyklostezky, 

sportoviště, přírodně-rekre-

ační park, sběrný dvůr, školní 

autobus, technické služby obce, 

obecní policie a mnohé další. 

Kandidátka: 
• Tibor Švec 38 – starosta obce

• Václav Drahoš 39 – ředitel sportoviště

• Petr Krešňák ing. 53 – zastupitel, člen 

fi nančního výboru

• Jana Stupková 45 – místostarostka

• Radka Vávrová 34 – zastupitel, člen 

kontrolního výboru

• René Tůma 44 – zastupitel, člen 

kontrolního výboru

• Roman Fritschka 42 – člen dopravní 

komise

• Petr Vlasák 44 – vedoucí oddílů 

mládeže v místní TJ

• Jaroslav Bednář JUDr. 75 – zastupitel

• Zdeněk Cihlář 43 – ředitel tech. služeb 

• Leona Nosková 40 – kandidátka na 

členku fi nančního výboru

• Martin Votava ing. 38 – člen kontrolní 

a dopravní komise 

• Markéta Krýslová ing. 44 – člen 

fi nančního výboru

• Michaela Pejcelová Mgr. – kandidátka 

na členku kontrolního výboru

• Miroslav Kos 51 – vedoucí oddílu 

nohejbalistů v místní TJ

Abychom mohli nadále prosa-

zovat naše cíle, potřebujeme 

získat v zastupitelstvu co nej-

více mandátů. Všichni jsou při-

praveni v práci zastupitelstva, 

výborů a komisí pokračovat.

Vestec nás stále baví…

Psáry
Lídrem kandidátky je Ing. Michal 

Kroupa (36, ekonom, finanční 

ředitel): „Do Psár jsem přišel před 

osmi lety a brzy jsem se tu zabyd-

lel. Mimo jiné proto, že jsem se dal 

k hasičům a fotbalistům. A hrdě 

spolupořádám fotbalový turnaj 

Junior Czech Cup. Proč kandiduji? 

Protože je třeba dotáhnout projekt 

školy, aniž by došlo k zadlužení 

obce. Chci, aby se efektivně vyu-

žívaly dotace, a záleží mi na tom, 

abychom se nemuseli po každém 

větším dešti bát povodní. A na se-

znamu mám i snížení daně z ne-

movitosti do té doby, než se zlepší 

infrastruktura.“

Psáry byly ještě nedávno jednou 

z nejzadluženější obcí v repub-

lice, to se nám podařilo změnit. 

Aktuálně ale tlačí Psáry několik 

problémů: Kvůli povodním je tře-

ba postavit retenční nádrž a od-

vod vody od dálnice a retenční 

nádrž na Záhořanském potoku 

ve směru od Sulic. Musíme také 

vyřešit problém malé kapacity 

školky, aby naše děti nejezdily do 

sousedních obcí. Psáry patří mezi 

místa s nejvyšší daní z nemovi-

tosti a infrastruktura tomu přitom 

neodpovídá – i to je třeba zlepšit. 

Topka je v Psárech  už „tradiční“ 

stranou, vznikla jako jedna z prv-

ních v zemi transformací z KDU-

ČSL. Z dluhů obec vytáhl starosta 

Janata společně s lidmi kolem 

dnešní TOP 09 a naši zastupitelé 

jsou u zásadních obecních roz-

hodnutí. Předchozí starostka Va-

lášková a TOP 09 získali ve svém 

volebním období dotace ve výši 

cca 125 milionů Kč (čistírna, ka-

nalizace atd.), zatímco stávající 

vedení obce získalo jen 25 milionů 

Kč. Budeme se tedy soustředit na 

dotace, hlavně kvůli škole a pre-

venci proti povodním. TOP 09 spo-

lupracuje se spolky 

i sportovci, chá-

peme, co zna-

mená „být tu 

doma“. Psáry 

jsou už tak 

velké, že je tře-

ba, aby je řídili 

odborníci.

