
� Tak jak jste se zabydlel na kraji?

No já jsem vlastně v kraji zabydle-

ný už od šesti let. Teď mám naopak 

spíš problém, že musím z mého 

kraje dojíždět každý den do Prahy. 

� Vzal jste si s sebou své lidi 

z Příbrami, nebo jste personál 

zdědil?

Vzal jsem si jen svou vedoucí 

sekretariátu Martinu Himmelo-

vou, teď bude ve stejné pozici, 

jen nebude mít pod sebou jednu 

sekretářku, ale hned několik.

� Takže všem ostatním po svých 

předchůdcích věříte?

Samozřejmě že ne, tu důvěru si bu-

deme muset vzájemně vybudovat, 

ale věřím, že se nám to se všemi 

povede. Je zde 650 úředníků, zřizu-

jeme školy, nemocnice atd. Samo-

zřejmě bude trvat, než se se všemi 

seznámím a nalezneme správnou 

cestu. Víte, já si myslím, že hejtman 

by měl být v první řadě dobrý ma-

nažer, který umí rozdělit práci a řídí, 

ten špatný chce vše udělat sám.

� Jste často vidět na akcích 

v kraji, to je spíše zvykem až tak 

rok před volbami, ukazovat se 

mezi lidmi. 

Zatím se snažím zmapovat situ-

aci. Bohužel 80 % času trávím na 

úřadu, ale chtěl bych to změnit. 

Jakmile se seznámím s chodem 

úřadu, chtěl bych dělat to, na 

co jsem zvyklý – jezdit po kraji 

a mapovat konkrétní problémy, 

mluvit se spoluobčany.

� pokračování na str. 4

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.
PROVÁDÍME TECHNICKÉ 

A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

STK

Tel.:   257 760 944

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE

Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961
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Pokud nedostáváte noviny, 
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nebo nás!
distribuce@nasregion.cz
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SLEV
A

Leden 2013
ve znamení novoročních slev, 
výprodejů a akčních nabídek!
vyjde 24. ledna
uzávěrka 16. 1. 2013

Smrtelná nehoda 
před Vánoci 

MĚCHENICE – Po poledni 

18. 12. byli středočeští zá-

chranáři voláni k doprav-

ní nehodě v Měchenicích. 

Osobní automobil narazil do 

pilíře železničního mostu. 

Na místo vyjela rychlá zdra-

votnická pomoc z Davle a lé-

kař systémem rendez-vous 

ze Zbraslavi. O asistenci byl 

rovněž požádán vrtulník Le-

tecké záchranné služby Pra-

hy. Zdravotníci po příjezdu 

zjistili, že řidička utrpěla zra-

nění neslučitelná se životem 

a že jí bohužel nemohou po-

moci. Vrtulník z místa neho-

dy odletěl zpět na základnu. 

Nina Seyčková

Našly se klíče!
ZVOLE – V oblasti Zvolské 

Homole byly nalezeny klíče 

od automobilu. Bližší infor-

mace na OU Zvole. (red net)

KRÁTCE

Přežili jsme 
konec světa?

Takže jednadvacátého se 

opět nic nestalo. I když výpa-

dek proudu, který jsme zaži-

li v  obchodním centru, kdy 

zákazníci měli na pultech 

všechno zboží a vtipkovali 

o konci světa, byl zajímavým 

zážitkem, v globálu se ne-

stalo nic. Proud opět nasko-

čil. Proč to píšu? No možná 

bychom se mohli zamyslet, 

co bude, až se jednou život 

na Zemi radikálně změní. 

Albert Einstein jednou pro-

hlásil: „Nevím, jakými pro-

středky bude vedena třetí 

světová válka, ale vím, že ta 

po ní bude klacky a kame-

ny...“ Možná, a to chci říct, 

bychom si to mohli na chvíli 

představit a vážit si toho, co 

máme. Barbora Špotáková 

nedávno prohlásila, že měla 

šťastný rok a že je teď ma-

ximálně spokojená. Já jsem 

taky, protože jsem přežil 

konec světa, nemám v ruce 

klacek a nehoním králíky po 

poli, abych se najedl. A to 

samé přeji i vám!

A co my v redakci? My se bu-

deme v novém roce i nadále 

zaměřovat na ten náš svět 

v našem regionu. Budeme 

hledat lidi, kteří něco umě-

jí, mají nám co říct, bude-

me mapovat lokální byznys, 

sport i politiku. Přeji vám za 

celou redakci, ať vás život 

v regionu baví i v roce 2013!

Zbyněk Pokorný

GLOSA
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Naše vize? Zelené městečko!

� Co v současné době Jesenici 

nejvíce pálí?

Nejvíce nás pálí doprava. Do-

kud budeme mít ve středu obce 

křížení dvou hlavních komuni-

kací, těžko můžeme uvažovat 

o výstavbě nějakého náměstí. 

Snažíme se o vytlačení kami-

onové dopravy na dálniční 

okruh, Policie ČR však zaujímá 

negativní stanovisko. Nicméně 

ministerstvo dopravy vydalo 

metodiku a kraj nás zařadil do 

pilotního projektu, jehož cí-

lem je kamionovou dopravu 

vyloučit. Městský úřad Černo-

šice v současnosti připravuje 

opatření, kterým by byla ka-

mionová doprava vytlačena na 

okruh. Stáli bychom i o přelož-

ku silnice 101 z centra obce, 

kraj však na tuto investici nemá 

prostředky. Dalším palčivým 

problémem je kapacita školy. 

V tuto chvíli už nemáme mož-

nost školu rozšířit. Letos jsme 

otevřeli pět prvních tříd a před-

pokládáme, že příští rok bude 

situace obdobná. Zahájili jsme 

rekonstrukci původní školní 

budovy v centru obce, kde by 

mělo vzniknout pět nových tříd, 

ale to stále nestačí. V horizon-

tu pěti let budeme potřebovat 

další budovu. Myslím, že není 

zcela vhodné budovat ji u stá-

vající školy vzhledem k již tak 

velkému dopravnímu provozu 

v ranních hodinách. Další ško-

la je nezbytná, protože pokud 

by se zastavěly všechny plochy 

k tomu určené, bude mít Jese-

nice 12 tisíc obyvatel.

� Neulevilo se obci po zprovoz-

nění okruhu kolem Prahy?

Ulevilo, nicméně stále si někte-

ří dopravci přes obec zkracují 

cestu. Pokud by byla přeložka 

stojedničky realizovaná, mohli 

bychom uvažovat o zklidnění 

provozu na Benešovské a o vý-

stavbě náměstí.

� pokračování na str.6

JESENICE – Obec, 

která díky nebo spíše kvůli 

rozsáhlému developmentu 

v posledních deseti letech 

zaznamenala obrovský rozvoj. 

Z malé vesničky se, pokud 

poměřujeme počtem obyvatel, 

stalo město. Pokud zvolíme 

jiné ukazatele, například 

infrastrukturu, k městu se 

drobnými kroky pouze 

přibližuje. Starosty obce 

Ing. Pavla Smutného jsme se 

zeptali, v jaké fázi je myšlenka 

nového náměstí a jaké jsou 

plány na letošní rok.

Jedná se o další dodávku vozi-

del z celkově plánovaného ná-

kupu osmačtyřiceti sanitek pro 

rok 2012. Středočeská záchranná 

služba jich bude mít v tuto chvíli 

v provozu už 41. 

Osmačtyřicet vozů s podvoz-

kem Volkswagen za necelých 

140 milionů korun zaplatil ze 

svého rozpočtu Středočeský 

kraj. Jedna sanitka vyšla na 

2 750 000 korun včetně DPH. 

Nové sanitní vozy nahradí stár-

noucí sanity na výjezdových zá-

kladnách v Příbrami, Březnici, Je-

senici, Mladé Boleslavi, Mělníku, 

Lysé nad Labem a Říčanech.

