
Z 61 návrhů vybrala odborná 

porota do druhého kola soutě-

že pět nejlepších. První cenu 

si nakonec odnesl ateliér RAP 

partners. „Problematiku prsten-

ce kolem Prahy znám podrobně. 

Specifikum této oblasti je v tom, 

že nedokážeme odhadnout její 

demografický vývoj. Proto jsem 

rád, že hledáte víceúčelovost, 

což si myslím, že je cesta i do 

budoucna,“ uvedl ministr Mar-

cel Chládek. Budova školy bude 

současně sloužit i jako komunit-

ní centrum pro místní obyvatele. 

Během dvou až tří let chce obec 

začít s výstavbou.

„Postavení školy je vždy vel-

ká investice, která se odehrává 

i např. jednou za dvě stě až tři sta 

let. Naše stávající škola je z roku 

1693 a v minulosti došlo jen k její 

částečné nástavbě a drobným 

úpravám. Již v roce 1994 se pře-

mýšlelo o rekonstrukci a malém 

rozšíření kapacity a zázemí. 

V druhé polovině devadesátých 

let došlo k fenoménu suburba-

nizace a z počtu 1 300 občanů 

se obec rozrostla na cca 4 200 

reálně žijících obyvatel. Nárůst 

počtu dětí byl ohromný a po-

třeba nové školy se stala velmi 

aktuální,“ řekl nám starosta Mi-

lan Vácha, který byl také jedním 

z členů poroty. Zbyněk Pokorný
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Druhou řadu seriálu Rybí le-

gendy bude vysílat ČT2 od 

5. března každou středu večer. 

Jakub nás tentokrát zavede na 

Sibiř, do Texasu, Argenti-

ny, Austrálie, Keni a na Pa-

puu-Novou Guineu. „Ale 

nebude jen o rybaření, ta vel-

ká ryba je tentokrát jen třešnič-

kou na dortu,“ říká hned na úvod 

Jakub, který se svým filmařským 

týmem strávil celkem devět mě-

síců mimo republiku natáčením 

druhého dílu seriálu České tele-

vize. A o zajímavé situace neby-

la nouze. „Divím se, že jsme to 

neodnesli zdravotně, když jsme 

odlétali z Amazonie, tam bylo 

pětatřicet stupňů, druhý den už 

jsme byli na Sibiři v minus dva-

atřiceti. Sibiř je nádherná země, 

žijí tam rodiny, které se starají až 

o tři tisíce sobů, a jinak než v ta-

kových mrazech se na tak zají-

mavá místa nedostanete.“

Odmítnout rány na břiše?
Přestože své cesty plánuje do 

nejmenších podrobností, nasta-

nou situace, které zkrátka do sebe-

lepšího plánu nezahrnete. Jakub 

vzpomíná, jak jej rituálně přijíma-

li do kmene El Molo u jezera Tur-

kana. „Já se vždycky snažím sžít 

s místními lidmi. No a rituál, kdy 

mě přijímali řezáním do břicha, 

jsem zkrátka musel podstoupit. 

My nejezdíme na Kanárské ostro-

vy, často se pohybujeme na hraně 

nebo za hranou.“ Další adrenali-

nové zážitky posbírali v Nové Gui-

nei. O pravé části ostrova se mluví 

jako o nejnebezpečnějším místě 

na světě. „Je to především kvůli 

domorodcům, parazitům a exo-

tickým onemocněním. Ono už 

jenom tam létat s letadlem je ne-

bezpečné – je tam největší neho-

dovost na světě.“ Jakub vypráví 

historku, jak odvazoval letadlo na 

ranveji tak, že přesekl lano mače-

tou, a s úsměvem vzpomíná na 

film o Indianu Jonesovi. 

� Pokračování na str. 5

Ryba jako třešnička na dortu
PRŮHONICE – Byl jednou 

jeden kluk a ten rád chytal 

ryby. Tomu, že se jednou 

bude rybolovem živit, věřil 

tenkrát jen on sám. Po 

letech se jeho sen stal 

skutečností. Jakub Vágner 

představuje novou řadu 

seriálu Rybích legend 

a vzpomíná na své začátky 

v Průhonickém parku.

Jak chytré 
jsou ryby?
Ryby mají úžasnou schopnost 
se učit a my máme pořád ten-
denci škatulkovat. V jakémkoli 
zvířecím druhu je to stejné 
jako u lidí – existuje průměr 
a potom anomálie jak do plu-
su, tak do mínusu. Čím je ryba 
starší, tím je zkušenější.

 JESENICE
Pavel Smutný
„Pan starosta pracuje i v noci 

a čekáme, kdy to s ním šlehne,“ 

ozve se v telefonu hlas paní asi-

stentky. „Ano, je toho v posled-

ní době skutečně moc, ale jsem 

rád, že se nám podařilo vytvořit 

tým lidí, kteří jsou ochotni s na-

sazením pracovat pro obec,“ 

říká starosta Pavel Smutný.

Aby ne, z přehledu realizova-

ných akcí a plánů na letošní 

rok by se mohlo stát čtení na 

dlouhé zimní večery. Vybírá-

me proto přehled těch nejzají-

mavějších. A ještě jedna drob-

nost. O Jesenici každý tvrdí, 

že počet obyvatel dramaticky 

roste. Jak je to doopravdy? Po-

dívejme se na přesná čísla:

V loňském roce se narodilo 

40 jesenický ch chlapečků a 57 

jesenický ch holčiček. Přistě-

hovalo se 458 občanů a dal-

ších 80 občanů si v průběhu 

roku změnilo bydliště v rámci 

obce. Oproti tomu se z Jese-

nice odstěhovalo 254 občanů 

a zemřelo 27 osob. Jesenice, 

která v letošním roce aspiruje 

na to stát se městem, vstupuje 

do roku 2014 s počtem 6 858 

českých občanů (3 302 mužů 

a 3 556 žen) a přibližně 1 000 

trvale hlášených cizinců, cel-

kový počet trvale hlášených 

obyvatel tak dosáhl 7 800.

� Pokračování na str. 4

Starosti našich starostů
Komunální politika bude 

koncem letošního roku 

pod drobnohledem nás, 

voličů. Rozhodli jsme 

se představit vám práci 

a plány našich starostů 

v regionu. V předminulém 

čísle jsme byli v Jílovém, 

Břežanech a Vestci, 

tentokrát zavítáme do 

Jesenice, Psár, Vraného, 

Hrnčíř a Kamenice.

Vítězný návrh vyhlásil ministr
PSÁRY – Výsledky 

architektonické soutěže na 

novou základní školu pro 

Psáry a Dolní Jirčany 

vyhlásil ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Marcel Chládek.

Dvoukolová architekto-

nická soutěž probíhala 

od září 2013. Přihlásilo se 

neuvěřitelných 61 návrhů, 

z toho osm ze zahraničí! 

Cílem bylo navrhnout de-

vítiletou základní školu pro 

obec Psáry s 5 000 obyvateli. 

Hledala se forma školy pro 

21. století, v sub-urbánním 

prostředí kolem hlavního 

města. Kromě řešení školy 

a její role v obrazu obce bylo 

nutné počítat s návaznos-

tí na historické centrum, 

vztahu budovy školy k obci, 

návsi a kostelu. Škola by tak 

měla být také odpovědí na 

soudobou podobu a formu 

veřejného prostoru.