Kamenice
Kandidátka „Pro Občany“ 

s podporou TOP09 

– nejsme hnutí!

 

Co chceme změnit? Rozhodně 

myšlení obce, spravedlivější roz-

dělování financí osadám obce, 

větší transparentnost financí 

obce a smluv, lépe a více využí-

vat dotační tituly, více projektů 

pro děti a seniory, lepší podmín-

ky pro hendikepované spoluob-

čany, podpora vzniku samospráv 

v podobě osadních výborů, lepší 

spolupráce okolních obcí a pro-

hloubení spolupráce v oblastech 

školství a bezpečnosti obcí, zlep-

šení stavu komunikací a vytvoře-

ní nových chodníků. Problémů je 

mnohem více. Chceme pracovat 

na zlepšení a ne jen o tom psát.

Stanislav Kalaš – kandidát 

na staros-

tu, 37 let: 

„V Kamenici 

žiju od roku 

2007. Za tuto 

dobu jsem se 

natolik sžil 

s okolím a živo-

tem v Kamenici, 

že si již nedoká-

žu představit život jinde, mé srdce 

i rodina zakořenila v Těptíně. Naše 

děti jsou už „domorodci“. 

Vystudoval jsem obchod a mana-

gement. Obchodu se věnu-

ji již 20 let na různých pozicích 

a pracuji jako obchodní a per-

sonální manažer a provozuji 

internetové sítě na Kamenicku. 

Mé velké zkušenosti jak z obchodu, 

IT a z personální oblasti budou 

přínosem pro obec, pokud chce-

me zrealizovat správné kroky 

k změně.

Volte číslo 1, 

jsme tu „Pro Občany“.

Velké Popovice
Jsme budoucnost našich dětí

TOP 09 ve Velkých Popovicích. 

Přesto, že se naše strana v minu-

lých komunálních volbách nedo-

stala do zastupitelstva Velkých 

Popovic, bedlivě sledovala jeho 

rozhodnutí a nakládání s majet-

kem obce. Naši členové a nezávislí 

kandidáti se pravidelně zúčast-

ňují zasedání zastupitelstva, kde 

přednášejí své připomínky a návr-

hy, vedoucí k zlepšení života ve 

Velkých Popovicích. Neustálý kon-

takt s problematikou řízení obce je 

pro nás velkou výhodou, která nám 

umožňuje kontinuálně navázat na 

práci součastného vedení obce.

Kandidát na starostu: 

Jaroslav Steinbach (40). 

Pracuje jako stavitel pozem-

ních staveb. Komunální politiku 

a politické dění na všech úrov-

ních sleduje aktivně od roku 2001. 

Pravidelně se zúčastňuje veřej-

ných zasedání zastupitelstva ve 

Velkých Popovicích, kde prezen-

tuje své podměty k chodu obce. Je 

často zván k panelovým diskuzím 

na půdě Poslanecké sněmovny 

ČR (př.: Etika 

všedního dne, 

Těžba zlata na 

Mokrsku atd.), 

kde přispívá 

svými názory 

k plodné deba-

tě. Od roku 

2013 je členem 

TOP 09. 

Pojďte volit, jsme vaši kandidáti
Jdeme do toho s Vámi v celém regionu
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Doprava 
až k Vám
Praha a okolí 
130 Kč/pal. s DPH

Dlažba SUPREMA kombi
– reliéfní dlažba, stínované barvy
– barva šedočerná, bílohnědočerná m2352.- Dlažba CITYTOP Elegant kombi

– příjemné barevné odstíny
– barva bílovínová, kakaovopísková

Dlažba RHODOS Elegant kombi
– přirozený vzhled s nádechem elegance
– barva šedočerná, červenočernám2 279.- 285.-

Dlažba COUNTRY kombi
– moderní design
– barva bíločervenočerná, žlutočervená m2 279.- Dlažba DOMINO kombi