Další novinkou je u celé várky 

48 sanitních vozů jejich barva, 

která byla změněna podle evrop-

ských norem a doporučení Asoci-

ace zdravotnických záchranných 

služeb ČR. Zelená šachovnice na 

žlutém pozadí nahradila původ-

ní červené pruhy. Nové zbarvení 

je výraznější a je mnohem lépe 

vidět, v kombinaci se světelným 

a zvukovým znamením přispívá 

k bezpečnému provozu na silnič-

ních komunikacích.

Tereza Janečková

ZS Středočeského kraje

Věděli jste, že:

Jeden sanitní vůz ve 

Středočeském kraji najede 

průměrně 55 000 km za 

rok a tzv. zdravá hranice 

životnosti vozidel je 250 000 

najetých km, trvanlivost 

jednoho sanitního vozu 

je cca pět let?

Sedm nových sanitek
Dobrý hejtman

je ten, co umí rozdělit práci,
špatný je ten, co chce vše udělat sám

Dvě z nich nahradí vozy v Říčanech a v Jesenici

Poprvé jsem se s Josefem 
Řihákem setkala na radnici 

v Příbrami, kde působil jako 
starosta. O pár měsíců 

později se stal středočeským 
hejtmanem a mé kroky 

tentokrát vedou do Prahy. 
Přestože má teď větší 

kancelář, hezčí koberec 
a snad i závěsy, vše zůstalo 
při starém. Stále za stolem 

sedí ten stejný usměvavý muž, 
s nímž je radost si povídat.

Chcete se hejtmana Řiháka na něco 

zeptat? Napište nám na bartakova@

nasregion.cz

Jak vidí hejtmana opozice? 
Čtěte na straně 4

K tomu, aby Jesenice 

nebyla pouhou 

noclehárnou, 

musíme nabídnout 

infrastrukturu, 

školky, školu, 

kulturu, sport

Novoroční střízlivění Jak vidí
nového
hejtmana
zastupitelé

Naše derby 
je jako
Sparta – Slávie
Jsou to vždy vypjaté zápasy 
mezi hokejisty Velkých 
Popovic a Jesenice.
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JESENICE
2. 2. – 20:00

• Hasičský ples. Vstupenky na ples 

SDH Dolní Břežany, který bude 2. 2. 

ve Společenském centru Jeseni-

ce, zakoupíte u pí Obermajerové 

– tel. 603 481 520. 

JÍLOVÉ U PRAHY
do 20. 1. 

• Vánoce v muzeu. Regionální mu-

zeum v Jílovém u Prahy vás srdečně 

zve na výstavu Vánoce v muzeu. Vý-

stava betlémů, vánočních ozdob a ji-

ných vánočních předmětů. 

19. 12. – 2. 2. 
• Igráčci. Fenomenální fi gurky 

80. let, které dobyly srdce dětí, vý-

stava potrvá do 2. 2. 2013. Přijďte si 

zavzpomínat na svá dětská léta. 

19. 12. – 8. 2. 
• Keramický svět Jana Kutálka. Ju-

bilejní výstava keramiky. Výstava po-

trvá do 31. 3. 2013. Přijďte se podívat 

na krásné výrobky. 

19. 12. – 8. 2. 
• Leopold Čihák. Komorní výstava ke 

180. výročí narození zakladatele jílov-

skéo muzea, výstava potrvá do 24. 2. 

12. 1. – 18:00
• Trio Bardolino. Město Jílové vás 

srdečně zve na koncert Trio Bardo-

lino se zpěvačkou Janou Procház-

kovou. Na programu: Leoš Janáček 

a skladby členů Bardolina. Kostel 

Církve československé husitské, 

12. 1. v 18 hodin. Vstup 100 Kč, 

předprodej v knihovně. www.bardo-

linomusic.com

17. 1. – 16:00
• Pohádková dílna s tvořením. 
Tentokrát na motivy H. CH. Ander-

sena. Vhodné pro děti od 3 do 6 let 

s doprovodem. V Městské knihovně 

Jílové u Prahy. Těšíme se na vás 

a vaše ratolesti. 

19. 1. – 15:00
• Šípková Růženka. Kulturní centrum 

v Jílovém u Prahy vás zve na rodinnou 

pohádku Jiřího Chalupy a Jaromíra 

Klempíře pro nejmenší děti s mnoha 

písničkami a krásnými loutkami Šár-

ky Vachové Šípková Růženka: hrají 

Eva Hrušková a Jan Přeučil, v sobotu 

19. ledna 2013 od 15 hod. v sále Kul-

turního centra. Vstup: 80 Kč, předpro-

dej v knihovně. www.jilove.cz

19. 1. – 20:00
• 17. fotbalový ples. Srdečně vás 

zveme na 17. fotbalový ples FC Jílo-

vé, který se bude konat v sokolovně. 

K tanci a poslechu hraje Hudební or-

chestr Josefa Hlavsy. Bohatá tombola. 

Ples je nekuřácký. Těšíme se na vás.

2. 2. – 9:00
• Jílovský masopust. Město Jílové 

u Prahy a Regionální muzeum, hasiči 

a MC Permoníček vás zvou na tradič-

ní Jílovský masopust v sobotu 2. úno-

ra 2013, v 9 hod., sraz v muzeu, 

9 – 10:30 na náměstí před muzeem 

jitrnice, klobásy, hudba Pepy Roubíč-

ka. 9:30 maskované překvapení pro 

širokou veřejnost, 10:00 zábavný rej 

pro děti, (9 – 10 hod. masopustní díl-

na pro děti v MC Permoníček), v 10:30 

vyrazí průvod městem. 

9. 2. – 15:00
• Mexipes Fík. Kulturní centrum v Jí-

lovém u Prahy vás zve na pohádku 

Maxipes Fík. V sále Kulturního centra. 

KAMENNÝ PŘÍVOZ
19. 1. – 18:00

• Limonádový Joe. Zveme vás sr-

dečne jménem Ochotnického spol-

ku Kamenného Přívozu – OKAP na 

představení Limonádový Joe, které 

se bude konat v sobotu 19. 1. 2013 

od 18:00 v divadle OKAP v Kamen-

ném Přívozu. 

26. 1. – 8:00
• Masopustní průvod. Srdečně vás 

zveme na masopustní průvod, Místo: 

sraz před hostincem U Hastrmana. 

ŠEBEROV
4. 1. – 24. 2. 

• Galerie Opatov 1984 – 1992. Vý-

stava je symbolickým ohlédnutím za 

dnes již legendární galerií pražského 

Jižního Města, která byla založena 

v roce 1984 Jaroslavem Krbůškem ve 

vstupních prostorách Kulturního stře-

diska Opatov, a která se brzy po první 

vernisáži stala důležitým místem se-

tkávání „těch nepřizpůsobivých”. Vý-

stava na Chodovské tvrzi připomene 

tyto události skrze rozsáhlou fotodo-

kumentaci Hany Hamplové.

12. 1. 
• Výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi. Současné umění dokáže 

inspirovat celé rodiny? Přesvědč-

te se spolu! Čekají vás dvě hodi-

ny nabité výtvarnými aktivitami 

v galerii i ateliéru. Chodovská tvrz, 

Ledvinova 9/86

13. 1. – 15:00
• O pejskovi a kočičce – Diva-

dlo Tondy Novotného. Jak spolu 

hospodařili a ještě o všelijakých 

jiných věcech. Inspirováno knihou 

Josefa Čapka. Pro děti od 3 let. 

Spolu s pejskem a kočičkou jsme 

pro vás připravili tři veselé příběhy: 

O pejskovi a kočičce, jak si myli 

podlahu – O pyšné noční košilce 

– Jak si pejsek a kočička dělali 

k svátku dort. Představení se hraje 

s velkými loutkami a je propojeno 

písničkami. Chodovská tvrz, Ledvi-

nova 9/86

17. 1. – 17:00
• Setkání na tvrzi s Vlastimilem Ha-
rapesem. Nový cyklus na Chodovské 

tvrzi přináší každý třetí čtvrtek v mě-

síci setkání se známou osobností.

ŠTIŘÍN
16. 1. 

• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15:00 a 18:00. Vstup zdarma. 

Těšíme se na vás. 

20. 1. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Ivo Kahánek 

(klavír). Scarlatti, Janáček, Chopin. 