ZŠ a MŠ Psáry vyhlašuje výběrové řízení na místo

UČITELKY I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a na místo

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nástup od 25. 8. 2014. Strukturované životopisy spolu 

s motivačním dopisem zasílejte do 20. 5. 2014 elektronicky na 

adresu reditelka@skolapsary.cz, poštou na ZŠ Psáry, 

Hlavní 12, 252 44 Psáry, případně doručte osobně 

po telefonické domluvě.

Více info na www.skolapsary.cz

Chtěl bych 
židli senátora

Pan senátor Josef Řihák dostal 

za uši od premiéra a stranické-

ho kolegy Bohuslava Sobotky. 

Stačilo neukázat se půl roku 

v senátu a je zle. Ano, přišly 

nemoci, operace, dlouhodo-

bá rekonvalescence a vše, co 

se v těchto případech říkává, 

když je hříšník na podobném 

postu načapán. Na druhou 

stranu pan hejtman Řihák 

zvládá svou práci obstojně. 

Na dvou židlích prostě sedět 

nejde, i když je to výhodné.

Senátorský plat v základu je 

61 400 korun plus náhrady, 

které mohou dosahovat výšky 

184 975 korun. Pan senátor se 

tedy bez hnutí prstem každé 

ráno probouzí a pod polštá-

řem pomyslně najde nejméně 

dva senátorské tisíce.  V pozici 

hejtmana Středočeského kraje 

dostává měsíčně minimálně 

85 600 korun a ty si svou prací 

zasloužit chce! 

Někteří lidé slouží ostatním 

zadarmo, hájí zájmy občanů, 

kteří věří, že se za ně jejich 

zástupci budou bít a nebudou 

za to nic chtít. Tomu se říká 

ušlechtilost. Jenže pan senátor 

dostal důvěru lidí, dostává za 

to peníze, o kterých se lidem, 

kteří mu věří, ani nesní, ale ne-

dělá pro ně v senátu vůbec nic. 

Může existovat lepší důkaz, že 

kdo neumí sedět na 

dvou židlích sou-

časně, nemá se o to 

snažit?

GLOSA

Po letech se stal tradicí
Regionální muzeum ve 

spolupráci s městem Jílové 

u Prahy, hasiči a MC Per-

moníček i letos přichystalo 

tradiční jílovský masopust. 

Jílovské masopusty skončily 

počátkem 50. let a o mno-

ho let později v rámci úsilí 

o vzkříšení této tradice za-

čalo muzeum od roku 2008 

pořádat tzv. Muzejní maso-

pust. Po skromných začát-

cích se v roce 2010 připojili 

i jílovští dobrovolní hasiči. 

Po předem ohlášené trase 

prošel městem průvod, který 

obyvatelé Jílového vítali tra-

dičním občerstvením – kob-

lihami a zabijačkovými spe-

cialitami. Nejinak tomu bylo 

i letos, v sobotu 22. února.

(red)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

„Já se vždycky snažím sžít s  místními lidmi. No a rituál, kdy mě přijímali řezáním do břicha jsem zkrátka musel podstoupit. Nejezdíme na „Kanáry“, často se pohybujeme na hraně 

nebo za hranou,“ říká Jakub Vágner o natáčení nové série Rybích legend
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JESENICE 
26. 2. od 19:00

• Zábavný  pořad pro seniory: Zá-
bavně o stáří. Účinkují Aleš Cibulka 

a Vladimír Hron. Kulturní centrum Je-

senice, Budějovická 303 

28. 2. od 19:30 
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

1. 3. od 14:00
• Masopust. Sraz průvodu v mas-

kách před ZŠ Jesenice, od 16:00 

program ve společenském centru pro 

děti i dospělé

7. 3. od 19:30
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

15. 3. od 8:30 
• Floorbalový  turnaj, tělocvična 

ZŠ Jesenice

15. 3. od 20:00
• Ples obce Jesenice. Orchestr Jo-

sefa Hlavsy, hostem večera Václav 

Noid Bárta. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

21. 3. od 19:30 
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

4. 4. od 20:00
• Divadelní představení: Mobil sto-
ry. Hrají: Valerie Zawadská a Pavel 

Nový . Kulturní centrum Jesenice, Bu-

dějovická 303 

JÍLOVÉ U PRAHY
Do 28. 2.

• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové v kavár-
ně a galerii U Zlatého korálku. 
www zlatykoralek.cz

25. 2. – 14:00
• Dobře utajené housle. Kulturní 

centrum zve všechny, nejen pamětní-

ky a milovníky literárně hudebních po-

řadů, na pásmo Jitky Foltýnové, Dobře 

utajené housle MIROSLAVA HORNÍČ-

KA. Účinkuje divadlo Věž. Vstup 50,- 

Kč, předprodej v knihovně KC

15. 3. – 20:00
• VII. Reprezentační ples. Srdečně 

vás zveme na VII. Reprezentační ples 

města Jílového u Prahy. Sokolovna, 

hudba – Čejka band, předtančení – 

Jan Onder, slosovatelné vstupenky, 

bohaté ceny. Předprodej v pokladně 

města: přízemí 200,-Kč, balkon 150,- 

Kč, tel.: 241 021 901, www.jilove.cz 

20. 3. – 18:00
• Beseda s Pavlou Jazairiovou. Be-

seda se známou novinářkou a spiso-

vatelkou se bude konat v sále Kultur-

ního centra. Vstup 30,- Kč. Předprodej 

v knihovně

Do 6. 4. 
• Výstava soch Josefa Vaška. Zají-

mavé plastiky a umělecká díla s ne-

všedními názvy. Regionální muzeum

KAMENICE
27. 2.

• VŠECHNO LÍTÁ – Vojta Vrtek. Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434, 251 68 Kamenice. Začátek 

9:00 hod. Divadelní žonglérské vy-

stoupení. Vstupné 40,- Kč

12. 3.
• BOB A BOBEK NA CESTÁCH – Di-

vadlo Anfas. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 Ka-

menice. Dva pořady. Začátek v 8:30 

a 10:15 hod. Vstupné 40,- Kč

PRŮHONICE
28. 2. od 20.00

• Diskusní večer s režisérem fi l-
mu 5 pravidel (diskuse s režisérem 

fi lmu Vavřincem Menšlem nad jeho 

dokumentárním fi lmem 5 pravidel). 

Knihovna Průhonice

Pravidelné akce Knihovny 
Průhonice:

• Kurz malého zdravotníka pro 
děti je každé úterý.

• Výuka angličtiny je každé úterý.

• Vzdělávací/doučovací kroužek je 

každou středu.

• Výuka náboženství je každý pátek.

• Šachový klub je každý pátek.

Od 6. 2. od 18.00
• Cyklus přednášek „Historické 
parky a zahrady“ v Průhonicích
Správa Průhonického parku pořádá 

cyklus šesti přednášek o historických 

zahradách a parcích. V rytířském sále 

průhonického zámku. Přednášet bude 

Ing. Zdeněk Novák, člen Českého ná-

rodního komitétu ICOMOS. Inspiraci 

a nové poznatky na přednáškách 

může načerpat jak laická, tak i odbor-

ná veřejnost.

Program přednášek:
6. 3. Italská zahrada – zahrady Bo-

boli, Královská zahrada a zahrady pod 

Pražským hradem

20. 3. Francouzská zahrada – Vaux-le-

Vicomte, Versailles, Petrodvorec, Milotice

3. 4. Anglická zahrada – Stowe, 

Kew, Wörlitz, Krásný Dvůr u Podbořan

17. 4. Krajinářská zahrada – Muskau, 

Lednicko-valtický areál, Průhonice

PSÁRY
Každý čtvrtek od 14.00

• Univerzita třetího věku. První se-

mestr ofi ciálně začíná 5. února 2014 

ve 14 hodin na OÚ Psáry a pokraču-

je každou druhou středu, závěrečný 

seminář proběhne v květnu. Cena se-

mestru je 300 Kč. Téma si volí senioři 

sami. Ke studiu je vhodný počítač, není 
ale podmínkou. Kdo má o studium zá-
jem, přihlaste se mailem na malkova@

psary.cz nebo na tel. 602 714 101

ŠTIŘÍN
8. 3. od 19:30

• KVĚTINOVÝ PLES. Vítání jara v ta-
nečním rytmu s bohatým programem. 
Večerem provází Hanka Heřmánková 
a Václav Větvička. K tanci hraje Orchestr 
Josefa Hlavsy. Host večera DUM DOOBIE 
DOOBIE BAND, barman show, casino, 
tombola, květinové a korálkové šperky. 
Předprodej vstupenek na recepci – tel.: 

255736111-2 a v síti TICKETSTREAM

19. 3. 15:00 – 18:00
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15 – 18 hod. Vstup zdarma

23. 3. od 17:00
• ORBIS TRIO (housle, violoncel-

lo, klavír). Sukův hudební Štiřín 

– BEETHOVEN – ŠOSTAKOVIČ. Před-

prodej vstupenek na recepci – tel.: 

255736111-2 a v síti TICKETSTREAM

VELKÉ POPOVICE
úterý  od 14.30, pátek od 14.00

• Veřejná školička bruslení pro 
děti. Kurzovné: 60 Kč/hodina. Infor-

mace: S. Mannová, tel.: 774 202 768 

(úterní školička), J. Ksandrová, 

tel.: 603 894 738 (páteční školička)

Středy od 17.30
• Univerzita 3. věku. Každý týden 

dvě témata – Kouzelná geometrie 

a Lidské zdraví. Můžete si vybrat 

jeden z kurzů nebo navštěvovat 

oba. Kontakt: 605 865 712 Lu-

cie Fusková

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 

z cyklu Pohádkohraní M. Rejnová 

organizuje v RC Baráček nový kurz 

DRAMAŤÁČEK určený pro děti (bez 

rodičů) od 4 do 8 let. Každé sudé 

pondělí budeme tancovat, zpívat, 

hrát, vyprávět, improvizovat, vyrábět 

masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Rezervace a info: micha-

ela.rejnova@seznam.cz

26. 2. – 20:00
• Rivalita a žárlivost. Únorový se-

minář s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou se bude věno-

vat problematice rivality a žárlivosti 

v sourozeneckých vztazích a dětském 

kolektivu. Stěžejními tématy bude 

např. sourozenecká láska i neláska 

a promítání vlastní sourozenecké 

zkušenosti do výchovy našich dětí. 

Registrace: info@rcbarecek.cz

19. 3. – 20:00
• Období vzdoru dítěte. Březnové 

setkání s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou na téma OBDOBÍ 

VZDORU DÍTĚTE. Interaktivní seminář 

vhodný pro širokou veřejnost nabídne 

nejen vhled do problematiky, ale pře-

devším rady, jak toto náročné období 

zvládnout. Rezervace na info@rcba-

racek.cz nebo www.rcbaracek.cz

21. 3. – 22. 3. – 14:00
• Burza dětského oblečení a Den 
otevřených dveří. Máte-li zájem za 

výhodné ceny koupit nebo prodat jar-

ní a letní dětské oblečení a sportovní 

potřeby, zavítejte v pá 21. 3. (14-19 

hod.) a v so 22. 3. (9-12 hod.) do tělo-

cvičny a RC Baráček v budově TJ Vik-

toria Vestec. V rámci „Dne otevřených 

dveří RC Baráček“ si nenechte ujít 

i návštěvu naší herny, která bude po 

dobu konání burzy pro všechny děti 

volně přístupná. www.rcbaracek.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

kam, kdy a za čím

Více než 2 400 žáků z více než 35 

základních škol v celém Středo-

českém kraji již mělo díky pro-

jektu „Řemeslo má zlaté dno“ 

příležitost vyzkoušet si tradiční 

řemeslné techniky jako napří-

klad tkaní a šití, pečení chleba, 

umělecké truhlářství i navrho-

vání domů s pomocí moderních 

počítačových programů.

Cílem projektu „Řemeslo má 

zlaté dno“ je probudit zájem 

žáků 2. stupně základních škol 

ve Středočeském kraji o tradiční 

řemeslné obory a motivovat je 

k jejich studiu. Žáci se setkávají 

s řemesly formou praktických 

řemeslných dílen, exkurzí u ře-

meslníků a firem a e-learningo-

vých lekcí.

Díky projektu se podařilo mo-

tivovat pedagogy k využívání 

nabídky exkurzí a praktických 

řemeslných dílen.

Projekt podpořený z prostřed-

ků Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu ČR prostřed-

nictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurence-

schopnost s celkovou výší finanč-

ní podpory 5 165 202,40 Kč trvá 

od 1. 4. 2012 do 31. 8. 2014. (PR)

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 
snadno zadáte. 
Pro bližší informace mě, 
prosím, kontaktujte na:
tel.: 774 488 904
pokorny@nasregion.cz

Naším 

přáním je, 

aby tato 

rubrika 

byla co 

nejpestřejší 

a pro vás 

co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jíd

el 

Sobota 1. března ve 20:00

Kapela B.U.M 
ROCK

INZERCEINZERCE
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V rámci doprovodného programu 

vystoupí šermířské uskupení W-ar-

let spolu s dobovými tanečnicemi. 

Regionální muzeum tuto výstavu 

připravuje ve spolupráci se znal-

cem místních poměrů a historie 

panem Janem Víznerem a také se 

spolkem Archaia, který se speciali-

zuje na archeologické průzkumy.

Jádro výstavy tvoří kresebné re-

konstrukce tvrzí od pana Víznera 

a také několik modelů, např. hrad 

Zlenice, nebo typických obydlí 

raného středověku – polozemnic 

a zemnic. Výstava bude dále ob-

sahovat fotografie současného 

stavu tvrzí, které se mohou stát 

podnětem pro vaši vycházku do 

okolí města. Odkryje alespoň 

jednu další neznámou v jílovské 

krajině a připravované vycházky 

jistě budou zajímavým doplňkem 

programu muzea. (Pok)

JÍLOVÉ U PRAHY

Výstava zaniklých tvrzí 

a šlechtických sídel na 

Jílovsku bude zahájena 

vernisáží 1. března v 10 hodin 

a potrvá do 1. června.

Staré tvrze ožijí

Březen 2014
Odpolední bruslení 

s hudbou

so    8. 3.  15,00 – 17,00

ne    9. 3.  15,00 – 17,00

ne   16. 3.  15,00 – 17,00

pá   21. 3.  18,00 – 20,00

so    22. 3.  15,00 – 17,00

ne   23. 3.  15,00 – 17,00

pá   28. 3.  18,00 – 20,00

so    29. 3.  17,15 – 19,15

ne   30. 3.  14,30 – 17,00

Domácí zápasy Junioři:
2. 3. ne – 15,30   SVP – Kladno

7. 3. pá – 18,30 SVP – Tábor

14. 3. pá – 18,30 SVP – Ústí n. L.

Řemeslo má zlaté dno



Do prostoru přepážek bankovní 

pobočky vstoupil čtvrt hodiny 

před sedmnáctou hodinou starší 

muž. Jakmile zjistil, že je zde sám, 

vytáhl z kapsy levou rukou pisto-

li a začal s ní mířit na bankovní 

úřednice. S pistolí v ruce poža-

doval vydání peněz a následně 

vytáhl pravou rukou z kapsy nůž, 

kterým rovněž začal ženy ohro-

žovat. Jedna z pokladních mu 

v obavě o jejich zdraví a životy 

nakonec vydala větší finanční 

hotovost a lupič pak pobočku 

opustil hlavním vchodem.

K popisu oblečení se podařilo 

zjistit, že v době loupeže byl ne-

známý násilník oblečen do:

• tmavé, pravděpodobně černé 

zimní bundy s klopou se zapíná-

ním na zip a druky, z vnitřní stra-

ny podšité zelenou látkou, kdy 

vnější tmavá kapuce bundy má 

z vnitřní strany podšívku z látky 

fialové barvy,

• znečištěných kalhot – kapsáčů 

šedé nebo khaki barvy,

• na hlavě měl nasazenou plete-

nou čepici tmavě modré barvy, 

v horní části se světlejším pru-

hem, spodní část obličeje mu 

z části zakrýval šátek se vzorem 

bílých a černých větších kostek,

• na nohou měl obuty černé zne-

čištěné polobotky, tzv. Prestige.

 (pok) 

A jak jsme zjistili, v našem regionu 

takových není málo. Celá řada sta-

rostů, radních či zastupitelů jsou 

členy ODS. Pro drtivou většinu 

z nich je to jediná pravicová stra-

na, se kterou se dokáží názorově 

ztotožnit. A to je důvod, proč to 

v těžkých časech nechtějí vzdát. 

Podle jejich slov „proces obno-

vy“ úspěšně pokračuje. V čem 

spočívá? V obcích na Praze-zá-

pad začaly v druhé polovině 

minulého roku vznikat místní 

organizace, které se někde ob-

rodily pod dohledem senátora 

Oberfalzera, jinde vznikly na ze-

lené louce. „V  celé oblasti Pra-

ha-západ máme čtrnáct nově 

ustavených sdružení, hlásí se 

nám i noví členové,“ řekl nám 

Petr Lang, člen oblastní rady 

a radní Dolních Břežan za ODS.

Podstatnou novinkou v přijímání 

nových členů je fakt, že musí mít 

trvalé bydliště na Praze-západ. 

To dříve neplatilo. Noví členo-

vé, kteří neměli nic společného 

s oblastí a místem svého bydliště, 

pak byli trnem v oku „domácím“ 

členům. „Kdyby tohle pravidlo 

platilo už dávno, nemuseli jsme 

problém s velrybáři vůbec řešit,“ 

zdůrazňuje Petr Lang. 

V některých obcích má ODS tradi-

ci, jinde vznikla nová sdružení na 

zelené louce. Koho na kandidátku 

pro nadcházející podzimní volby 

do zastupitelstev? To je otázka, 

která už v těchto dnech začíná 

trápit všechna politická uskupení 

a ODS nebude výjimkou.

Zbyněk Pokorný

Již podeváté za pomoci dobrovol-

níků spustí společnost Posázaví 

o.p.s. projekt „Čistá řeka Sázava“ 

pod heslem „Sázava nám za to 

stojí – bude čistá jako loni?“ Jed-

ná se o generální úklid řeky Sáza-

vy a jejího okolí od Kácova až do 

Pikovic. Dobrovolníci z lodí i ze 

břehu sbírají do pytlů vše, co do 

řeky a její blízkosti nepatří, a na 

nákladních autech odpad odvá-

žejí na skládky. 9. ročník projek-

tu Čistá řeka Sázava se uskuteční 

11. až 13. dubna 2014. 

Podrobnější informace nalezne-

te na www.leader.posazavi.com 

(pok) 

Do  jarního úklidu řeky 

Sázavy a jejích břehů se 

opět zapojí dobrovolníci, 

kteří jedou na lodích 

nebo jdou podél řeky 

a do připravených pytlů 

sbírají vše, co do přírody 

nepatří a s čím si příroda 

neumí poradit sama.
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KRÁTCE KRÁTCE

V elitní osmičce
KUNICE – V polovině led-

na se v Neratovicích konal 

Středočeský festival mini-

volejbalu dívek. Na startu 

byla i děvčata z Kunic. Klub 

postavil dva týmy v červené 

kategorii a tři družstva v ka-

tegorii modré. Přestože byla 

veliká konkurence všech 

týmů celého středočeského 

kraje, v červené kategorii 29 

týmů a v modré 23 družstev, 

kunické A-týmy se v obou 

kategoriích probojovaly mezi 

elitní osmičku! Vzhledem 

k tomu, jak krátce trénují, je 

to obrovský úspěch. 

Vyfotili se s Jakubem

8. února se členové Dolno-

břežanské Bělice, občanské-

ho sdružení se zaměřením 

na sportovní rybolov, rybář-

ský kroužek pro děti z Dol-

ních Břežan, vypravili na ry-

bářskou výstavu do Letňan. 

Kluci se vyfotili s Jakubem 

Vágnerem a věnovali mu 

malý dárek. Jedním dechem 

poslouchali vyprávění Jaku-

ba o jeho cestách a rybách. 

Na sobotu 3. května připra-

vuje Dolnobřežanská Bělice 

rybářské závody pro děti. Zá-

vody se budou konat na ryb-

nících v Dolních Břežanech. 

Přihlášky přijímá p. Šimák, 

tel. 724 209 994.

Pojďte mlsat do muzea
JÍLOVÉ U PRAHY – V regio-

nálním muzeu odstartovala 

výstava o vybavení historic-

kých cukráren. Návštěvníci se 

mohou kochat pohledem na 

používané nástroje či přístro-

je, obalové materiály a atrapy 

výrobků. O oživení výstavy se 

postarala i baristka Petra Ve-

selá, která poutavým vyprá-

věním i ukázkami bavila zvě-

davé návštěvníky. Výstavní 

sál s historickými cukrárnami 

praskal ve švech. Výstavu mů-

žete navštívit do 2. března.

Krasobruslařkám 
gratuloval hejtman

Hejtman Josef Řihák se zú-

častnil slavnostního vyhlášení 

vítězů krasobruslařské soutěže 

mládeže a juniorů Righoffer 

Cup 2014. Prestižní klání mla-

dých krasobruslařů uspořádali 

v hale HC Kobra Praha členové 

Scating Clubu TJ Slavoj Velké 

Popovice. „Krasobruslařské 

závody v rámci mezinárodní 

soutěže Evropské kritérium se 

u nás v České republice konají 

po 25 letech. Klání v 17 katego-

riích se zúčastnilo 95 soutěží-

cích z 15 evropských zemí ve 

věku od pěti do šestnácti let. 

Českou republiku reprezento-

valo deset závodníků. Medaile 

si vybojovali jen dva soutěžící 

v kategorii žáků a juniorů,“ 

řekla Veronika Králová, vedou-

cí pořadatelského týmu z Vel-

kých Popovic.

Krátké zprávy připravil

Zbyněk Pokorný

 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

INZERCEINZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou.Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel. 605 458 726

• Nemáte nevyužité housle, 

violu,cello basu? Koupím 

i poškozené tel. 728 473 687

• Soukromé lekce angličtiny 

a němčiny. Tel. 733 363 404

• Zhubněte do léta, volejte 

na tel.:  731 902 524

• Při-výdělek / brigáda z domu 

přes internet. Vážní zájemci 

volejte 775 316 567

Více informací 
na krblichova@nasregion.cz 

nebo telefonu 774 488 908

Zdravím, jsem majitelkou 
pejska, který se mi před pár 
dny ztratil. Má na sobě obojek 
se jménem a adresou, nikde 
však není k nalezení. Četla 
jsem na internetu, že je podle 
nového občanského zákoníku 
možné, že si ho v nějaké lhůtě 
může nechat někdo jiný. Jak 
to funguje? Děkuji za pomoc!

Martina P.

Jednou z velkých 

novinek součas-

ného občanské-

ho zákoníku je 

fakt, že zvířata již 

nejsou věcí, což 

s sebou přináší 

mnoho změn 

pro jejich maji-

tele. Ztracené zvíře se nově po-

važuje také za nález a musí být 

vyhlášen jako jakákoliv jiná ztra-

cená věc, tedy na úřední desce 

obecního úřadu nebo v menších 

obcích například vyhlášením 

z obecního rozhlasu. 

Může se skutečně stát, že pokud 

se o ztraceného pejska nepřihlá-

síte do 2 měsíců od vyhlášení ná-

lezu, může k němu nálezce nabýt 

vlastnické právo. Jestliže nálezce 

prohlásí, že zvíře nechce, tak ho 

obec svěří útulku, kde se o něj 

musíte přihlásit ve dvojnásob-

né lhůtě 4 měsíců, poté už s ním 

může útulek volně nakládat. 

Důležité však je ustanovení „Ta-

kové zvíře se však zvířetem bez 

pána nestane, je-li označeno 

takovým způsobem, že lze jeho 

vlastníka zjistit.“ Znamená to 

tedy, že pokud skutečně máte 

pejska opatřeného průkazným 

označením, pak je obec povinna 

Vás jako vlastníka vyhledat a ná-

lezce si ho pak v žádném případě 

nikdy nemůže nechat. 

Ovšem pozor, pokud že by Vám 

pejska vrátil jeho nálezce, pla-

tí zde všeobecné pravidlo, že 

má zákonný nárok na odměnu 

ve výši minimálně 10% hodno-

ty nálezného.

PRÁVNÍ
PORADNA

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Ztracené zvíře

Má spolupráce mezi obcemi 

smysl? Dokáží se zástupci obcí 

v regionu domluvit na společ-

ných projektech, na společném 

postupu v oblastech, které pře-

sahují hranice obcí? Právě na 

tyto otázky může nalézt odpo-

věď projekt Podpora meziobecní 

spolupráce, jehož nositelem je 

Svaz měst a obcí. „Tento projekt 

jednoznačně vítáme a věříme, že 

nám pomůže detailně zmapovat 

území celého ORP v oblastech, 

jako je školství, sociální služby, 

odpadové hospodářství či na-

příklad doprava,“ říká starostka 

Květa Halanová. 

Zapojily se desítky obcí
Projekt se od začátku rozjel velmi 

slibně. „Zájem splnil naše očeká-

vání. Potvrzuje se, že obce mají 

zájem řešit společně oblasti, jako 

je školství, odpadové hospodář-

ství či sociální služby. Evropský 

projekt jim umožní zaměstnat 

pracovníky, kteří budou působit 

přímo v územích správních obvo-

dů obcí s rozšířenou působností. 

Svaz, který je garantem projektu, 

jim poskytne právní, odborné 

a administrativní zázemí,“ vysvět-

luje Jaromír Jech, ředitel Kancelá-

ře pro projekty a vzdělávání Svazu 

měst a obcí ČR. Zbyněk Pokorný

Sázava jim za to stojí

Patronkou devátého ročníku čištění řeky 

Sázavy bude stejně jako v minulých letech 

zpěvačka Aneta Langerová

Zapojit se můžete: 
 jako dobrovolník při úklidu 

 poskytnutím materiální 

pomoci 

 finančním příspěvkem 

Číslo 

sbírkového účtu:
1249-326666339/0800 

Přihlášky a info:

Bohuslava Zemanová

tel.: 723 881 081 

zemanova@posazavi.com 

www.posazavi.com

Řešit společné problémy
Evropský projekt, který 

pomáhá obcím i městům při 
zajišťování veřejných služeb 

pro občany, odstartoval 
v obcích a městech na 
celém území republiky. 

V  našem regionu jej (za 
území ORP Černošice) 

zaštiťuje město Jílové v čele 
se starostkou 

Květou Halanovou.

Pistoli držel v levé ruce
PRŮHONICE  

K loupežnému přepadení 

bankovního ústavu došlo 

29. ledna v centru 

obce. Policie žádá 

o pomoc při pátrání po 

ozbrojeném pachateli.

Lupič věku kolem 60 let, světlé pleti, 

podsadité přibližně 170 cm vysoké 

postavy, pod nosem s hustým knírem 

byl zachycen záznamovým zařízením

Nechceme to zabalit!

Na posteli leží pacient 

a na monitoru jen dlouhá 

nepřerušovaná čára. Jediné, 

co může nabít defibrilátor, 

je energie lidí, kteří ne a ne 

přestat věřit, že pacientka 

jménem Občanská 

demokratická strana 

se ještě probere. 

� POLITIKA V REGIONU

Kdo jsou 
velrybáři?
Každá strana v dobách 

úspěšných symbolizuje 

politický výtah k moci. Není 

pak nic jednoduššího, než 

že si velrybář zaplatí „své“ 

členy, kteří jej zvolí do funkce. 

A protože funkce je v politice 

nutným předpokladem pohy-

bu vzhůru, přitahují úspěšné 

strany velrybáře jako magnet. 

Tipnete si, na jaké strany si 

teď brousí zuby?

Zlatníky 14 a Libčice n.Vlt.
Tel.: 733 703 961, 241 932 005

 Přijímáme objednávky 
na kuřice – Jaro 2014

INZERCEINZERCE

Milí čtenáři, volby do obecních zastupitelstev se 

kvapem blíží a naše redakce si dala za cíl přestavit 

vám politické strany a uskupení v regionu. Nedáváme 

návod, koho volit, ani nebudeme žádnou stranu či 

uskupení protežovat. Věříme, že téma komunálních 

voleb je pro řadu z vás zajímavé a budeme se mu 

v průběhu roku dále věnovat.

INZERCEINZERCE

ODS v regionu:
Dobřichovice, Horoměřice, 

D. Břežany, Hostivice, 

Roztoky, Jílové u Prahy, 

Libčice nad Vltavou, Jeneč, 

Lety, Vonoklasy, Statenice, 

Jesenice, Řevnice, 

Kněževes
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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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HOTEL 
SLAVOJ 

a 
UBYTOVNA 
ve Velkých Popovicích

Nabízíme ubytování 
jednotlivcům i skupinám.

Vhodné pro 
dlouhodobé pobyty.

 informace na: 
323 665 226, 724 781 151

 hotel-slavoj@email.cz

opět 
otevřena

NABÍDKA PRÁCE
Firma SOPO s.r.o.

se sídlem v Modleticích hledá

do zakázkového oddělení 
kolegyni/kolegu

na poloviční úvazek.

Fa. SOPO je dlouhodobě úspěšným dodavatelem rotorů 
a statorů, především na německý trh. Vhodný uchazeč 
by měl mluvit komunikativně německy (angličtina 
jako další jazyk výhodou), být pečlivý, komunikativní, 
ochotný se učit a neměla by mu vadit rutinní práce. 
Nástup možný ihned. Nabízíme odpovídající platové 
ohodnocení, dlouhodobou spolupráci, dobrou pracovní 
atmosféru, možnost komunikace v cizím jazyce, firemní 

kurzy, možnost klouzavé pracovní doby.     

V případě zájmu kontaktujte:
Zdeněk Plášek, tel: 603 166 990

E-mail: zdenek.plasek@sopo.cz

Práce na DPP. 
Nástup možný ihned. 
Životopisy zasílejte na 
Iveta.Jedlanova@externi.cz

Kontaktní osoba:
Iveta Jedlanová, Tel. 323 683 425 

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCEINZERCEINZERCE

LEMOX Trade s.r.o.
PRODEJ NEJLEVNĚJŠÍCH 
POUŽITÝCH
MOBILNÍCH DOMŮ 
V ČR ZAHÁJEN !!! 

Rádi Vás přivítáme v Mníšku 
pod Brdy, ul.Nádražní (areál STK) 
otevřeno: Pá 12-18, So 10-17.30

www.levnemobilnidomy.cz
608 111 500

� Pokračování ze str. 1

Investice i povodně – to byl 
rok 2013
Povodně zasáhly i naši obec 

a následné odstraňování škod 

v místní části Kocanda nás za-

městnalo na několik měsíců. 

Z investičních akcí bych rád 

zmínil rekonstrukci budovy sta-

ré školy s vybudováním pěti tříd 

pro zvětšení kapacity základní 

školy. Bez navýšení počtu tříd 

bychom od září mohli přijmout 

pouze cca polovinu potenci-

álních jesenických prvňáčků. 

Další velkou investiční akcí byla 

vý stavba a zprovoznění přečer-

pávací stanice odpadních vod ve 

Zdiměřické ulici.

Víte, že?
Jesenice získala v loňském roce 

cenu redakce za webové stránky 

obce v anketě časopisu Veřejná 

správa? Navštivte www.ouje-

senice.cz a ohodnoťte si jejich 

stránky sami.

Rok 2014 – víc kultury i dotací
Na počátku loňského roku 

jsme si dali závazek pořádat 

více kulturních akcí v našem 

společenském centru. Díky 

tomu jsme se, kromě již tra-

dičních akcí, mohli setkat na 

prvním reprezentačním plese 

obce Jesenice, zhlédnout di-

vadelní představení, navštívit 

koncerty apod. Pro rok 2014 

jsme nabídku kulturních akcí 

ještě více rozšířili. Loňský rok 

byl též rokem pečlivých pří-

prav mnoha investičních akcí. 

Připravili jsme i studii budou-

cího sportovního areálu, který 

by měl mít rozlohu téměř čtyři 

hektary. Během uplynulého 

roku jsme podali celkem čtyři 

žádosti o dotaci – rekonstrukce 

mateřské školy v Osnici, sníže-

ní energetické náročnosti bu-

dovy obecního úřadu, vý stavby 

kanalizace v místní části Draz-

dy a pořízení silničního zame-

tacího vozu. Problematiku do-

tací dlouhodobě sledujeme, je 

tedy pravděpodobné, že k vý še 

uvedený m žádostem přibudou 

během roku 2014 i další.

 VRANÉ NAD 

VLTAVOU
Martina Filipová
Málokomu přidělaly červnové 

povodně tolik starostí jako lidem 

ve Vraném. Přesto nám paní sta-

rostka Filipová vyzdvihla jiné, 

pro obec důležité projekty. 

„Vrané se v roce 2013 mohlo pyš-

nit zejména dostavbou školní jí-

delny v suterénu základní školy, 

kterou jsme financovali celou 

z vlastních zdrojů. Dále se nám 

podařilo rozšířit páteřní míst-

ní komunikaci Březovská, která 

byla extrémně úzká a již mnoho 

let nevyhovovala svými technic-

kými parametry. Vranský přívoz 

se dočkal nové lodě. Zbytek roku 

jsme se vypořádávali s následky 

povodně a trpěli kvůli jedenácti 

měsícům, kdy byla uzavřena pří-

stupová silnice III/1043 do Vra-

ného.“ V letošním roce také plá-

nují vybavit školní jídelnu gastro 

technologií v rozsahu asi pěti 

milionů korun a zahájit provoz 

1. září. Dobrá zpráva i pro cyklis-

ty – Vrané získalo dotaci ve výši 

kolem 11,2 mil. Kč na výstavbu 

cyklostezky, která je v plánu ješ-

tě letos.

 MČ PRAHA 

HRNČÍŘE 

A ŠEBEROV
Petra Venturová
„Nedá se stručně popsat vše, co 

chceme udělat a co jsme uděla-

li. Některé akce se spustí jenom 

díky mé iniciativě a mému „otra-

vování“ nadřízených na hl. m. 

Praha, jiné jsou realizovány díky 

širším souvislostem a další je-

nom díky spolupráci s místními 

spolky, občany a dobrovolníky, 

kterým jde o tu naši městskou 

část, chcete-li vesnici,“ říká sta-

rostka Petra Venturová.

ZOO, školy, senioři
Dokončili jsme rekonstrukci uli-

ce Jezevčí. V důsledku červno-

vých povodní, které se nevyhnu-

ly ani části Hrnčíř, jsme opravili 

a zrekonstruovali dešťovou ka-

nalizaci v části ulic Osvětová, 

Lipenská a celou ulici V Zatáčce. 

Ve spolupráci s panem Dvořá-

kem ml. jsme vybudovali „ma-

lou“ zoologickou zahradu, kde 

máme ovce, kozy, daňka a další 

zvířata. Pokračujeme v projektu 

nové základní školy v Šeberově, 

která má za cíl nejen navýšení 

kapacity prvního stupně o tří-

du, ale také zároveň mít i druhý 

stupeň. Zavedli jsme výlety pro 

seniory, kteří dvakrát ročně zcela 

zdarma navštěvují různá města 

ČR, s naplánovaným kulturním 

programem. Velikým posunem 

k vybudování centra Šeberova 

bylo koncem roku založení sta-

vebního družstva Centrum Šebe-

rov, jehož jediným cílem je získá-

ní pozemků a vybudování domu 

seniorů spolu s náměstím.

Rok 2014 – nové centrum 
na dohled
Stavebnímu družstvu Šeberov se 

podařilo v lednu 2014 získat po-

zemky určené pro realizaci cent-

ra obce. Na těchto pozemcích by 

mělo vzniknout náměstí, dům pro 

seniory, parkovací místa a další. 

Před vlastním využitím bude ve-

řejné setkání s občany nad mož-

nostmi využití ploch, které budou 

navazovat na dřívější ankety tý-

kající se přání občanů o využitel-

nosti náměstí. V souvislosti s ná-

městím bude realizována oprava 

budovy Špejcharu v ulici V La-

dech, která by měla sloužit jako 

společenský sál se zázemím pro 

pořádání kulturních a společen-

ských akcí. Pokračujeme se všemi 

kroky k získání povolení a zaháje-

ní stavby Základní školy. Iniciuji 

všechny potřebné úřady k posí-

lení čerpací stanice podtlakové 

kanalizace v Hrnčířích a zároveň 

s tím související rekonstrukci čás-

ti systému od hřbitova po kostel 

v hlavní komunikaci.

 PSÁRY – DOLNÍ 

JIRČANY
Milan Vácha

Podařilo se nám dokončit 

úpravu návsi v Psárech, výstav-

bu kolumbária v Dolních Jirča-

nech, opravit školní hřiště, zre-

konstruovat všech 8 zastávek 

v naší obci, opravit a vysvětit 

„Boží muka“ a nakoupit hasič-

skou dodávku pro naši výjezdo-

vou jednotku. 

Ve spolupráci se soukromým in-

vestorem jsme otevřeli novou zá-

kladní a mateřskou školu. Vybu-

dovali jsme beach-volleyballové 

hřiště. Díky finanční podpoře se 

podařilo vytvořit podmínky pro 

více než padesát nových malých 

sportovců (volejbal, všeobecná 

sportovní průprava). 

Otevřená radnice
Nemohu nevzpomenout získání 

první ceny v soutěži „Otevřeno“, 

která ocenila množství a kvalitu 

poskytovaných informací obcí 

Psáry svým občanům. Stejně tak 

za příkladný přístup k dodržová-

ní principů transparentní sprá-

vy věcí veřejných získala naše 

obec nominaci na cenu „Bílá 

Lilie 2013“. Tato ocenění jsou 

v naší práci nejenom velmi po-

vzbuzující, ale fakticky pomáhají 

k vytváření důvěry mezi obča-

nem a jeho samosprávou a dá-

vají předpoklad pro budování 

občanské společnosti.

Rok investic
Chystáme se dobudovat další tři 

kilometry vodovodů a kanalizací 

s předpokládanou investicí pře-

sahující třicet milionů korun. 

Dokončíme chodníky podél kraj-

ské komunikace. Investice do 

místních komunikací budou le-

tos vyšší než za poslední tři roky 

dohromady. Pořídíme zametací 

vůz pro kvalitnější údržbu míst-

ních komunikací, vybudujeme 

v areálu mateřské školy přírodní 

rezervaci s herními prvky. Také 

nás čeká otevření nízkoprahové-

ho centra pro děti, mládež a se-

niory, které zahájí svoji činnost 

ještě v tomto měsíci.

 KAMENICE
Pavel Čermák
„Obec zahájila a dokončila mno-

ho menších projektů. Za zmínku 

stojí kompletní rekonstrukce 

hasičárny ve Všedobrovicích 

a její přeměna na komunitní 

centrum,“ říká starosta Pavel 

Čermák.

Mnohem větší akcí byla první 

etapa rekonstrukce kulturního 

domu na Ringhofferově náměs-

tí. Nečekané starosti přidělaly 

také povodně – byla například 

poškozena nejstarší část kanali-

zace pod sídlištěm v Kamenici.

Dokončili jsme drobné stavby 

vodovodu a kanalizace v ulici 

Lomená pod Valnovkou nebo 

některé větve na Těptíně. Škola 

prošla velkými opravami – nad 

tělocvičnou je nová střešní kry-

tina a tělocvična má nově odizo-

lovanou opěrnou zeď. Zpracovali 

jsme bezpečnostní audit na silni-

ci II/603 „starou benešovskou“, 

vyprojektovali jsme první z klí-

čových křižovatek, aby se zvýšila 

bezpečnost chodců, byl dokon-

čen první velký projekt chodníku 

Štiřín-Všedobrovice a zahájen 

další v ulici Jednosměrná. Letos 

se těšíme na posuzování návrhů 

na úpravy Ringhofferova náměs-

tí a na základě výsledků tohoto 

projektu, ale i na základě do-

končeného strategického plánu 

se pokusíme ještě letos připravit 

první kroky k realizaci některých 

změn v tomto prostoru.

Zbyněk Pokorný

Starosti našich starostů

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ideální pro rodiny s dětmi

NOVĚ PŮJČOVNA 
A SERVIS

NOVĚ PŮJČOVNA 
A SERVIS

* sjezdovka 300 m + dětský vlek

* uměle zasněžováno

* denně upraveno rolbou

* v provozu denně 9 – 21 hodin

* lyžařská škola
www.vlekychotoun.cz, tel: 721 115 584 

Praha

Benešov

Jílové
u Prahy

Chotouň

INZERCEINZERCE

Jednou z nejpostiženějších obcí v regionu povodněmi bylo Vrané nad Vltavou. To ale 

neznamená že se tam život zastavil

Kamenice se připravuje na úpravy Ringhofferova náměstí. Projekt je zatím ve fázi návrhů
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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

� Pokračování ze str. 1

„Když neletíte s kozou, tak máte 

štěstí. Nebo přistáváte na vrchol-

ku hory ve vysekaném plácku na 

sto metrech do kopce a pilot už 

při přistání podkládá kola, aby se 

letadlo nerozjelo zpátky z kopce. 

Jinde vás vítají domorodci a mají 

natažené šípy, které se používají 

jenom k lovu lidí. Tam první mi-

nuta rozhoduje o všem. Myslím 

si, že se mají diváci na co těšit.“

Pytlák z parku
Řeklo by se, že po takových zážit-

cích bude rybolov v Čechách jed-

na velká nuda. Na otázku, zda ho 

baví chytat ryby u nás doma, ale 

odpovídá Jakub nečekaně: „Baví 

mě tady u nás v Čechách chytat 

asi vůbec nejvíc, miluji Čechy, cí-

tím se tu doma a ty naše rybníky 

a přehrady jsou nádherné. Vzpo-

míná, jak jako malý kluk začínal 

jako pytlák v Průhonickém parku. 

„Tehdy byl pro mě něco jako 

Amazonie. Troufám si říct, že ve 

své době neznal Průhonický park 

nikdo lépe než já, proto mě nikdy 

nechytili (smích). Tenkrát mě 

nejvíc ovlivnil romský pytlák, kte-

rý tam chodil pytlačit – on se stal 

takovým mým rybářským učite-

lem. Chytávali jsme tam candáty 

přes 90 cm, velký štiky, ale neby-

lo to jen o tom chytání, já je tam 

i nasazoval a staral se o ně.“

Děti nezajímá příroda? 
Nesmysl!
Jeho vztah k přírodě dokresluje 

jeho další aktivita, kterou jsou 

přednášky na školách. „Všichni 

se diví, že je málo hokejistů, fot-

balistů, ale za to můžou dospělí – 

to, že děti nemají zájem o příro-

du, je nesmysl. Ony jen potřebují 

dospělé, kteří jim to zprostřed-

kují.“ Jakub odpřednášel více jak 

padesáti tisícům dětí ve školách, 

na táborech. „Dělám to bezplat-

ně, ale má hlavní aktivita přijde 

příští rok 2015. Přestěhoval jsem 

se ke Kutné Hoře a tam bych 

chtěl pořádat nejen tábory pro 

děti, ale i rybářskou školu. Práce 

s mládeží je v dnešní době abso-

lutně nejdůležitější,“ dodává se 

zápalem v očích Jakub Vágner.

 Zbyněk Pokorný

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCERyba jako třešnička na dortu

JESENICE – O víkendu 

22. – 23. února se uskutečnily 

semifinálové zápasy o hoke-

jového mistra Středočeského 

kraje. Utkaly se týmy HC Ra-

kovník – Slavoj V. Popovice 

a HC Jesenice – HV Junior 

Mělník.  Do finále postoupili 

hokejisté Rakovníka, kteří na 

zápasy přehráli Slavoj Velké 

Popovice  2:1 a hráči Mělníka 

zvítězili rovněž  na zápasy 2:1 

nad HC Jesenice.

Jesenický hokej má tradici už 

od roku 1933. První přátelský 

zápas sehráli Jeseničtí shodou 

okolností právě s Velkými Po-

povicemi a prohráli 8:0.

Článek o historii místního ho-

keje připravujeme do příštího 

vydání. Jan Kotrba

Hokejové finále 
bez Popovic 
a Jesenice

Mé předtestovací kuře na kari 

a Vláďův mocný kus šťavnaté 

kravičky s fazolkami nám před 

jízdou dodaly klidu, vyrovnanosti 

a potřebné objektivity. „Je to kra-

savec, tenhle Japonec,“ prohlásil 

Vláďa při pohledu na lesknoucí se 

rudý lak vozu, který jsme si půjčili 

od Auto Palace Spořilov. „Zvenku 

je to opravdu překrásné auto a na 

designu si dali záležet,“ pochválil 

Vláďa hirošimské automobilce 

karoserii, která velmi vkusně na-

vazuje na předchozí řady.

Interiér okouzlil
Po usazení jsme dali palec nahoru 

sedadlům. Jsou velmi pohodlná, 

bočnice opěradel musí každý oce-

nit při jízdě, kdy pevně drží tělo a ři-

dič se nemusí v zatáčkách zabývat 

nežádoucím tělocvikem. Od toho 

jsou sokolovny. Veškeré ovládací 

prvky na palubce jsou umístěny na 

dosah. Mnohé se dá ovládat přímo 

na volantu, přičemž množství tla-

čítek a čudlíků vůbec nepřekáží při 

řízení. „Palubka je moc hezká, vel-

mi dobře zpracovaná. Sedadla jsou 

velmi vkusně řešená černobíle, 

takže kdyby na palubní desce byly 

také nějaké bílé prvky, moc by jí 

slušely, ale to je jen můj subjektivní 

názor,“ podotkl Vláďa. „Prostor je 

ale veliký a dlouháni jako my tady 

nemůžou mít problém,“ dodal. 

Přední spojler podtrhuje sportov-

ní vzhled vozu, a proto jsme oba 

velkoryse přehlédli, že jsem ho při 

parkovaní lehce podrbal o vyvýše-

ný chodník. To se asi bude stávat 

často, protože tento díl je oprav-

du nízko nad profilem silnice.

Díry zvládá s přehledem
První dojmy z motoru jsou velmi 

příznivé. „Zabírá hned od spodu. 

Táhne už od nejnižších otáček 

a člověk se na hbitý diesel může 

spolehnout. Všech 175 bujných 

japonských ořů ve spolupráci 

s rozumně odstupňovanou pře-

vodovkou akceleruje rovnoměrně 

a v celém rozsahu. Když si bude 

chtít řidič zasportovat, může na-

mítnout, že čtyřka je moc dlouhá. 

Převodovce trvá déle, než tam 

pustí pětku. To se ale dá řešit pře-

pnutím na částečný manuál 

a řadit pádlama pod 

volantem. Pak je 

řazení nekompromis-

ně v rukách řidiče,“ popisuje 

Vláďa a přidává: „Ne nadarmo je 

to auto roku. Navíc je Mazda da-

leko lehčí než konkurenční auta 

stejné třídy. Určitě to bude mít 

i zajímavou spotřebu.“

S Vláďou Hronem za volantem 

jsme zkusili celou škálu povrchů. 

Podvozek je sice sportovně ladě-

ný, tedy tvrdší, přesto její „devate-

náctky“ pražský tankodrom zvlá-

dají bravurně. S českými silnicemi 

se nedá bojovat. Podvozek Mazdy 

jim ale velice úspěšně čelí. Boj se 

silničářem u nás v Čechách jen 

tak nějaké auto nevyhraje. Kost-

ky, díry, nerovnosti dává „šestka“ 

nezvykle dobře a podvozek poly-

ká hluk v pohodě. Nepřenáší se 

do kabiny. Je vyladěn tak, že auto 

sedí jako přilepené i v případě, že 

zatáčku jdeme ostřeji. „Brzdy jsou 

o zvyk. U německých aut zabírají 

hned. Tady musím trochu po-

čkat, ale účinek je vynikající. Fakt, 

že mám pocit, že pedál musím 

zmáčknout víc, je ale opět sub-

jektivním hodnocením. Není to 

vůbec špatně. Brzdám určitě také 

pomáhá nižší váha auta. Mám 

pocit bezpečí,“ ujišťuje Vláďa.

Je to prostě bomba
Mazda se tváří velmi luxusně 

a podle slov Vladimíra Hrona by 

se na ni dalo zvyknout prakticky 

ihned. Vozu se opravdu na první 

dojem nedá nic vytknout. Jeho 

dílenské zpracování, poctivé pro-

vedení a spousta velmi příjem-

ných funkcí, které jsme neměli 

čas v tomto rychlotestu vyzkoušet, 

z vozu dělá výjimečný kus. Často 

se o něm hovoří jako o manažer-

ském autě. Ve své třídě je Mazda 6 

o krok před konkurencí po právu. 

Ve všech aspektech, i cenově. Člo-

věk nemusí být multimilionář, aby 

si případní závistiví sousedé vzte-

ky ukousali nehty, ale důvod proč 

novou Mazdu 6 mít, by měl být 

přeci jen úplně jiný. Mazda je totiž 

bomba. Bomba, kterou Hirošima 

posílá světu. Pavel Mohrmann

Nová Mazda 6 je na trhu už 

přesně rok a slyšeli jsme na 

ni pět ódy ze všech stran. 

Některé zdroje dokonce 

hlásají, že se na tomto autě 

jen těžko hledají chyby. To 

ve mně zasévá nedůvěru 

a samozřejmě zvědavost 

a protože i Vláďa Hron, 

známý to zpěvák 

a náruživý fanda aut, 

byl téhož rozpoložení, 

dohodli jsme se, že si 

Mazdu 6 2,2 Skyaktiv – D A/T 

vyzkoušíme.

Výkon kW (k) Převodovka Emotion Challenge Attraction Revolution

Benzin

2.0 Skyactiv-G 107 (145) man. 6st. 554 900,– 634 900,– 674 900,–

2.0 Skyactiv-G 121 (165) man. 6st. 737 400,–

2.0 Skyactiv-G A/T 121 (165) automat. 6st. 691 900,– 731 900,–

2.5 Skyactiv-G A/T 141 (192) automat. 6st. 832 400,–

Diesel

2.2 Skyactiv-D 110 (150) man. 6st. 614 900,– 684 900,– 724 900,– 787 400,–

2.2 Skyactiv-D A/T 110 (150) automat. 6st. 734 900,– 774 900,–

2.2 Skyactiv-D 129 (175) man. 6st. 799 400,–

2.2 Skyactiv-D A/T 129 (175) automat. 6st. 882 400,–

Mazda je 
krásný vůz za 

rozumné peníze. 
Kombi je 

v ceně sedanu. 
Pro Náš REGION ji 
otestoval náruživý 

fanda do aut, bavič 
Vladimír Hron

Foto: 
Pavel 

Mohrmann

Je to o emocích

Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, 

tel.: 702 004 869, info@autopalace.cz, www.autopalace-sporilov.cz

A protože Mazda 6 je autem roku, Auto Palace Spořilov připravil nabídku za speciální ceny. 
Chcete vědět víc? Volejte Romana Zdvořáka na 702 004 869.

Jakub Vágner představil druhý díl se-

riálu Rybí legendy. Zdaleka to nebude 

jen o rybách
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