– atraktivní formát
– barva triomix podzim, žlutobílá 307.- PALISÁDA mini

– barva šedá, červená 22.-ks 
od

Uvedené ceny jsou s DPH 
a platí pro Hornbach 
Praha - Černý Most, Řepy a Čestlice.
Platnost od 15.9. do 17.10.2014. 
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.hornbach.cz

W  NOVINKA: bílohnědočerná

W  NOVINKA: triomix podzim W 11,5 x 11,5 x 40 cm

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

m2 
od

m2 
od

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

tel.: 775 556 144
e-mail: slezak@zatox.eu

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Svatý Václav přicválá na svém oři…

� Co si vlastně můžeme přesně 

představit pod pojmem celo-

denní Svatováclavské slavnosti 

a jak akce vznikala?

Slavnosti budou skutečně celo-

denní kulturně-společenskou 

akcí pro všechny generace a bude 

záležet na jednotlivých návštěv-

nících, jejich prioritách a nebo 

také výdrži – akci bude možno 

navštívit v dopoledních hodi-

nách, odpoledne spojit s dět-

skou poutí, která bude probíhat 

na zadním nádvoří za obecním 

úřadem již od pátku až do ne-

děle 28. září, nebo přijít k večeru 

na koncert rockových kapel. Po 

celý bude probíhat produkce na 

pódiu, v ulici 5. května budou 

připraveny stánky s workshopy, 

prodejem šperků a keramiky, 

najdeme zde i prezentační stán-

ky jednotlivých sdružení a spol-

ků a hlavně – bude se tu výbor-

ně jíst a pít! K ochutnání budou 

připraveny specialitky světo-

vých kuchyní – od thajské přes 

italskou, švýcarskou, po výběr 

pravých hovězích hamburgerů 

a grilovaných mas, několik vino-

ték chystá ukázku toho nejlep-

šího či nejoblíbenějšího ze své 

nabídky, nebudou chybět regio-

nální pivovary se svou produkcí 

a samozřejmě ani Čechy tolik 

oblíbený burčák – jasná známka 

vyvrcholení babího léta a nástu-

pu dní podzimních. 

� Můžeme se ještě vrátit ke kul-

turnímu programu – co všech-

no nás tedy čeká a jak se vám 

povedlo zaplnit programem 

celý den? 

Překvapivě to nebyl zas takový 

problém, kapely nebo jednotliv-

ci se svými výstupy se nám hlá-

sili sami, rozhodně bylo z čeho 

vybírat. Vzhledem k tomu, že jde 

o první ročník akce takového roz-

sahu, jsme tím zájmem celkem 

poctěni.  A zpět k tomu, na co se 

můžeme těšit: každopádně na 

divadlo pro děti i dospělé – děti 

čeká pohádka Obušku z pytle 

ven divadla Ve tři během dopo-

ledne nebo pohádkové pásmo 

rádia Junior na cestách Českého 

rozhlasu v odpoledních hodi-

nách a dospělé určitě nadchne 

adaptace klasiky z dílny Karla 

Jaromíra Erbena Zlatý kolovrat 

v podání uměleckého divadel-

ního spolku HROB z Ohrobce. 

Milými hosty slavností jsou On-

dřej Neff a Ljuba Krbová, každý 

se svým speciálním programem, 

který nesouvisí s jejich původní 

profesí a o to více to bude pest-

ré a zajímavé. Vystoupí kapely 

známé i méně známé, ovšem 

například romská formace Ter-

ne Čhave nezklamala nikdy ani 

v Dobřichovicích na vinařských 

slavnostech, ani v západní Evro-

pě během svých četných turné 

– její vystoupení na samý závěr 

programu ve 20.00 hodin by si 

určitě neměl nechat ujít žádný 

hudební fanoušek! Za zmínku 

kromě hudby a divadla určitě 

stojí ještě cyklotrialová show 

nebo vystoupení s ukázkami ta-

nečního stylu break-dance.  

� Co dalšího zajímavého se ode-

hraje mimo pódium? 