Předprodej vstupenek na recepci 

a v síti Ticketstream. 

26. 1. – 19:30
• Zámecký ples. Tradiční ples na 

zámku Štiřín. K tanci hraje Orchestr 

Josefa Hlavsy a Dum Doobie Doobie 

Band. Předprodej vstupenek na re-

cepci a v síti Ticketstream. 

VELKÉ POPOVICE
13. 1. 

• Tříkrálová. Loutkové divadlo při 

Sokolu Velké Popovice vás zvou na 

pohádku, jak krále Herolda za zlé 

skutky odnesli čerti do pekla. Těšíme 

se na vás a vaše ratolesti. 

27. 1. 
• O červené Karkulce. Loutkové di-

vadlo při Sokolu Velké Popovice vás 

zvou na pohádku o červené Karkulce. 

Jak babičku a Karkulku sežral vlk 

a vše dobře skončilo. 

10. 2. 
• O zlé koze. Loutkové divadlo při 

Sokolu Velké Popovice vás zvou na 

pohádku. Jak koza lhala a byla za to 

potrestána. 

VESTEC
4. 1. – 24. 2. 

• Cvičení. Ve cvičebním sále Sportov-

ního centra TJ Viktoria Vestec se od 

ledna 2013 rozjedou opět organizova-

ná cvičení ve větším měřítku. Věříme, 

že vás nabídka zaujme a přijdete si 

zasportovat. Pro ostatní zájemce stále 

nabízíme pronájem volných termínů 

na všech sportovištích. Nové sporty 

BOSU, SPINNING, POWER JOGA a dal-

ší! Navštivte po cvičení NEKUŘÁCKOU 

restauraci ve Sportovním centru. 

5. 2. 
• Virtuální univerzita třetího věku. 
V přednáškách „Dějiny oděvní kultu-

ry“ se vydáme na dlouhou pouť mód-

ní historií, od pravěkých lovců přes 

starověké oblasti Sumeru a Babylo-

nu. Zastavíme se u pyramid. Z Kréty 

vyplujeme k řecké pevnině. Po hed-

vábné stezce zabloudíme do Číny. 

Opustíme starověk a prozkoumáme 

oděvy doby románské. Pod gotickými 

oblouky si prohlédneme středověký 

šatník rytířů a dam evropských pa-

novnických dvorů. 

VRANÉ NAD VLTAVOU
15. 1. – 18:30

• Cestopisná beseda Island. CEV 

Zvoneček vás srdečně zve na cestpis-

nou besedu Pavla Svobody o drsném 

severském ostrově a životě v těchto 

nehostinných podmínkách. 

2. 2. – 15:00
• Divadlo „Sodoma, Gomora“. Zve-

me vás do Divadla Radka Brzoboha-

tého. Odjezd od školy ve 13:30 hodin. 

Cena vstupenka plus autobus plus 

režie 300,- Kč. Přihlášky a úhrada 

u Blanky Tomkové. 

Změna programu vyhrazena
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Kam, kdy 
a za čím   

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 

snadno zadáte. 

Pro bližší informace mě pro-

sím kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

Naším přáním je, aby tato rub-

rika byla co nejpestřejší a pro 

vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
bude hrát bluesrocková 
kapela „AFTER 40” 
26. 1. 2013

kam, kdy a za čím
KULTURNÍ PŘEHLED – LEDEN 2013
• 10. 1. – 31. 1. Paralelní historie – Byryk, Procházka galerií 
GASK-Galerie Středočeského kraje, p.o. /www.gask.cz/ doprovodný 

program LC k výstavě Paralelní historie (aktuální výtvarné umění v Ústí 

nad Labem mezi lety 1990 – 2009).

• 11. 1. – 31. 3. Proměny hraček ve 20. století
Polabské muzeum, p.o. /www.polabskemuzeum.cz/ Výstava 

představuje hračky, jak je dokumentují muzejní sbírky. Návštěvníci se 

seznámí s vývojem hraček během posledního století. Navazuje na výstavu 

Vánoční dárek. 

• 11. 1. – 10. 2. /Adriana Rohde – Kabele – Příběhy Babylonu / 
vernisáž 10. 2. v 18:00 hod. 
Regionální muzeum Mělník, p.o. /www.muzeum-melnik.cz/ Výstava 

výtvarných děl mělnické výtvarnice inspirovaná znaky a písmem. 

• 16. 1. – 20. 3. / Podepište se mi, prosím / zahájení v 17:00 hod. 
Muzeum Českého krasu, p.o. /www.muzeum-beroun.cz/ Výstava, 

která je sondou do duší lovců a sběratelů autogramů

• 24. 1. – 24. 3. / Hradní fotoarchiv
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. / www.muzeum-roztoky.

cz / Výstava fotografií z hradu v letech 1918 – 1933

• 31. 1. – 10. 3. /Fotografie – Eva a Jiří Perglerovi – Kanadské 
parky/ vernisáž 31. 1. v 16:00 hod. 
Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o. – Mansarda Muzea T. G. M. Rakovník 
/www.muzeumtgm.cz/ Výstava manželů Perglerových prezentující 

fotografie z kanadské přírody. 

• Do 25. 2. /Jak se dělá krása/ úterý – pátek 09:00 – 16:00 hod.  
Hornické muzeum Příbram, p.o. – Březové Hory – cáchovna dolu 
Vojtěch /www.muzeum-pribram.cz/ Výstava o keltském šperkařství 

ze sbírek Hornického muzea Příbram, regionálního muzea v Teplicích, 

Oblastního muzea v Lounech a Národního muzea a Ústavu archeologické 

památkové péče středních Čech



DOLNÍ BŘEŽANY – Na náměstí 

v Dolních Břežanech připravily 

místní podnikatelky příjemnou 

akci pro ženy. V neděli 16. pro-

since uspořádalo kosmetické 

studio GLAMOUR ve spolupráci 

s  kavárnou Café MARMALADE 

předvánoční show nazvanou 

PROMĚNA LIVE. Kosmetičky 

a kadeřnice studia GLAMOUR 

prezentovaly svou dovednost 

během programu, v jehož prů-

běhu proměnily vizáž čtyřem 

vylosovaným ženám, které tak 

v uspěchaném předvánočním 

shonu dostaly pěkný dárek. Při 

proměně se stříhalo, natáčelo, 

prodlužovalo a líčilo. Všechny 

ženy, které proměnu absolvova-

ly, byly s jejím výsledkem nad-

šené a do nového roku vykročí 

s novou vizáží. (hm)

z obcí 3Čtvrtek 10. 1. 2013 • JV 1

KRÁTCE KRÁTCE

Nezapomeňte na 
poplatky!

PRŮHONICE – Pro odvoz 

odpadu v roce 2013 je třeba 

si vyzvednout během měsíce 

ledna nálepku na popelnici 

v pokladně OÚ. Pokud nebu-

de popelnice opatřena tou-

to nálepkou, nebudou vám 

v únoru odpady vyváženy. 

(red net)

Dýchánek pro dříve 
narozené 

DOBŘEJOVICE – V sobo-

tu 8. 12. se uskutečnilo již 

opravdu tradiční (pokud by 

si někdo vzpomněl, kdy bylo 

poprvé, budeme rádi) setkání 

občanů z Dobřejovic v restau-

raci INEMA ve Skalické ulici. 

Pozváno bylo přes 150 obča-

nů od 60 let věku. Možná, že 

nepříznivé počasí odradilo 

některé z návštěvy akce. Ta se 

však povedla jako každý rok. 

Věříme, že příští rok bude zá-

jemců o setkání, popovídání 

si se sousedy, které třeba přes 

rok skoro nevidíte, a dobrou 

zábavu mnohem více.Děku-

jeme majitelům restaurace 

a také personálu, který se 

o nás moc hezky staral.

Vaše zastupitelstvo obce.

Universita třetího 
věku láká!

VESTEC – Studenti již absol-

vovali cyklus přednášek na 

téma „Astronomie“, „Etika 

jako východisko z krize spo-

lečnosti „ a poslední semes-

tr, který jsme řádně dokon-

čili před Vánoci, byl na téma 

„Kouzelná geometrie“. Pro 

další cyklus přednášek jsme 

si vybrali téma „Dějiny oděv-

ní kultury“, a tak budeme te-

maticky navazovat na přede-

šlé přednášky. Doufáme, že 

i toto téma bude stejně zají-

mavé jako všechna předcho-

zí. V přednáškách se vydáme 

na dlouhou pouť módní his-

torií. Od pravěkých lovců až 

po starověk. Pouť zakončíme 

v době renesanční. Pokud 

má někdo zájem o historii 

módy, může se k nám ještě 

přidat. Přednášky se promí-

tají v rámci Univerzity tře-

tího věku na OU Vestec od 

14 hod. v těchto termínech: 

5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 

16. 4. 2013. Na krátkou ukáz-

ku přednášky se můžete po-

dívat na www.e-senior.cz

(red net)

Dobrou chuť!
VESTEC – Mateřská škola má 

kapacitu pro vaření a výdej 

obědů i strávníkům mimo 

školu. Cena oběda je od 70,- 

Kč. Obědy je možné odebí-

rat po vyplnění „Přihlášky 

k odběru obědů“. A to vždy 

od 11.15 hod. do 11.40 hod., 

aby nedocházelo k narušení 

chodu mateřské školy. Jídel-

ní lístek je vždy předcháze-

jící čtvrtek u vedoucí školní 

jídelny nebo je rozesílán na 

e-mailové adresy uvedené 

v Přihlášce k odběru obědů. 

Platba za obědy se provádí 

na týden dopředu, předchá-

zející pátek, hotově u vedou-

cí školní jídelny. Info na: hos-

podarka@msvestec.cz 

(red net)

Život a zábava v obci
PSÁRY – V letošním roce 

jsme díky velkému zájmu 

našich občanů o fotosou-

těž na téma „Obec, jak ji 

neznáme“ vytvořili krásný 

a historicky první obecní 

kalendář, za což všem dě-

kujeme. Abychom z jedné 

akce mohli vytvořit tradi-

ci, rozhodli jsme se vypsat 

druhý ročník fotosoutěže, 

tentokrát na téma „Život 

a zábava v obci“. Fotogra-

fie nám můžete opět zasí-

lat od 1. ledna do 30. září 

2013 v elektronické podobě 

v co nejlepším rozlišení na 

e-mail: psarskyzpravodaj@

psary.cz. Fotografie mohou 

být barevné i černobílé, for-

mát naležato. Z vítězných 

fotografií bude opět sesta-

ven obecní kalendář a jejich 

autoři budou odměněni za-

jímavými cenami. Pro děti 

vypisujeme téma „Domácí 

mazlíčci“ a platí pro ně stej-

ná pravidla jako pro výše 

uvedenou fotosoutěž.

(red net)

Ušetřte si čas!
PRŮHONICE – Pražská ply-

nárenská, a. s., ve spoluprá-

ci s dceřinou společností 

Měření dodávek plynu, a. s., 

a Obecním úřadem Průho-

nice nabízí odběratelům 

zemního plynu novou služ-

bu – tzv. „mobilní obchodní 

kancelář“, jejímž prostřed-

nictvím si stávající i po-

tenciální zákazníci Pražské 

plynárenské, a. s., mohou 

vyřídit záležitosti, související 

s odběrem zemního plynu 

bez návštěvy kontaktních 

míst v Praze 2 a 4. Mobil-

ní kancelář bude umístěna 

v dodávkovém automobilu 

VW Transporter, označeném 

logem Pražské plynárenské, 

a. s., zaparkovaném na par-

kovišti za polyfunkčním do-

mem, Květnové náměstí 7, 

Průhonice.  

(red net)

Víme, kam s odpadem
RADĚJOVICE – Obec uza-

vřela s provozovatelem 

Sběrného dvora odpadů 

Dobřejovice smlouvu, podle 

které mohou občané obce 

do tohoto sběrného dvora 

bezplatně odkládat některé 

vybrané druhy odpadů. Jed-

ná se o tyto odpady: nebez-

pečný odpad, elektrozaříze-

ní, pneumatiky z osobních 

vozidel, objemný odpad 

(nábytek, matrace, koberce 

apod.). Bezplatné odložení 

výše jmenovaných odpa-

dů se vztahuje výhradně na 

fyzické osoby s trvalým po-

bytem na území naší obce, 

starší 18 let. Areál sběrného 

dvora se nachází bezpro-

středně za „obalovnou“ 

v Herinku po pravé straně ve 

směru od Herinku. (red net)

ŘADKOVÁ INZERCE 

• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2200 Kč, 

tel: 733 483 672

 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 vypínačeSEDACÍ SOUPRAVY

POSTELE-MATRACE-ROŠTY, NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE 
DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

INZERCEINZERCE

www.parkhotelpopovicky.cz
Ke Kostelu 13, Popovičky

Do nově otevřeného salonu 
v Park Hotelu Popovičky 

přijímáme: 

kadeřníky, kosmetičky, 
pedikérky, manikérky.

Informace na +420 602 339 470

Dále pro naší restauraci hledáme
Barmana 
Obsluhu 

nástupní plat 15.000,- Kč,
 krátký-dlouhý týden

Podmínky: praxe v oboru, AJ, 
profesionální vstupování

Brigádníky 
(výpomoc v restauraci) 

nástup ihned
Profesní životopis s fotografií 

zašlete, prosím, na
reditel@parkhotelpopovicky.cz

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Knihovna zve na výstavu fotografií Vítězslava Motla

Novoroční střízlivění

PRŮHONICE – Vítězslav Motl, 

dlouholetý fotograf Průhonic-

kého parku, si dovoluje pozvat 

milovníky krajinné fotografie 

a Průhonického parku na vý-

stavu svých fotografií z po-

sledních tří let z parku, který 

byl pro svou krásu zapsán na 

Seznam světového kulturního, 

přírodního dědictví UNESCO. 

Fotografie nezahrnují fotky 

z předchozích výstav fotografa 

v Průhonicích, Odolené Vodě, 

Tatranské Lomnici a na hradě 

Nouzov. Výstava se koná v Kul-

turním centru Novodvorská 

v Praze 4, na ulici Novodvorské 

1013/151 v 1. patře (naproti au-

tobusové zastávce Novodvor-

ská, za parčíkem, šikmo napro-

ti vlevo od obchodního centra: 

Plaza Novodvorská). VÝSTAVA 

se koná od 4. ledna do 4. února.

  (red)

Do žebříčku byly zahrnuty všechny 

hotely, které v hodnocení dosáhly 

alespoň 8,0 z maximálního počtu 

10,0 bodů. Při hodnocení byl kla-

den důraz na tato kritéria: kvalita 

pokojů, vstřícnost personálu, čisto-

ta, hlučnost, poměr ceny a služeb 

a úroveň snídaní/gastronomie.

Tabulka uvádí nejlépe hodnocené 

české hotely, jejichž nadprůměr-

né služby hosté nejvíce ocenili. 

Hotel, který je součástí rekreač-

ního komplexu Park Holiday, na-

bízí ideální zázemí pro obchodní 

i turistickou klientelu. Komfortní 

moderní pokoje, konferenční 

centrum se špičkovou prezen-

tační technikou, prostory pro fi-

remní akce, kvalitní gastronomie 

a nejširší nabídka volnočasových 

aktivit a doplňkových služeb jej 

řadí mezi výjimečné wellness 

hotely v České republice.  (red)

Park Holiday mezi nejlepšími
Rezervační portál Hotel.info 

uděloval cenu za kvalitu „Top 

Rated Hotel“ a vyznamenal 

tak nejlépe hodnocené 

hotely v roce 2012 za 

mimořádně dobré služby. 

10 nejlépe hodnocených českých hotelů bez ohledu na počet hvězdiček

Místo Hotel Město Hvězdičky
Hodnocení
(nejlepší hodnota: 

10,0)

1. Hotel General Praha 9,3

2. Hotel Sant Georg Mariánské Lázně 9,1

3. Miss Sophie‘s Praha 9,0

4. MOODs Boutique Hotel Praha 8,9

5. Hotel Prosper Čeladná 8,9

6. Hotel Petr Praha 8,9

7.
Park Holiday Congress & 
Wellness Hotel

Praha 8,8

8. Clarion Hotel Prague City Praha 8,8

9. Castle Residence Praha 8,8

10. Mamaison Riverside Hotel Praha 8,8

Pochopitelně po silvestrovské 

noci někteří neměli moc chuti 

běhat po lese a hledat kontroly, 

ale pak se už kvůli dětem, kterých 

byla víc jak polovina, přece jen 

překonali a s dokonalými plán-

ky a zakreslenými kontrolami 

vyběhli. Bylo jich celkem 52, nej-

mladšímu byly 4 roky, nejstarší-

mu 83 let (v cíli skončil jako 23.), 

v lese bylo cekem 20 kontrol ve 

vzdálenosti 50 i 500 metrů od 

startu. Úkolem bylo najít do 

50 minut co nejvíce z 20 kont-

rol. Celkem 17 závodníků stihlo 

oběhnout všechny kontroly před 

stanoveným limitem. V příjem-

ném počasí  to byla vlastně ta-

ková rychlejší procházka lesem 

a protože se startovalo v pravé 

poledne,  všem chutnal i pozdní 

novoroční oběd. Jan Kotrba

ZVOLE – Je to už víc 

než tradice, možná i kus 

posedlosti, ale orientační 

běžci ze Sportovního klubu 

Zvole si už vstup do nového 

roku neumějí bez svého 

běhu ani představit. A tak se 

opět  na Nový rok sešli ve 

svém oblíbeném lese‚

na kraji obce. 

„Jsem spokojen, přálo nám počasí, bylo spíš jarní než zimní, a tak to byl opět další 

zdařilý závod, který jsme uspořádali,“ liboval si hlavní organizátor Tomáš  Hájek a ješ-

tě dodal: „ Běháme nejen na Nový rok, ale máme pravidelné tréninky, rádi přivítáme 

každého nového zájemce.“ Foto: SK Zvole

Krása v přímém přenosu

Účastnice předvánoční show Proměna live

PRPR



Nina Nováková, Brandýs nad 

Labem (TOP09): Pana doktora 

jsem osobně neznala a podle 

jeho předvolebních hesel jsem 

nabyla dojmu, že si nemáme 

co říci. Dnes respektuji jeho 

legitimně získaný post a ráda 

bych byla v opozici konstruk-

tivní. Pokud se ovšem panu 

hejtmanovi podaří vystoupit ze 

stínu svého předchůdce, odvá-

ží se změnit styl autoritářského 

vládnutí a místo despektu na-

stolí respekt.  

Marek Semerád, Cerhenice 

(ČSSD): Současného hejtma-

na MVDr. Josefa Řiháka znám 

zhruba čtrnáct let. Myslím, že 

jsme oba do sociální demokra-

cie vstupovali někdy na konci 

devadesátých let. Ačkoliv jsme 

až do loňského léta nikdy blí-

žeji nespolupracovali, vždycky 

jsem vnímal jeho mimořádný 

politický talent. Zvládl říze-

ní tak složitého města, jako je 

Příbram. Oceňoval jsem také 

suverenitu, s jakou vyhrál se-

nátorské volby, i statečný boj 

proti radaru v Brdech, který 

vedl. Nejvíc mě ale zaujala jeho 

odvaha, s kterou bojoval za své 

názory – třeba i proti Davidu 

Rathovi uvnitř ČSSD. Proto si 

myslím, že sociální demokracie 

učinila dobře, když se na můj 

návrh rozhodla postavit do čela 

kandidátky pro středočeské 

krajské volby, po zatčení Davi-

da Ratha loni na jaře, právě teh-

dejšího starostu Příbrami Josefa 

Řiháka. Spolu jsme se rozhodli 

– on jako lídr a  já jako volební 

manažer – že se pokusíme vol-

by vyhrát. A povedlo se, přes-

tože tomu v červnu 2012 skoro 

nikdo nevěřil. Dnes si myslím, 

že nebýt tak schopného lídra, 

jakým bezesporu MVDr. Josef 

Řihák je, sociální demokracie 

by nyní nebyla v krajské vládě, 

nýbrž v krajské opozici.

Miloslav Šmolík, Říčany 

(ODS): Pana hejtmana nemůžu 

dobře hodnotit, protože jsem 

s ním příliš do kontaktu nepřišel. 

Každopádně bych byl rád, kdy-

by se svojí vládou přehodnotil 

názory např. na úhradu zdra-

votnických poplatků i jízdného, 

nebo hledal úspory v chodu úřa-

du, jak jsme navrhovali v rámci 

projednání rozpočtu. Peníze by 

pak mohly být použity např. do 

posílení údržby silnic, aby moh-

lo dojít i k jejich opravám.

Jiřina Fialová, Vraňany 

(KSČM): J. Řiháka znám z jeho 

činnosti v zastupitelstvu kra-

je, v Poslanecké sněmovně 

a měla jsem možnost ho poznat 

i z jeho činnosti starosty města 

Příbram. Znám ho jako zásado-

vého a neústupného, který se 

předně řídí svým úsudkem, ale 

nebrání se názorům druhých. 

Jeho rozhodnutí nejsou ukva-

pená, jednotlivé záležitosti 

zvažuje z více aspektů, zvláště 

k finančním záležitostem při-

stupuje velmi uvážlivě. Volba 

MVDr. Josefa Řiháka středo-

českým hejtmanem je dobrá, 

a proto jsem ji podporovala.

Jak vidíte 
nového hejtmana vy?
Napište nám 

na bartakova@nasregion.cz

� pokračování ze str. 1

Nechci stříhat pásky, chci po-

znat lidi a vědět, kde je co trápí, 

jak kde žijí.

� Stihl jste se seznámit už s ně-

jakými starosty? Obracejí se 

na vás?

Samozřejmě, jedním z mých 

cílů je zlepšit komunikaci 

a spolupráci se starosty, po-

moci jim v řešení jejich pro-

blémů. I proto jsme zřídili 

oddělení, které je určeno vý-

hradně pro styk se starosty, 

dále jsme zprovoznili faceboo-

kové stránky Středočeský kraj 

– starostové, které jsou opět 

určeny právě jim. Osobně pak 

navštěvuji obce a jejich sta-

rosty a bavím se s nimi o tom, 

co je trápí a zajímá. Rozhodně 

nehodlám být hejtmanem za 

stolem, chci se aktivně podílet 

na rozvoji kraje.

� Jaké problémy se na vás po 

zvolení sesypaly? Už na vás vy-

padl nějaký ten kostlivec?

Očekával jsem, že kraj bude 

méně zadlužený. Velkým pro-

blémem jsou faktury po splat-

nosti. Ale dluhy se musí platit, 

s tím se nic nenadělá. Středo-

český kraj je nejzadluženější 

v republice. Mým hlavním cí-

lem je tedy zlepšit hospodaře-

ní a snížit ten dluh. Nicméně 

se tady udělalo za minulého 

vedení spoustu práce – opravi-

ly se nemocnice, silnice, školy. 

Problém ale je, že se rozestavě-

lo mnoho věcí, na které chybí 

teď peníze, a tak to teď musí-

me zmonitorovat, abychom 

byli schopni vyjít s našimi pe-

nězi a nezadlužovat se.

� Co rušení nemocnic, které se 

od ledna má uskutečnit. Podni-

ká kraj v tomto nějaké kroky?

Máme celkem pět nemocnic 

– Kutnou Horu, která spadá 

nově pod Kolín, Příbram, Bene-

šov, Kladno a Mladou Boleslav. 

Smlouvy s VZP máme rozjedna-

né a každou chvíli by mělo do-

jít k podpisu. Na jednání s VZP 

se domluvili všichni hejtmani 

z republiky a tak jednáme jako 

jeden celek, což přináší daleko 

větší výsledek, než když jednal 

každý sám. Rozporovali jsme ve 

smlouvách určité odstavce, dle 

kterých by nám měli rušit lůžka, 

brát peníze atd. 

V nové smlouvě by tomu tak 

již být nemělo a měli bychom 

mít všichni stejné ceny, peníze 

za úkony jako kdekoliv jinde. 

Problém je, že VZP jako mo-

nopol si určuje, kam se co dá, 

a proti tomu my protestujeme. 

Tyto peníze jsou nás všech, jak 

z mého, vašeho, tak kohokoliv 

jiného pojištění.

� No a co nemocnice v Brandýse 

nad Labem? Vím, že ji vlastní 

soukromý majitel, ale po jejím 

zrušení by to bylo pro obyvate-

le přímo fatální. Může jim kraj 

nějak pomoci?

Pomoci jim musí ten, kdo vybí-

rá peníze z pojištění – tedy stát. 

Při posledním slyšení v senátu 

se nechal slyšet ředitel VZP, že 

se s Brandýsem domluví a tak je 

určitě ještě šance, že ji nezruší. 

Já jsem o tom v senátu mluvil, ne 

každý má auto, ne každý si může 

dovolit zaplatit cestu autobusem 

do vzdálené nemocnice. Jak se 

dostane maminka samoživitelka 

z malé vesnice do tak vzdálené 

nemocnice? Vše se zdražuje, do-

prava je drahá, ale to už zřejmě 

nikoho z VZP nezajímá. Každá 

nemocnice, každé lůžko, které 

se zruší, je obrovská chyba a je 

neuvěřitelné, jak VZP rozhoduje 

za naše peníze.

� Jak to bude nadále s propláce-

ním regulačních poplatků?

Bude pokračovat tak, jak to bylo 

doposud. Zůstane i žákovské 

jízdné a učňovská stipendia, 

kterými podporujeme někte-

ré učební obory. Poté, co jsme 

změnili systém vyplácení, už ne-

jde o tak velkou částku, jedná se 

zhruba o 50 milionů ročně a pro 

rodiny s nižšími a středními pří-

jmy je to velká pomoc.

� V prstenci okolo Prahy je největ-

ším problémem doprava. Bude 

kraj tuto situaci nějak řešit? Za-

býváte se středočeským okruhem, 

který nakousl váš předchůdce?

Já si myslím, že musíme nastar-

tovat dobré vztahy s primátorem 

Bohuslavem Svobodou. S Prahou 

se nesmíme přehlížet, naopak 

je potřeba říci si, co koho trápí, 

kde si kdo může pomoci. Žádal 

jsem teď o schůzku a ladíme 

termín, který bude snad co nej-

dříve. Nejdůležitější je jednání 

o propojení PID a SID, dále tře-

ba zdravotnictví, kdy Praha má 

skvělé odborníky, my zase špič-

kové vybavení, nebo také oblast 

školství – mnoho lidí se z Prahy 

stěhuje na Prahu-východ, západ 

a je potřeba řešit školy, školky... 

Musím přiznat, že u předchozí-

ho vedení zrovna dobré vztahy 

s Prahou nevládly.

� Když už jsem u pana Ratha 

– spojil se nějakým způsobem 

s vámi?

Ano napsal mi dopis, v němž mi 

pogratuloval a popřál mi, aby se 

mi dobře vedlo. Chystám se mu 

také napsat a poděkovat mu.

� Jaký máte názor na tolik 

diskutovanou možnost těžby 

břidlicového plynu v beroun-

ském regionu?

Já jsem určitě proti. Podle mě by 

to výrazně poškodilo kraj, bude 

se ničit příroda, což je nevratné, 

a kdo na tom vlastně vydělá? Ti 

občané, kteří mají zničené okolí? 

Ty peníze půjdou za těmi pod-

nikateli a co se nám teď jeví jako 

bezpečné, tak za 20 let zjistíme, 

že je to velký průšvih. Jako příklad 

uvedu DDT (přípravek proti para-

zitům, mšicím... dnes ve většině 

světa zakázaný), v 60. letech všich-

ni tvrdili, jak je to skvělé, že se to 

může téměř dávat do polévky dě-

tem a jak budou zdravé. No a po 

letech se zjistilo, že se to stovky let 

usazuje v tuku a kostech.

 Lenka Bartáková

www.nasregion.cz4

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

V areálu je měření emisí benzín – nafta

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK

Tel.:   257 760 944

Po, St 7.30 – 17.30

Út, Čt 7.30 – 15.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE

Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

LAKOVNA a KAROSÁRNA

MATERIÁLY 

www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky a palivové dříví

VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy,půdy

ÚKLID SNĚHU – strojně a ručně, údržba chodníků a cest v zimním období

PALIVOVÉ DŘÍVÍ – výroba a prodej 

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

Dobrý hejtman

Jak vidí nového hejtmana ostatní zastupitelé?

je ten, co umí rozdělit práci,

špatný je ten, co chce vše udělat sám

Foto jako z pohádky... Během Vánoc rozdával hejtman Řihák radost v dětských domovech. Bude rozdávat radost i svým voličům během následujících čtyř let? Zdroj: Středočeský kraj

Očekával jsem, že kraj

bude méně zadlužený

S Prahou se nesmíme 

přehlížet, naopak 

Chystám se napsat Rathovi 

Každá nemocnice,  každé 

lůžko, které se zruší, 

je obrovská chyba
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LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ski areál Chotouň ideální 
pro rodiny s dětmi

* 
2 vleky 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
Cvičí se každou středu 
od 18 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 ENabízím k prodeji prostornou vilu v obci Herink u Průhonic. 
Kvalitně provedená stavba s vysokými stropy, 4 ložnicemi, 
2 koupelnami, vzdušnou, plně vybavenou kuchyní a velkorysým 
obývacím pokojem bude Vaším novým domovem.

Vila Vám svým nadčasovým designem, originálním interiérem 
a atmosférou francouzské Provence navodí pocit dovolené ve 
vlastním domě po celý rok.

Na pozemku 961 m2 kvetou rostliny a příjemně stíní stromy, 
v dvougaráži parkují Vaše auta, zatímco Vy užíváte plochu 256 m2.

NNNNaabbíízzííí ímímím kkk ppprrroooddeje ii ppprrrrooooosssssttttttoooooooorrrrrrrnnnnnNNNN bbíí í k ddd jjjiii ttt

Cena k jednání: 10 990 000 Kč

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

e-mail: obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 603 334 262

www.sk-komin.czModerní nábytek a bytové doplňky za skvělé ceny. 

www.tefini.cz, info@tefini.cz

Nábytek
Tefini

Předběhli i samotného Ježíška

Vážit se snad ani nebudou

V. POPOVICE – Všude v do-

mácnostech i jinde vrcholily 

přípravy na Štědrý den, sháněly 

se poslední dárky, ale na ledové 

ploše velkopopovického zimní-

ho stadionu bylo nezvykle ruš-

no. Iniciativní oddíl ledního ho-

keje z Jesenice pořádal veřejné 

bruslení pro děti prakticky všech 

věkových kategorií. Kdo přišel 

a měl brusle, mohl vyzkoušet, 

co na nich umí. Těm, kteří snad 

stáli na bruslích prvně, pomáha-

li hráči hokejového týmu Jeseni-

ce, mnohé děti měly doprovod 

v rodičích či prarodičích. Nikdo 

nikomu na ploše stadionu ne-

překážel, byť se tam po celé dvě 

hodiny pohybovala bezmála 

stovka bruslařů. Byl to vlastně 

výborný nápad odlehčit mnohde 

a mnohde hektickou předvánoč-

ní atmosféru takovým veřejným 

bruslením pro děti. Mnozí tatín-

kové uvítali možnost „zmizet“ 

z domova a věnovat se dětem. 

Nápadem pořádat takové ve-

řejné bruslení přišli už jeseničtí 

hokejisté loni, letošní druhý po-

kus byl však opět zdařilý a do-

slova se dá říct, že předběhli se 

svým dárkem všem dětem i sa-

motného Ježíška.

Iniciátorem a duší akce je Karel 

Čuřík, trenér a činovník jesenic-

kého hokeje, který celou akci ko-

mentoval slovy: „Chceme něco 

dělat pro děti, zvýšit jejich zájem 

o bruslení i třeba přímo o hokej, 

proto tam jsou také naši hráči 

v roli rádců a instruktorů. Těší 

nás zájem rodičů, spokojené 

děti, to je pro nás velká odměna 

i vánoční dárek současně.“ 

Nikdo z účastníků nepochyboval 

o tom, že to bylo hezké předježíš-

kovské dopoledne, které doufáme 

nebylo posledním počinem jese-

nických hokejistů a odrazí se i ve 

větším zájmu o hokej a bruslení 

mezi mládeží.  Text a foto: Jan Kotrba

KUNICE – Od pradávna fotba-

listé nenávidějí běhání bez míče, 

takové ty přespolní běhy a  pak 

ani kondiční posilování v tělo-

cvičnách je nenadchne. Už od 

dob spisovatele Oty Pavla, který 

humorně popisoval, jak si s fot-

balisty Dukly vyběhnul do obory 

Hvězda a Šárky, se nic nezměni-

lo. Prostě fotbalisté jsou ochotni 

běhat až do úmoru, ale s míčem, 

za míčem, bez něho  je to prostě 

unavuje. I přes tyto znalosti jsme 

se přece jen zeptali trenéra ku-

nických fotbalistů Zdeňka Haš-

ka, co jeho svěřenci dělali přes 

vánoční svátky. 

„Měli volno, individuální trénink, 

každý moc dobře ví, co má dělat, 

aby si udržel kondici,“ řekl nám 

trenér téměř jedním dechem a pak 

ještě dodal: „Jsou to přece hráči 

jedné z našich nejvyšších soutěží, 

tak jim nebudu vysvětlovat, že mu-

sejí trénovat, a byť to jsou vlastně 

amatéři (za zápasy nepobírají žád-

né peníze), něco profesionálního 

v nich přece jen je, a tak si každý 

trénoval podle toho, jak uznal za 

vhodné.Moc dobře vědí, co mají 

dělat, a až se sejdeme, tak je roz-

hodně vážit nebudu – na každém 

poznám, kdo kolik přibral, ale už 

dopředu vím, že to nebude nic 

dramatického.“ 

V další debatě jsme se dozvědě-

li, že hráči FK Kunice se účastní 

tradičního zimního turnaje  na 

Vyšehradě a pak sehrají několik 

přípravných zápasů. Na jarní za-

hájení České fotbalové ligy chce 

být vedoucí tým tabulky dobře 

připraven, přesto žádná cesta za 

teplem někam k moři je nečeká. 

Jan Kotrba

V. POPOVICE – JESENICE 

– Oběma hokejovým týmům 

v našem regionu Slavoji Vel-

ké Popovice a HC Jesenice se 

v Přeboru Středočeského hraje 

daří jen se střídavými výsledky. 

V tabulce jsou popovičtí šestí, 

jeseničtí na desátém místě. Tedy 

žádná velká sláva, pořád se však 

nic mimořádného neděje, pro-

tože mužstva čekají zápasy play-

off. Teprve při nich se pozná sku-

tečná síla celku. Jenže vzhledem 

k tomu, že obě mužstva sdílejí 

stejný „domácí“ stadion, a to ve 

Velkých Popovicích, jsou jejich 

vzájemné zápasy vždy doprová-

zeny velkými emocemi. Ani jinak 

tomu nebylo o tomto víkendu, 

kdy se obě mužstva střetla ve 

vzájemném derby. A protože se 

jedná o prestižní souboj, zeptali 

jsme se trenérů obou mužstva 

na jejich názor na tato utkání. 

Karel Holý, V. Popovice: „To jsou 

velké emoce a vůbec to není žád-

nou nadsázkou, když řeknu, že se 

to v našich poměrech rovná derby 

Sparta – Slávie. Každý chce vyhrát, 

podle toho se odvíjejí všechny sou-

boje, podle toho je i velké nasazení 

a radost či smutek z výsledku.“

Karel Čuřík, HC Jesenice: „Hráči 

obou mužstev se dobře znají, jsou 

to vlastně svým způsobem kama-

rádi, ale to nic nemění na  rivali-

tě, která neprojevuje  v tom,top 

derby.  Vyhrát chtějí oba celky, 

už jen tak z prestiže. A to je právě 

kořením těchto zápasů.“ 

Popovice zvítězili nad Jesenicí 

5:2. Jan Kotrba

HK Králův Dvůr – HC Jesenice 

3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky domácích: Matula, 

Vejvoda, Novotný

Branky hostí: Němeček

Vyloučení: 8:7

Využití: 0:0

Oslabení: 1:0

Diváků: 65

V sobotu 9. 12. 2012 se na be-

rounském kluzišti odehrálo ve-

ledůležité utkání. V boji o příč-

ky play off se střetli domácí HK 

Králův Dvůr s 8. týmem tabulky 

HC Jesenice. Pozice týmů v ta-

bulce napovídaly, že se bude 

hrát o více než tři body. Hned 

od začátku utkání se hrálo v ob-

rovském tempu a bojovném 

nasazení. Skóre utkání otevřeli 

hosté už ve třetí minutě, kdy po 

vyhraném buly v útočném pás-

mu Spurný přihrál nenápadnou 

střelou po ledě, kterou tečoval 

Němeček k pravé tyči Krejčího 

branky 0:1. Do konce této tře-

tiny svým umem Králodvorští 

dovedli odpovědět a to hned 

dvěma brankami, nejprve 

v 9. minutě po kombinaci tře-

tí králodvorské pětky, po při-

hrávce Rendly střelou zápěstím 

z mezikruží skóroval Matula. 

Na druhé brance minutu a půl 

před koncem druhé části utká-

ní se podíleli oba obránci, když 

Vacek vyslal svou přihrávkou 

Jana Vejvodu do útočné třeti-

ny a ten střelou od modré pod 

lapačku brankáře Hinze strhl 

vedení na stranu domácích 

2:1. Druhá třetina pokračovala 

ve velmi bojovném stylu hry. 

Hosté se snažili skóre svou bo-

jovností strhnout na svou stra-

nu. Králodvorští svým umem to 

však nepřipouštěli. V polovině 

druhé části, kdy Jesenice hrá-

la přesilovou hru, se prosadi-

la druhá bránící králodvorská 

čtveřice, kdy vybojovaný ko-

touč Křesťan zavezl do útoč-

ného pásma, přihrávkou našel 

Kardoše, ten zpětnou přihráv-

kou z druhé vlny najíždějícího 

Novotného a ten si svým umem 

nejprve položil brankáře Je-

senic a poté chladnokrevně 

bekhendem zakončil 3:1. Ač do 

konce utkání probíhal souboj 

hodný play off, tak si Králod-

vorští dvoubrankové vedení 

udrželi a nic na tomto faktu ne-

změnila jesenická power play 

šest na čtyři v závěru utkání. 

Touto výhrou se Králodvorští 

dotáhli na hranici play off.

Text a foto: Jožan Kardoš

Utkání o šest bodu s Jesenicí 
Královák zvládl

Trenér Slavoje V. Popovice Karel Holý tvrdí:

Kdo nemohl sám, pomohli mu hráči hokejového klubu, jinde zase zaskočila maminka jako první rádce a trenér

Naše derby je jako Sparta – Slávie



Vždy čerstvé
Ryby do Přístavu Valnovka v Ka-

menici u Prahy připlouvají z celého 

světa. „Nabízíme lososy z Norska, 

tuňáky ze Srí Lanky, mořské vlky 

a pražmy z Chorvatska, ale i viet-

namské krevety nebo kalifornské 

kalamáry.  Jen pstruzi ze Šumavy 

jsou takříkajíc místní… „Chlazené 

ryby z celého světa dovezeme na 

pult nejdéle do 48 hodin. Evrop-

ské ryby cestují nákladními auty, 

exotické zboží se přepravuje le-

tadlem. Na pražském terminálu 

ryby ráno osobně vybírám, tak 

zaručuji zákazníkům čerstvost 

a kvalitu. Právě proto je také ve 

všední dny otevřeno až od 12 ho-

din. Každý den máme v nabídce 

pouze několik druhů čerstvých ryb 

v závislosti na tom, jaké byly právě 

dovezeny, tak abychom je prodali 

a druhý den dovezli opět čerstvé 

ryby. V tom je jeden z rozdílů mezi 

naším obchodem a nabídkou su-

permarketů, kde ryby dovážejí 

s větším zpožděním 

a nabízejí je několik 

dalších dnů,“ konsta-

tuje Milan Pospíšil.

Koření a káva 
i víno
„Koření pro náš ob-

chod si nakupuje-

me sami v přístavu v Německu. 

Směsi z něj pak připravujeme 

podle vlastních receptů. Do smě-

sí nepoužíváme žádné chuťové 

zvýrazňovače typu glutaman, 

pouze velice střídmě mořskou 

sůl.  Kávu nakupujeme u pana 

Vlasáka ze Strančic, který ji sám 

dováží a vlastnoručně praží 

a balí. Je čerstvá a krásně voňa-

vá. Vybrali jsme si a prodáváme 

několik druhů 100% Arabiky, 

máme kávu z Kuby, Guatemaly, 

Kostariky, Brazílie, Keni, Etiopie, 

Malawi. Aby měli naši zákazní-

ci rybu čím spláchnout, máme 

v nabídce i kvalitní moravská, 

německá a rakouská vína.“

Poradenství i kuchařské tipy
Výhodou přístavního obchůdku 

v Kamenici je osobní přístup k zá-

kazníkovi. Poradí mu při výběru 

ryby, pomohou vybrat koření, 

dají tipy na přípravu v kuchyni. 

Podrobné informace naleznou 

zákazníci na www.e-koreni.cz 

a www.primaryby.cz. (PR)

www.nasregion.cz6

Lanata s.r.o.
Jugoslávská 136/19
Praha 2
člen obchodní sítě Realitní společnosti

České spořitelny, a.s.

KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUŽBY
NÁKUP–PRODEJ–PRONÁJEM–ODHAD-ÚSCHOVA

Jediná realitní společnost pod logem jistoty bankovního domu

Náš partner pro elektronické
aukce a veřejné dražby –
složíme za vás dražební jistotu

Nemáte ještě energetický štítek? Vyrobíme vám ho!
Informujte se u nás o práci realitního poradce v našem týmu  –  tel: 800 550 022

člen Evropského realitního klubu

tel: 722 288 725,  e-mail: Lanata@rscs.cz

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km zdarma.

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz

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 
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Půjčka od soukromé 
společnosti
od 15 000 – do 170 000 Kč

NOVĚ I PRO OSVČ A S.R.O. PŮJČÍME DO 150 000 KČ

telefon: 722 664 662
INZERCEINZERCE

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Přijmeme:

SEŘIZOVAČE NC 
A MECHANICKÝCH STROJŮ

 

Ing. Miroslav Doubek – Pružiny Praha s.r.o.

Požadujeme
Vysokou manuální zručnost
Technické myšlení
Týmového ducha
Praxe v oboru kovovýroby

Nabízíme 
Finanční ohodnocení 

 20.000 – 35.000 Kč
Práci v mladém kolektivu
Možnost domácí práce

INZERCEINZERCE

Naše vize? Zelené městečko!

Čerstvé ryby a koření z Přístavu Valnovka
KAMENICE – V říjnu 2012 

otevřeli manželé Pospíšilovi 

v Kamenici obchod s rybami, 

kořením a kávou, který 

nazvali Přístav Valnovka. 

„Ryby, káva a koření se vždy 

vozily do přístavů, chtěli 

jsme, aby název evokoval, 

co se v obchůdku prodává“, 

vysvětluje majitel obchodu 

Milan Pospíšil.

Vždy čerstvé

� pokračování ze str. 1

� Máte studii nějakého centrál-

ního prostoru?

Zatím nemáme. Chtěli bychom 

ji zpracovat a otázku centra jsme 

již intenzivně řešili při zpraco-

vávání strategického plánu. Pro-

blémem, který v Jesenici limituje 

vznik klasického náměstí, jsou 

vlastnické vztahy k vhodným 

pozemkům. Urbanisté proto 

navrhují vytvořit jakýsi centrální 

bulvár, z něhož by vybíhalo ně-

kolik veřejných ploch – „zálivů“. 

V současné době jsme centrum 

alespoň upravili a ozelenili.

� Volební boj byl ve znamení 

boje o územní plán, nyní kon-

statujete konsenzus. Znamená 

to tedy, že se zastavitelná území 

nebudou rozšiřovat?

V době, kdy jsme chystali změnu, 

visela nad obcemi hrozba, že po-

kud nebude územní plán aktu-

alizován v souladu s novým sta-

vebním zákonem do konce roku 

2015, přestane územně plánovací 

dokumentace platit. Takže jsme 

zvolili cestu uvedení územně plá-

novací dokumentace do souladu 

s realitou a s novým stavebním 

zákonem formou změny územ-

ního plánu s následnou úpravou. 

Změnou se sleduje několik věcí. 

Jedna věc je náprava a uvedení 

věcí do souladu se skutečností. 

Každý občan, vlastník pozemků, 

či developer mohl dát při přípra-

vě změny územního plánu pod-

nět. Když se jednalo o masivní 

rozšiřování zastavitelného úze-

mí, byly tyto podněty většinou 

hlasů v zastupitelstvu zamítnuty. 

Jediná rozsáhlejší rozšíření se tý-

kala prostor pro nová sportoviště 

a občanskou vybavenost, tedy to, 

co v obci chybí. 

� Vaší vizí je Jesenice-zelené 

městečko. Co vize obnáší?

Zelené městečko je mottem 

v létě schváleného strategického 

plánu rozvoje, cílem je udělat Je-

senici příjemným místem pro ži-

vot. Letos jsme realizovali kromě 

ozelenění centra i výsadbu alejí, 

stromořadí a parčíků v intravi-

lánu obce. Vhodné plochy jsme 

vytipovali, letos jsme vysadili již 

stovky stromů, příští rok bude-

me pokračovat. Pronajali jsme 

plochu mezi Jesenicí a Zdiměři-

cemi, poblíž Jesenického potoka, 

kterou chceme zkulturnit, ozele-

nit a vybavit herními prvky tak, 

aby vznikla volnočasová zóna. 

K tomu, aby Jesenice nebyla 

pouhou noclehárnou, musíme 

nabídnout infrastrukturu. Škol-

ky, školu, kulturu, sport. Vzali 

jsme si zpět do správy Kulturní 

centrum Jesenice. Podporujeme 

pronajímání prostor místním 

spolkům se slevou, vše je ale 

teprve v počátcích.

� Nedávno jsme hovořili s tre-

nérem hokejistů Karlem Čuří-

kem. Jak podporujete Jesenic-

ký sport?

Poskytujeme dotace z rozpočtu 

obce v řádu několika set tisíc. 

Nejvíce fotbalovému klubu, 

hokejový klub je dotován asi 

sto tisíci. Dotujeme mateřské 

centrum, taneční spolky a dal-

ší. Naším plánem je vybudovat 

pro sportovce, školu a veřejnost 

rozsáhlý sportovní areál. Proto 

jsme koupili pozemek o rozlo-

ze 32 tisíc m2, který se nalézá 

na okraji obce, nedaleko školy, 

v klidové oblasti mimo obytnou 

zástavbu. Prostor bude napojen 

na síť cyklostezek. Naším cílem 

je vybudovat fotbalové hřiště, 

atletický ovál, skate park a v bu-

doucnu i tenisové a volejbalové 

kurty. Areál bude pod dohle-

dem správce. Přáli bychom si, 

aby sportoviště začalo fungovat 

od roku 2015.

Hana Michaliková

Ryby lze objednat dopředu telefo-

nicky, což je výhodou u některých 

speciálních druhů ryb nebo odběru 

většího množství.

Pohled na nejrušnější křižovatku v Jesenici, v těsné blízkosti obecního úřadu. Bude 

právě v těchto místech stát nové náměstí? Foto: Jan Stoklasa