Jak bylo řečeno na začátku, akce 

je ve svém základu převážně kul-

turně-společenská.  Neznamená 

to ovšem, že půjde jen o pouhou 

zábavu. Na akci se budou mimo 

jiné prezentovat MAS Dolnobře-

žansko a MAS Říčansko – part-

neři celého projektu. V rámci je-

jich prezentace se budeme moci 

podrobně seznámit se značkou 

Zápraží – regionální značkou 

certifikovaných místních pro-

duktů, která se v roce 2012 na Ří-

čansku zařadila mezi 24 českých 

certifikovaných značek a od le-

tošního podzimu rozšiřuje svou 

působnost i na Dolnobřežansko. 

U stánku obou společností se 

pak můžeme setkat s několika 

držiteli zmíněné značky a ochut-

nat či vyzkoušet jejich produkty.  

Za zmínku rozhodně stojí i mož-

nost setkání se zástupci Domova 

sociálních služeb Laguna Psáry, 

kteří zde budou jednak informo-

vat o své činnosti a získávat k ní 

dobrovolníky a jednak představí 

spolu se svými chráněnci pro-

dukty pekárny Psáry. V místě ko-

nání akce bude rovněž možnost 

zhlédnout výstavu fotografií Bře-

žanské proměny, která zachycu-

je proměny obce v běhu času.

Tak se tedy nenechte dlouho po-

bízet a vyrazte poslední zářijový 

víkend za dobrým jídlem a zába-

vou. Náš REGION, jako mediální 

partner akce, vás srdečně zve.

Sabina Sarkisovová

DOLNÍ BŘEŽANY – Oslava 

svátku svatého Václava 

a s ním spojené veselice jsou 

na programu obcí zavedeny 

již několik let a staly se již 

nezaměnitelnou součástí 

posledních zářijových dnů.  

A protože vás, naše čtenáře, 

nechceme o nic ochudit, 

zeptali jsme se realizačního 

týmu jedné takové slavnosti, 

která má potenciál být 

největší v regionu, co nás 

čeká v sobotu 27. září.

Trávník je třeba nejpozději do 

konce října posekat na cca 5 cm 

a odstranit všechny větvičky a listí 

buď na kompost, nebo do kontej-

neru na bioodpad. Některé druhy 

listí se nedoporučují do kompos-

tu dávat kvůli dlouhému rozkla-

du (např. z ořešáku). Nutností je 

kvalitní hnojivo, které by mělo 

mít vysoký obsah draslíku, který 

zvyšuje jeho mrazuvzdornost.

Záhonky sice můžeme rýt 

o hodně později, ale s odpleve-

lováním bychom měli začít už 

v těchto týdnech. Je šikovné za-

čít rýt až před příchodem mra-

zíků, protože ještě na podzim 

kladou slimáci vajíčka a těm se 

v kypré půdě náramně daří. Pro-

rývání nemusíme vždy provádět 

tak, abychom půdu úplně roz-

mělnili. Mráz velké kusy zeminy 

protrhá sám.

Stromy  postupně češeme 

a zbavujeme plodů. Abychom 

je uchránili před škůdci a hla-

dovou zvěří, nesmíme podcenit 

oplocení. K tomu můžeme vyu-

žít pletivo nebo umělohmotnou 

fólii. Stále zeleným stromům 

hrozí větší pravděpodobnost, že 

budou trpět suchem, proto je 

třeba je pořádně zalít. 

Skalky jsou sice odolné, ale po-

krývka z listí jim může hodně 

uškodit. Množí se v něm mikro-

organismy a ubírá světlo. Aby-

chom nemuseli spadané listí 

ručně vybírat, můžeme přes ně 

položit košík z proutí, bambusu 

či podobného materiálu. Někte-

ré skalky nesnesou sněhovou 

pokrývku, ale dají se ochránit 

chvojím nebo skleněnou tabul-

kou, kterou podepřeme kamínky 

nebo dřívky.

V zahrádkách najdeme ale 

i spoustu dalších rostlin, které 

potřebují speciální péči. Pokud 

si nejsme jistí, jak správně ochrá-

nit různé druhy našich rostlinek, 

je dobré se poradit se zkušeným 

sousedem či přímo v zahradnic-

tví. Kromě toho, že zahradničení 

je báječný koníček, nám hlavně 

naše flóra poctivou péči mnoho-

násobně oplatí. (aso)

Už teď je třeba myslet na zimu
Poslední záchvěvy teplého 

počasí už odeznívají 

a majitelé zahrad by už teď 

měli myslet na zimu. Před 

úderem prvních mrazů je 

třeba stihnout zahradu 

zazimovat i přesto, že se 

vaše zahrádka chlubí jen 

trávníkem a jedním trsem 

rajčat. Koncem září a v říjnu 

je nejvyšší čas vzít rukavice 

a vyrazit do terénu.

Listí je třeba důkladně odstranit, aby se v něm nemnožily houby a jiné mikroorganizmy

Romská formace Terne Čhave vystoupí ve 20.00 hodin  zechfolks.com

Stromy postupně češeme a zbavujeme plodů. Abychom je uchránili před škůdci 

a hladovou zvěří, nesmíme podcenit oplocení

Ondřej Neff má připraven speciální 

program
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� Jste starostou Dolních Břežan 

již deset let a rozhodl jste se zno-

vu kandidovat. Proč?

Původně jsem si myslel, že tři 

volební období v čele obce bu-

dou stačit. Pak jsem se ale bavil 

s lidmi, kteří kandidovali čtyři-

krát nebo pětkrát a došel jsem 

k závěru, že pokud chce člověk 

odejít, měl by si dobře rozmys-

let, kdo přijde po něm. Aby po 

něm nepřišli revolucionáři, kte-

ří pouze chtějí negaci všeho, co 

udělali jejich předchůdci.

� O tom ale rozhodnou voliči…

To samozřejmě rozhodnou. My 

jsme výjimeční v tom, že 

jsme formulovali dlouhodo-

bý cíl rozvoje, se kterým 

se občané ztotožnili, a že 

se nám daří na realizaci 

tohoto cíle čerpat dotace 

ve velkém objemu. Podařilo 

se nám vybudovat velmi dobrý 

tým lidí z řad zaměstnanců, ex-

terních odborníků i zastupitelů, 

který ovládá celý proces spojený 

s dotačním financováním, od pří-

pravy projektů, podávání žádosti, 

přes realizaci až po pět let trvající 

hlášení, různé kontroly, udržová-

ní. Pro obec je výhodné, aby se 

tento zkušený tým nerozpadl. Já 

osobně bych si přál dotáhnout do 

konce mých osm let snažení zajis-

tit rozšíření školy o novou budovu 

a vybudování velké tělocvičny.

� Co bude, až všechny projekty 

dokončíte?

Pak nastane čas předat veslo dál 

někomu, kdo bude výborný v udr-

žování obce v chodu. Do obce při-

cházejí třicátníci, kteří se zajímají 

o politiku a místní věci, a třeba se 

mezi nimi najde někdo se zájmem 

pokračovat v čele místní komu-

nální politiky. Hodnotím to tak, 

že my jsme generace, která zace-

luje největší rány a vytváří z obce 

smysluplný celek, nástroj sloužící 

pro dobrý život. Další generace 

komunálních politiků by měla ten 

nástroj dále ladit. Po roce 2020 už 

nebude možné na investice čerpat 

prostředky z Evropských fondů, 

takže nebude možné investo-

vat v takové míře, jako to děláme 

v současnosti my.

� S okolními obcemi spolupra-

cujete v rámci mikroregionu 

Dolnobřežansko. Jak hodnotíte 

tuto spolupráci?

Jsou oblasti, které je fajn řešit spo-

lečně. Patří k nim například škol-

ství, cyklostezky, sociální služby, 

dopravní obslužnost, kde řešíme 

napojení na metro D, a podobně. 

Aktuálně spolupracujeme s okol-

ními obcemi v rámci organizace 

MAS (místní akční skupina) Dol-

nobřežansko, byl jsem iniciátorem 

jejího založení. V MASce je 

osm obcí mikroregionu, plus 

obce Psáry, Jesenice a Vestec. 

V tomto regionu žije 25 000 

obyvatel. Hlavní mo-

tivací k založení 

MAS je myšlenka: 

Když si problé-

my v obci a re-

gionu vyřešíme 

sami, nebude 

je řešit někdo 

nahoře, kdo 

jim nerozumí.

� Co plánujete 

v Dolních Břeža-

nech měnit do 

budoucna?

V obci byly histo-

ricky tři velké plo-

chy k přebudování 

nebo proměně: 

1. Revitalizace 

skládky v centrální části obce, 

2. Revitalizace brownfieldu, kde 

sídlilo zemědělské družstvo, 3. Re-

vitalizace historické budovy zámku 

a zámeckého parku. Na místě bý-

valé skládky je dnes náměstí a cen-

trální park, zemědělský brownfield 

se přebudovává na vědecká cent-

ra. Zbývá zámek, jehož majitelem 

je Arcibiskupství pražské. Dnes 

máme příslib kardinála Duky, že 

se s rekonstrukcí zámku začne. 

Měl by být přebudován na hotel 

s wellness zónou a společenským 

sálem, revitalizovaný zámecký 

park bude sloužit veřejnosti. Po 

dokončení této revitalizace se 

Dolní Břežany stanou kompakt-

ním sídlem s velice atraktivními 

prostory v centru obce.

� Nedal by se úspěch Dolních 

Břežan rozšířit na celý Středo-

český kraj?

Je mnohonásobně těžší prosadit 

změny v rámci kraje než v třítisí-

cové obci. Ale i v rámci kraje lze 

výrazně zapracovat. Především 

musí mít krajští lídři jasný cíl 

a ten prosazovat na všech úrov-

ních. Středočeský kraj žádný ta-

kový cíl nemá, a tudíž ani nemů-

že za žádným cílem tvrdě jít.

� Jaký cíl tedy vidíte vy, jakožto 

krajský zastupitel opoziční stra-

ny Starostové a nezávislí?

Doposud se Středočeský kraj 

vymezoval proti Praze. K doko-

nalosti to dovedl hejtman Rath 

s ideou vlastní univerzity nebo 

na Praze nezávislým dopravním 

systémem. Já se do-

mnívám, že rozvoj 

kraje je s Prahou 

úzce spjat. 

Myslím si, 

že je mož-

né a nutné 

vybudovat 

s p o l e č n ý 

systém dopravy. Díky železnici 

je možné vybudovat vynikající 

spojení z Prahy do všech vel-

kých měst Středočeského kraje. 

Za použití Evropských fondů se 

mohly již dnes realizovat S-bah-

ny ve stylu dopravy v Curychu 

a dalších evropských aglomera-

cích, s navazujícími terminály. 

Bohužel se tak nestalo. Dalším 

cílem by měla být podpora tu-

ristického ruchu, středních 

škol, podpora zaměstnanosti, 

podpora mobility pracovních 

sil. Významný cíl rovněž vidím 

v podpoře spolupráce vědy, 

výzkumu, podpoře univerzit, 

které mohou mít ve Středočes-

kém kraji výborné zázemí. Jsem 

pro podporu inovací, nápadů, 

znalostní ekonomiky. Velký po-

tenciál spatřuji ve spolupráci 

pražských vědeckých ústavů 

s výrobními závody ve Středo-

českém kraji, kde je ohromné 

zázemí průmyslové výroby. Vez-

měte si například Jihomoravský 

kraj a Brno. Cílenou podporou 

ze strany kraje vznikají v okolí 

Brna desítky špičkových techno-

logických firem a pracovišť. To, 

že se kolem Prahy začala stavět 

vědecká centra, je proces spíše 

živelný a chaotický. Aby byl roz-

voj technologických firem smys-

luplný, je třeba pro ně vytvářet 

odpovídající prostředí. A v tom 

vidím dnes zcela opomíjený 

a zanedbaný potenciál Středo-

české krajské politiky. (red)

I parky mají své místo

Park roku
V pátek 12. září 2014 byla v zá-

meckých jízdárnách v Lednici 

na Moravě vyhlášena díla, která 

nejlépe uspěla v soutěži Park roku 

a Zahrada roku 2014. V kategorii 

krajinářské tvorby ocenila odbor-

ná porota břežanský Keltský park 

třetím místem. Cenu převzal mís-

tostarosta obce Lubomír Havel 

spolu s autorem projektu archi-

tektem Zdeňkem Sendlerem.

„Keltský park vznikl rekultivací 

nevzhledné skládky v samotném 

centru obce. Park o celkové roz-

loze cca 6 ha byl realizován v le-

tech 2009 – 2010 a z velké části 

financován z dotací Evropské 

unie, které se obci podařilo zajis-

tit, “sdělil Lubomír Havel, mís-

tostarosta obce Dolní Břežany.

Keltská kultura
Keltský park byl realizován dle ar-

chitektonického návrhu Ateliéru 

zahradní a krajinářské architek-

tury Zdeňka Sendlera a Václava 

Babky. Základní kompoziční mo-

tiv celého prostoru tvoří pravo-

točivá spirála, jeden ze symbolů 

keltské kultury. V jejím středu je 

umístěn objekt, znázorňující čtyři 

světové strany, čtyři roční období. 

Do tohoto centrálního místa ve-

dou cesty s bránami, symbolicky 

oddělujícími vnější a vnitřní svět. 

Spirála je osázena rostlinami, kte-

ré tvoří základ přirozené sukcese, 

a dělí část volné nespoutané pří-

rody od okolního „udržovaného“ 

světa v podobě pobytového tráv-

níku. Prostor je doplněn o další 

symboly keltské kultury. Keltský 

kříž, vztyčený na kopci, odkazuje 

na základní prehistorický sym-

bol spojení kříže a kruhu, spojení 

starého a nového, materiálního 

a spiritistického, spojení v har-

monii.  „Keltský park je navržen 

s cílem upozornit na hierarchii 

hodnot, pomíjivost života, tole-

ranci a pokoru. Park připomíná 

historickou etapu osídlení území 

pohanskými předky,“ říká archi-

tekt Zdeněk Sendler.

Lucie Vospělová, vedoucí oddělení 

komunikace, kultury a volného času

DOLNÍ BŘEŽANY – Keltský 
park v této obci získal 

3. místo v soutěži Park 
roku 2014, kterou vyhlašuje 
a pořádá profesní sdružení 

Svaz zakládání a údržby 
zeleně již dvanáctým 

rokem. Hlavním cílem 
této soutěže je zvyšovat 

kvalitu nově realizovaných 
či rekonstruovaných 

parků a veřejné zeleně 
formou vzájemné soutěžní 

konfrontace zhotovitelů.

Před proměnou… …a v novém kabátě

Lucie Vospělová

� pokračování ze str. 1
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Váš lokální partner pro globální obchod ®

prologiscee.com

  Moderní kanceláøské prostory  
  Flexibilní uspoøádání kanceláøských prostor 
  Dostupné kanceláøské jednotky od 100 m2 do 1 100 m2

  180 parkovacích míst
  
  
  
  

www.prologisd1east.com
+420 776 373 738

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.
PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30
Út, Čt 7.30 – 16.30
Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9
Praha – západ 252 45
www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 

MIMOSEZÓNNÍ 
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Kamenice

www.obr-odpady.cz
tel.: 603 209 114, 
 603 209 149

Výkup žželezaa 
a barevvných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

Odvoz aa likviddace 
domovnního a živnoostt. 
odpadu včetnně 
nebezpeečnéhho 
(např. eternit, 
barvy, leepenkka)

Prodej ttříděné zahrraddní 
zeminy,, pískůů, drtí,, 
recykláttu

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz


