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VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER FIAT
Autocentrum Roškota-Janoušek Křenice,
Praha východ
Proč utrácet peníze někde zbytečně
a bez záruky za opravy starších modelů
ﬁat, alfa romeo?
Náš značkový servis vám nabízí vybrané kvalitní
originální díly za cenu neoriginálních.

V březnovém Zápraží jsme pro vás připravili rozhovor se Štěpánkou Hilgertovou
– první dámou českého vodního slalomu.
Nyní absolvuje tréninkové soustředění ve
Spojených arabských emirátech. Pokud vás
zajímá, jak vypadá „divoká“ voda v poušti,
prohlédněte si fotograﬁi na straně 7. Nefotila jsem ji ovšem já, šéf mi odmítl proplatit
benzín, ale Luboš Hilgert – manžel a také
trenér Štěpánky.

Zápraží na seznam.cz
V letošním roce bychom rádi nabídli našim
partnerům rozšíření služeb v podobě stálého
banneru na stránkách seznam.cz, v rubrice
novinky.cz – ﬁnance. Je to bonus, který jsme pro
vás vyjednali za bezkonkurenčních podmínek.

I v tomto čísle najdete zajímavá témata
týkající se dění v našich obcích – občané
Kostelce nad Černými lesy se bojí bioplynové stanice, v Kamenici se lidé nemohou
shodnout na zjednosměrnění Ringhoferovy
ulice a téměř všechny obce řeší kanalizaci. Co je nám platné, že zkoumáme povrch
Marsu, když máme problémy se splašky.
To asi není nejlepší zakončení, ale v dubnovém Zápraží se polepším…
Mějte se hezky
šéfredaktorka Helena Vlnařová
V případě využití této naší služby budete vidět
ve Středočeském kraji a v pražském regionu
jak v tištěné, tak v internetové podobě.
V případě zájmu nám zavolejte.
Marketingový manager Hynek Kašpar
MAPA
ZÁPRAŽÍ

Váš vůz bude servisován v našem moderním zařízení
nejlepší diagnostikou a trvale školeným personálem.
Naše nabídka trvá až do konce března
a jistě vám přijde vhod.
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Zájemci o inzerci se mohou obrátit
na manažera inzerce Kamilu Kašparovou.
Rozměry inzerátu, technické parametry
a cenu najdete na internetových stránkách
časopisu v sekci inzerce. Nabízíme
individuální slevy při opakovaní inzerátů.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2013
pro texty a 20. 3. 2013 pro inzerci.
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Časopis Zápraží se stal partnerem
projektu na podporu místních výrobců,
restaurací a ubytování na Říčansku.
Máme radost, že značka Zápraží
originální produkt, kterou garantuje
Místní akční skupina Říčansko,
nese naše jméno.

inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.ﬁat-krenice.cz

Téma Zápraží

Celková rekonstrukce kanalizačního
řadu může vyjít na 50 milionů Kč

Zastaralé technologie v čistírnách
odpadních vod přestane EU tolerovat

Říčany – Město Říčany zahajuje první etapu rekonstrukce
hlavního kanalizačního řadu, který
má už delší dobu problémy s nedostatečnou kapacitou. Oprava
hlavní stoky A proběhne celkem
ve třech etapách. V té první, která
má být dokončena v červnu 2013,
chce město vyřešit nevyhovující
stav odlehčovacích komor. Právě
na komorách nedaleko městského
centra dochází k častým přelivům
splaškové vody přímo do přírody.

Mnichovice – Kanalizační síť
není dostačující ani v Mnichovicích. Největším problémem je
nedostatečná kapacita čističky
odpadních vod. „Na modernizaci
a intenziﬁkaci mnichovické ČOV
je již zpracován projekt a proběhlo stavební řízení,“ uvedl starosta
Petr Schneider. „Město také podalo
žádost o dotaci u Státního fondu
životního protředí a nyní velmi napjatě čekáme na rozhodnutí. Bez
evropských peněz bychom investici
takového rozsahu z rozpočtu města
nezvládli. I když nám bude dotace
přidělena, musí město zajistit prostředky na doﬁnancování celé akce.
Odhaduji, že částka se bude pohybovat okolo 26 mil. Kč.“
Čistička odpadních vod byla vybudovaná podle projektu ze 70. let
s kapacitou pro 2700 ekvivalentních obyvatel. Po intenziﬁkaci dojde k navýšení na 6000 EO. ČOV
v Mnichovicích musí projít i modernizací provozu. Nyní funguje
na základě zastaralé, i když velice
spolehlivé technologie.
„Technologie čištění odpadních
vod je založená na principu oxidačního příkopu a sedimentačního
odsazování kalů,“ vysvětluje Jiří
Čánský – vedoucí Veřejných služeb obce Mnichovice, které zajiš-

Kapacita kanalizace nestačí
a nové objekty se nemohou
připojit
Kvůli problémům s hlavní stokou se nemohou v Říčanech připojovat na kanalizaci nové nemovitosti, a to zhruba na 60% území
města. Omezuje to především
velké stavební projekty, stavebníci
rodinných domů situaci řeší především výstavbou septiků nebo domovních čistíren.
Rekonstrukce potrvá několik let
„Konečně začínáme s touto velmi důležitou rekonstrukcí. Potrvá
ale několik let, než se dostaneme
k cílovému stavu. Po odlehčovacích komorách přijde na řadu
stavba kapacitnějšího kanalizačního řadu, jsou tam ale omezení

vyplývající z ochranného pásma.
Ve třetí etapě se proto postaví
velká retenční nádrž. Právě ta by
měla zadržet prvotní splach při
přívalových deštích,“ vysvětluje
starosta Vladimír Kořen. Finance
na celkovou rekonstrukci mohou
přesáhnout 50 milionů korun.
Začne se úpravou odlehčovacích
komor
První etapa se týká dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic
17. listopadu a Pod Lihovarem.
Právě v tomto místě si obyvatelé
mnohokrát stěžovali na splašky,
které v tomto místě přetékají přímo
do potoka. Před několika měsíci
byla instalována provizorní česla
a senzory, které sledují přepad. Před
zahájením stavebních prací specializovaná ﬁrma pokácí čtyři topoly,
které bohužel rekonstrukci brání.
„Rekonstrukce odlehčovacích
komor zajistí snížení počtu přepadů odpadních vod do přírody
při zachycení plovoucích nečistot
a bude stát přes pět milionů korun.
Provádět ji bude společnost Porr,
která uspěla v otevřené veřejné
soutěži,“ říká radní a zastupitel
města Miloslav Šmolík. Oproti cenám odhadovaných projektantem
se tak podařilo ušetřit zhruba třetinu nákladů.

Splašky přetékaly do potoka

Na druhou a třetí etapu ještě
není vydané stavební povolení.
Radnice jedná s majiteli pozemků
a ﬁnalizuje podklady pro stavební
řízení. Úpravy na hlavní stoce A
by mohly vést ke změně podmínek
napojování na kanalizaci. Uvede-

ná rekonstrukce však rozhodně
neumožní připojení velkých bytových projektů. Město Říčany už
totiž takřka nemá volné kapacity
na čistírně odpadních vod. (TZ
MěÚ Říčany)
Foto: Rudolf Flachs

Stavět se začne nejdříve na podzim 2013
„Co se nám však podařilo – získali jsme dotaci
od Státního fondu životního prostředí na výstavbu
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vodovodu. Nová vodovodní síť bude napojena na
přivaděč Region jih, který po kolaudaci II. etapy v loňském roce končí ve Svojeticích. Obce
sdružené v Regionu jih se nyní připravují na
III. etapu výstavby přivaděče, která se týká právě Srbína, Mukařova a Žernovky. V souladu
s nyní podaným projektem se připravuje 1. část
III. etapy, kdy přivaděč povede ulicí Choceradská (od Svojetic k ulici Na Pískách). Takže nejprve dojde k vybudování vodovodu ve starší části
Srbína. Pak se bude pokračovat dál k Požáru,
přes ulici Na Moklině, až na Žernovku. Zde bude
vodovodní dílo velkého rozsahu Region Jih, který do Mukařova přivede kvalitní vodu ze Želivky,
končit. Předtím ale musíme získat stavební povolení na některé části stavby, vysoutěžit dodavatele stavby, uskutečnit výběr a zajištění technického a autorského dozoru, a splnit další podmínky,
kterými je vázáno poskytnutí dotace a zahájení
vlastní výstavby. Takže nejbližší uvažovaný
termín prvních terénních prací je podzim 2013,
pokud vše půjde hladce.“

ťují provoz čističky. „Jde o vcelku
jednoduchou a snadno pochopitelnou technologii. Přesto, že už
je dnes dávno překonaná, funguje
velice dobře. Dokáže z odpadní
vody velmi efektivně odstranit nerozpustné látky ve formě kalu. Neporadí si však v dostatečné míře
s látkami rozpuštěnými ve vodě,
především s fosfáty (prací a čistící
prostředky), a s dusíkatými sloučeninami. Proto vznikla na půdě
EU směrnice, která ukládá k čištění odpadních vod používat modernější technologie. V tomto roce

končí tzv. přechodné období, ve
kterém je ze strany EU nově přistoupivším zemím tolerována vyšší míra znečištění vypouštěných
odpadních vod. Je proto nutné čističky odpadních vod modernizovat
a osadit technologiemi, které jsou
šetrnější k životnímu prostředí.
Dalším zásadním problémem je,
že mnichovická čistička není vybavena tzv. kalovou koncovkou,
ve které se zpracovávají vyprodukované kaly. Takže v současné
době nejsme schopni kaly sami
upravovat a musíme je odvážet na

Škola musí být
letos napojena
na kanalizaci

Kanalizace nebude, voda ano
Mukařov – Kanalizace chybí v části Mukařova a především v Srbíně a na Žernovce. Bohužel
výstavba kanalizačního řadu je v nedohlednu. Tato
investiční akce je včetně nové ČOV odhadována
na 150 000 000 Kč. Sice je možné rozdělit stavbu do etap, ale i tak se jenom stavba nové čistírny odpadních vod vyšplhá na 35 milionů korun.
„A bohužel dotační tituly na výstavbu kanalizace
pro náš typ obce nebyly vypsány. Šance, že nějaké
peníze v dohledné době získáme, je téměř nulová,“ vysvětluje místostarosta Přemysl Zima. „Sice
máme hotovou kompletní projektovou dokumetaci na novou čističku v lokalitě U Požáru, ale jak
jsem již uvedl, dotaci na její stavbu nedostaneme
a navíc stále není dořešen spor ohledně pozemku,
na kterém měla stavba vyrůst. Také zpracováváme
studii na rozšíření stávající ČOV a hledáme přijatelné varianty, jak situaci alespoň částečně řešit.“

ČOV v Mnichovicích

jiné velké ČOV v okolí k následné likvidaci. A to nás stojí jednak
peníze, a jednak tyto neupravené
kaly nechtějí ČOV příliš přijímat.
Jak ovlivňují chod čističky kaly
z domácích jímek, které k vám
svážejí fekální vozy?
Značně. Voda v žumpách a septicích se totiž vyznačuje podstatně vyšší koncentrací znečištění,
než voda kanalizační. Navíc je
zdržením v jímce po určitou delší dobu biologicky i chemicky
značně modiﬁkována, což technologii čištění naprosto nevyhovuje. Nárazové vypuštění většího
množství domácích kalů může
biologické prostředí čističky natolik narušit, že přestane správně
fungovat. To se stalo například
počátkem minulého roku, kdy
jsme byli nuceni úplně pozastavit
návoz odpadních vod z jímek. Po
obnovení provozu jsme přistoupili k značnému omezení a návoz je
limitován objemově na 5 m3 za
hodinu. Navezená odpadní voda
putuje nejdříve do retenční nádrže
a odtud je dávkována do samotné
čističky. Dalším trvalým omezením je svážení odpadních vod
pouze z území města, případně
z blízkého okolí, ale jen při nedosažení stanovené kapacity.“

Mukařov bude napojen
na úpravnu vody Želivka

Pyšely – Kanalizace v Pyšelích
byla dokončena v roce 2007 a kanalizační řad je zaveden v celé
obci, kromě osady Borová Lhota,
která je značně vzdálena a má jen
málo obyvatel. Občané Pyšel nemají povinnost se na kanalizaci
napojit, takže některé domy nejsou odkanalizovány, přípojku si
ale mohou kdykoliv zřídit.
„V letošním roce plánujeme do
kanalizace a také do vodovodu investovat,“ říká předseda ﬁnanční
komise obce Marian Klásek. „Čeká
nás pořízení další studny, aby byl
zajištěn dostatečný zdroj pitné vody,
a také je zapotřebí rekonstrukce
kanalizace a čerpadel. V provozu
se totiž ukázalo, že některé úseky

kanalizace, zejména v Zaječicích,
nezvládají ve špičce nápor. Je třeba zvětšit průměr trubek a posílit
čerpadla, aby nedocházelo k zahlcování čerpadel, přetékání splašků
a neúměrné spotřebě energie na
provoz kanalizační soustavy. Letos
budeme muset vyřešit i napojení
základní školy ke kanalizaci. Zatím
jsme tuto investici odkládali, neboť
jsme doufali, že se podaří získat dotaci na rekonstrukci školy, která je
v neutěšeném stavu. Připojení ale
již nemůžeme odkládat.
Kanalizaci provozuje obec
a ČOV má dostatečnou kapacitu
i na růst obce, kde probíhá poměrně významná výstavba rodinných domů.“
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Osobnosti regionu

Krátce ze Zápraží

Open Gate
má Ámosku

Někdy o sobě pochybuji, jindy jsem hrdá,
že porážím o polovinu mladší holky
Štěpánka Hilgertová je legenda českého
vodního slalomu. Je držitelkou 2 zlatých
olympijských medailí (1996, 2000), 2 zlatých,
2 stříbrných a 4 bronzových medailí Světového
poháru, 2 zlatých a 1 stříbrné medaile
z mistrovství světa a 2 zlatých, 3 stříbrných
a 1 bronzové medaile z mistrovství Evropy.
Na loňské olympiádě v Londýně skončila
ve svých 44 letech na čtvrtém místě!
Tento skvělý výsledek byl
pádnou odpovědí všem pochybovačům, kteří vám nevěřili
a posílali vás do důchodu.
Jsem ráda, že jsem dokázala, že
můj start na olympiádě byl oprávněný. Také jsem si nominaci tvrdě
vybojovala.
Nevadilo vám, že se hodně
probíralo, že jste nejstarší
závodnicí?
Vyslechla jsem si spoustu poznámek. Ve většině případů šlo o „legrácky“ a dobře mířená šťouchnutí.
Alespoň tak jsem to brala a snažila
se nepřipouštět, že by to někdo myslel zle. Ale samozřejmě byly chvíle,
kdy jsem řešila a pochybovala, zda
na to stále mám, jestli vlastně jen
„nezacláním“, jak mi je také podsouváno. A tyto pocity zase střídala
hrdost, že ve svých 44 letech dokážu
konkurovat dvacetiletým holkám.
Závodila jsem například s Jessicou
Foxovou, s jejíž matkou jsem se setkávala na závodech v devadesátých
letech. Také se stal kuriózní omyl,
kdy novinářům uvedli do podkladů, že startuji na olympiádě poprvé. Zrovna u mě! Přitom jsem těch
olympiád absolvovala už šest.
Několik týdnů před olympiádou se vám přihodila velice
nepříjemná věc – při návratu
ze soustředění v Londýně došlo
během letu ke zničení vaší speciální závodní lodi…
To byl hrozný okamžik. Byla to
úplně nová loď, krásně mi sedla.
Už jsem se smiřovala s myšlenkou, že olympijské hry absolvuji
se starým kajakem. Naštěstí výrobce stihl vyrobit novou loď, se
kterou jsem se rychle sžila.
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Je náročné připravit závodníkovi loď „na míru“?
No nemůžeme zajít do obchodu
a jednoduše koupit sériově vyráběný kajak. Závodníci vyžadují
určitá speciﬁka a loď vám musí
váhově i tvarově sednout. Právě
proto jsem byla ze zničení kajaku
tak smutná, protože mi opravdu
vyhovoval. Před tím mi výrobce
udělal jinou loď, a ta byla příliš
„vyřezaná“ a nebylo to ono.
Jak to, že jste sakra stále tak
dobrá? Říká se, že máte zvláštní
cit pro vodu, je to pravda?
Ani nevím, jak to zhodnotit, na
tuto otázku by asi měli odpovědět
jiní. Nejsem ten typ, že bych o sobě řekla – jezdím výborně a mám
skvělý cit pro vodu. Na záčatku
své kariéry jsem nijak výrazně nezářila. Vždyť první „velkou“ medaili jsem získala až v 28 letech,
kdy už mě mnozí experti posílali
do sportovního důchodu. Dlouho
mi trvalo naučit se „prodat“, to
co umím. Byla jsem asi až příliš

zodpovědná a svázaná, závodila
s pocitem, že musím, a to pak obvykle moc nejde. Když jsem se to
naučila korigovat, nastala „zlatá“
léta mé kariéry.
Jak vlastně probíhá vaše příprava na závodní sezónu? Musíte si formu časovat podobně
jako například atleti?
Časování je určitě zapotřebí i ve
vodním slalomu, a je to poměrně
individuální záležitost. Neexistuje
jednotný recept, každý sportovec
potřebuje něco jiného. Makat umí
kdekdo, ale vyladit formu fyzicky
a psychicky je hotová alchymie.
Navíc jiné je to např. na jarní seriál
nominačních závodů, jiné pak v sezóně na závody Světového poháru
nebo mistrovství světa. Letos nás
nominace čeká dva víkendy uproŠtěpánka Hilgertová trénuje
se svým synem Luboše

střed května, v případě úspěchu pak
v červnu ME v Polsku, seriál SP po
Evropě a MS v září v Praze v Tróji.
Můžete se při vašich obrovských zkušenostech ještě něco
nového naučit, nějaké nové
techniky, fígle, nebo jde spíše
o udržení kondice?
Kondici už neudržím ☺, takže
se soustředím na tu techniku a fígle.
Pořád je se co učit. Jako ostatně vše,
tak i vodní slalom se vyvíjí. Tratě
se zkrátily na polovinu, lodě na tři
čtvrtiny. S trochou nadsázky bych
to přirovnala, že jsem začínala na
obřím slalomu a nyní jezdíme dravý krátký slalom. Z toho vyplývá
i značná změna techniky, která mě
nutí stále na sobě pracovat. I ty nominace jsou čím dál těžší – na začátku kariéry se do reprezentačního

výběru dostaly 4 lodě. Pak jen tři, na
olympijských hrách v letech 2000,
2004 to už byly jen dvě lodě a 2008,
2012 mohl reprezentovat jen jeden
závodník. Jen ta pravidla při nominacích se u nás změnila pro mě
příliš pozdě. V době, kdy bych díky
medailovým výsledkům nemusela
podstupovat náročnou jarní domácí
nominaci, jsem vždy musela i jako
olympijská vítězka či mistryně světa
v následujícím roce nominací projít.
Prý by to nebylo fér vůči ostatním.
No, otrávit jsem se tím nenechala…
Letos vůbec poprvé byli medailisté
z loňského roku na OH a ME nominováni automaticky.

Do Senohrab
jezdím
relaxovat.

Venku padá sníh. Kam do teplých krajin odlétáte trénovat na
jarní nominaci?
Po několika letech předjarních
soustředění v Jihoafrické republice či Austrálii jsme usoudili, že je
čas na změnu. Naštěstí se naskytla možnost vyrazit do Spojených
arabských emirátů. Znělo jako
„Pohádka tisíce a jedné noci“,
a pohádka to je i ve skutečnosti.
Divoká voda uprostřed pouště!
Slunce každý den, vody na trénink
v této destinaci kupodivu ne dostatek, ale nadbytek. A co mne nejvíce těší, je krátká cesta – 6h a malý
časový rozdíl – 3h. Přece jenom
jsem už starší osoba a dlouhé lety
mi nedělají dobře ☺. O to více nepříjemné jsou pak návraty k nám
do zimy. Obvykle bývá ještě velmi
chladný březen, v řekách ledová
voda, a přitom je potřeba jezdit co
nejvíce, za každých podmínek.

Jak tréninky probíhají a jsou
fyzicky náročné?
Tréninky jsou samozřejmě náročné, ale přece jen nejsme vytrvalostní sport. Objemy nejsou
vysoké, spíše intenzita. Program
tréninku je pro laika dost jednotvárný – voda a zase jenom voda, najíždíme „objemy“, občas běh, strečink
a naše oblíbená jóga. Máme i volné
dny, a to vyrážíme na výlety. Kvůli
únavě z tréninku to nejsou žádné
„discovery tours“, ale na základní
poznání země to stačí.

Je ﬁnancování zimní přípravy
v dalekých zemích náročné?
Nic jiného se nedá dělat, ven
musíme. Něco přispívá ASC
DUKLA, jejímiž jsme členy, něco
podle výsledků Český svaz kanoistů, něco sponzor – pojišťovna
UNIQA. Vždy spočítáme naše
možnosti a podle toho naplánujeme přípravu na sezónu.

Fungujete v nějaké tréninkové
skupině?
Jsme spíše taková rodinná tréninková skupina, protože kromě
ostatních členů reprezentačního
družstva, je zde i můj manžel jako
trenér a syn, který také závodí.
Mohu trénovat i sama, ale pokud
chci „závodnicky“ růst, potřebuji

být v kontaktu s ostatními sportovci a poměřovat síly.
Pomáhá vám, že vlastně máte
rodinu stále kolem sebe?
Má to řadu výhod a samozřejmě
i svá úskalí, se kterými se učíme
pracovat. Obecně řečeno, syn, jakožto představitel toho „dravého
mládí“, mi pomáhá učit se ty nové
fígle a dávat jízdě potřebný šmrnc.
Já mu mohu naopak dodat dostatek
závodních zkušeností, a snad i trochu té sportovní psychologie...
Hrozí kajakářům nějaká zranění?
Vodní slalom nepředstavuje jednostrannou extrémní zátěž, proto
ke zraněním dochází výjimečně.
Nejčastěji vyhozená ramena, případně zranění o kameny v divoké
vodě. Měla bych asi zaklepat, zatím mne nic vážného nepotkalo.
Najdete si čas a zajedete občas
na chalupu do Senohrab?
Senohraby jsou moje dětství.
Chatu tam maminka s babičkou
postavily už začátkem 60-tých let.
Já tam strávila skoro celý předškolní věk a většinu prázdnin.
Nyní už tolik volného času není,
ale přesto se s manželem snažíme
jezdit do Senohrab co nejčastěji.
Chatu jsme přestavěli na přízemní
rekreační domeček, ve kterém se
cítíme dobře. Ačkoliv nejsem ani
trochu zahradnice, tak posekat
trávu, něco vyplít, prořezat, nebo
zajít na procházku či na houby,
večer jen tak posedět, jsou pro
nás příjemné činnosti. Je to zkrátka něco jiného, než jen stále řešit, jaký nájezd udělat na určitou
brankovou kombinaci.
Ani se vás nebudu ptát, zda
myslíte na další olympiádu v roce 2016 v Rio de Janeiru. Tato
otázka už vás asi musí štvát…
To se mě prosím vás opravdu
neptejte.

Babice – Paní učitelku Alexandru Děžinskou ze školy
Open Gate nominovali její
„čtvrťáci“ do regionálního kola
ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, která se uskutečnila na zámku Berchtold
v Kunicích. Paní Děžinská postoupila do semiﬁnále soutěže,
které se uskuteční na ministerstvu školství v Praze a navíc
získala titul Středočeský Ámos.
Pedagogy nominují do soutěže
žáci, kteří také své učitele před
porotou obhajují.

Finanční dar
pro Frenštát
Sulice – Zastupitelstvo obce
Sulice schválilo ﬁnanční dar ve
výši 10 000 Kč městu Frenštát
pod Radhoštěm na pomoc lidem
postižených výbuchem panelového domu.

Daňové
přiznání
můžete
podat
v Mnichovicích
Mnichovice – Občané Mnichovic a přilehlých obcí mohou
podat daňové přiznání za rok
2012 a bezplatně získat pomoc
při jeho vyplnění v Informačním centru v Mnichovicích.
Pracovníci Finančního úřadu
v Říčanech zde budou přítomni
a připraveni vám pomoci 19. 3.
2013 od 16.00 – 19.00 hod.
Zároveň budou v IC v průběhu měsíce března k dispozici
formuláře na podání daňového
přiznání fyzických osob, právnických osob a k dani z nemovitostí, včetně pokynů k vyplnění.
Tiskopisy daňového přiznání
včetně všech příloh lze získat
také na internetových stránkách
Ministerstva ﬁnancí http://www.
mfcr.cz, v nabídce daně a cla/
Daně/Tiskopisy ke stažení.
Úřední hodiny IC
v Mnichovicích:
PO – PÁ: 8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00 hod.
SO: 8.00 – 12.00 hod.
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Velbloudi a jitrnice, jakou svět neviděl

Na karneval dorazil
Zdeněk
Pohlreich
Babice – V divadle základní školy Open Gate
v Babicích se sešlo spousta
masek na čtvrtém ročníku
dětského karnevalu. „Nejlépe divácky hodnocené se
staly masky domácí výroby. Zubní kartáček spolu se
zubní pastou se zaslouženě
uchopil prvního místa,“
napsala nám Vlaďka Dvořáková z OS Babický drak.
„Těch masek bylo opravdu
hodně a celé představení
mistrně zvládl moderovat
kejklíř s kouzelníkem. Nechyběla ani dětská diskotéka
a soutěže, kde všichni mohli
získat drobné ceny.
Hlavní ceny věnovala cukrárna v Doubravčicích a myslím,
že se obdarovaní olizují z té
dobroty dodnes. Nesmíme za-

Nejdříve hody, pak průvod

pomenout na ﬁnanční podporu
obecnímu úřadu Babice, základní škole Open Gate za spoluorganizaci a poskytnutí prostor,
a v neposlední řadě ﬁrmě HP
Susan za báječné pohoštění pro
všechny zúčastněné.“

Svojetice – Obecní úřad ve
Svojeticích a Obec baráčníků
uspořádali 2. ročník masopustu.
Slavnost byla zahájena vepřovými hody v místním hostinci a po
příjezdu muzikantů se maškary
vydaly na průvod obcí.

Kuchař přišíval knoﬂíky
Svojšovice – Průvody masek
z okolních vesnic se sešly ve Svojšovicích na návsi, kde už voněla
zabijačka a další občerstvení. Lidé
mohli ochutnat jitrnice, klobásky,
koláče i koblihy, kávu, čaj, svařák,
grog, pivo. „Mateřské centrum
Lodička připravilo pár soutěží pro
děti,“ uvedla Michaela Hupcejová
z MC Lodička. „Průvodci byly pohádkové postavy - myslivec střílel
na jelena, kovář házel podkovy,
babka honila husy, Kašpárek krmil
koně, Smrtka určovala dle nástrojů řemeslo nebo povolání, hloupej
Honza zabíjel hřebíky do dřeva
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Zvánovice – Druhý Zvánovický
masopust se nesl ve znamení exotické originality a zároveň hluboké
české tradice. Čerstvé masopustní
koblihy totiž ochutnal i velbloud
Simír z Kazachstánu. S masopustními maškarami prošel celou obcí
a pak ještě svědčil na svatbě.
Na tradiční staročeskou veselici totiž přijeli tři velbloudi, kůň,
poník a také osel. Z jejich hřbetu
se na svět podívaly snad všechny
zvánovické i přespolní děti. Jedna
z organizátorek Pavlína Chejnová
je nadšená z velkého zájmu o masopustní pochoutky: „Všechny
voňavé buchty, koláče, rolky s kyselým zelím a křupavé škvarkové
preclíky byly tradičně hned pryč.
Naše spřátelené mnichovické řeznictví letos připravilo mnohem
víc výborných domácích jitrnic,
ovaru, tlačenky a dalších dobrot.
Všichni spokojeně pomlaskávali,
poslouchali harmonikáře Pepína
a nikomu ani nevadilo, že celou
akci sněžilo.“
V programu vystoupily s pedagožkou Amálkou K. Třebickou zvánovické děti, které si samy nazkoušely dvě písničky z jejího nového
alba Nešišlej a na masopustu je společně předvedly divákům. Sklidily
velký úspěch. Stejně jako na kost
prokřehlý harmonikář Pepíno. Hrál
a zpíval tak, že roztančil nejednoho
návštěvníka. To se ostatně podařilo
také zvánovickým břišním tanečnicím, které předvedly dvě taneční

čísla. Mnohé maškary se k nim přidaly a pak nebyly k zastavení.
„Historickou událostí byla pravá masopustní svatba. Při průvodu
se nám do sebe zamilovaly dvě
maškary, a tak jsme je hned oddali. Svědky jim byli velbloud Simír
a mědvěd Martina, a jako svatební
dar jsme jim dali megajitrnici, jakou
svět neviděl,“ popisuje nadšeně neočekávanou složku programu jedna
z organizátorek Eva Skuhrovcová.
„Opět se tu sešlo hodně maškar.
Jsme rádi, že naše akce v čele s masopustem začínají mít velmi
dobrý zvuk, a to nejen ve
středních Čechách, ale i po
celé republice. Letos přijeli
i mnozí stánkaři, jeden dokonce až z Liberce,“ hodnotí spokojeně Martina Tichá
v masce medvěda z Okrašlovacího spolku Zvánovice.
Soňa Jindrová

Laufr neboli strakatý
Tehov – Vyhrávající muzikanti na voze taženém koňmi
a kolem skotačící maškary, tak to
byl obrázek naší obce v sobotu
2. února 2013. Potkat jste mohli
nejen postavu zvanou laufr neboli strakatý, který se svou ženou
vede průvod, ale také mnoho
dalších postav z dob dávno minulých nebo z ﬁlmů, pohádek
i říše zvířat. Úplně prvního masopustního průvodu se zúčastnilo
na 40 masek, k nimž se přidalo

při průchodu obcí mnoho dalších
doprovázejících. Přestože nám
počasí celkem přálo, rádi jsme
se vraceli do vyhřátého sálu, kde
zábava pokračovala vepřovými
hody. Velice děkujeme za veselý a úspěšný průběh Masopustu
všem zúčastněným i všem ochotným pomocníkům, dále panu
Romanu Chromému, kapele „A
je to“ a Pekařství Frydrych.
Kulturní výbor obce Tehov,
www.tehov.cz.

Soutěže, tombola a klaun
a kuchař přišíval knoﬂíky. Další
soutěže na podiu měly připraveny
organizátoři akce SDH Svojšovice a ČČK Svojšovice. Nechyběla
bohatá tombola a loutkové divadlo
Kejklíř. Děkujeme všem, kteří si to
přišli s námi užít.“

Mukařov – Sbor dobrovolných hasičů Mukařov uspořádal
tradiční dětský karneval. „Jsme
rádi, že tato akce je již trvale
zapsána v myslích dětí a rodičů,
o čemž svědčí hojná účast,“ uvedl Michal Pokorný. „Letošní kar-

neval navštívilo 74 dětí, které se
mohly těši na nejrůznější soutěže,
bohatou tombolu a klauna. Chceme poděkovat také obci Mukařov
a našim sponzorům, bez kterých
bychom nebyli schopni udržet
a vylepšovat tuto tradiční akci.
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Najít optimální řešení nebude jednoduché

„LEPŠÍ“ POŘADÍ U ZÁPISU
MŮŽE V NĚKTERÝCH
PŘÍPADECH ROZHODNOUT
Říčany– Zápisy do prvních tříd
v Říčanech proběhly díky dobré
přípravě všech tří základních škol
bez komplikací. Letos bylo ve
všech říčanských školách zavedeno doplňující kritérium pro přijetí
dětí – a to čas registrace k zápisu.
„Lepší“ pořadí bude rozhodující
zejména pro děti z mimospádových obcí.
1. ZŠ – „K zápisu přišlo celkem
108 dětí,“ uvedla zástupkyně pro 1.
stupeň Petra Rohlíčková. „Po vyřízení žádostí o odklad a po konečném
rozhodnutí rodičů – neboť mnoho
z nich absolvovalo zápisy i v jiných
školách, vyhovíme s největší pravděpodobností všem zájemcům, a to
i mimospádovým dětem.“
ZŠ Bezručova – „Musím konstatovat, že zápisy se uskutečnily
ve velké pohodě. Všechny rodiče
jsme seznámili s podmínkami při-

jetí a nezaznamenali jsme žádné
negativní reakce, žádnou paniku,
ani tlaky, aby bylo dítě přijato,“
prozradila zástupkyně pro 1. stupeň Jaroslava Šindelářová. „Celkem přišlo 147 dětí a plánujeme
otevřít čtyři první třídy, přičemž
je možné, že bude otevřeno pět
tříd. I v naší škole bude v krajních
situacích rozhodovat „lepší“ pořadové číslo, ale žádnou „tlačenici“
u vchodu jsme nezaznamenali.
Speciﬁcká pravidla přijetí byla
stanovena ve dvou prvních třídách
– jazykové a hudební, kde rozhodovaly i talentové zkoušky.“
ZŠ U Říčanského lesa – „Podle
zájmu rodičů, kteří se u nás byli během „Dne otevřených dveří“ informovat, jsme se na zápis důkladně
připravili,“ říká ředitel školy Daniel Kohout. „Předpokládali jsme, že
vážní zájemci o naši školu přijdou

STRANČICE PLÁNUJÍ
PŘÍSTAVBU ŠKOLY
Strančice – ZŠ Strančice bude
otvírat pouze jednu první třídu
s 26 volnými místy. „Více mi
kapacita školy nedovolí, nemohu
přijmout ani třicet dětí do třídy,“
vysvětluje ředitelka Kateřina
Schejbalová. „Škola je kapacitně,
ale i prostorově zcela naplněna.
Omezený prostor pedagogům
i vychovatelkám ztěžuje podmínky práce. Přesto kvalita vzdělávání našich žáků má vzrůstající úroveň, a to hlavně díky skvělé práci
pedagogického sboru. Je nám líto,
že budeme muset spoustu dětí

odmítnout. I když jsem dopředu
upozornila rodiče na krizovou
situaci s tím, že šance na přijetí
„nemístních“ dětí je malá, přišlo
k zápisu 49 dětí.“
Situaci by měla výrazně zlepšit
přístavba základní školy. Plánuje
se stavba celého křídla se čtyřmi
třídami. Obecní úřad Strančice již
obdržel stavební povolení. Pokud
bude vše probíhat bez komplikací,
mohlo by se začít stavět již v dubnu. K navýšení kapcity školy však
bude moci dojít až pro školní rok
2014/2015.

Předškoláky s rodiči hned ve dveřích přivítaly pohádkové bytosti.
Doprovázely je i po celou dobu zápisu a pak jim ukázaly celou školu.
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ZŠ U říčanského lesa
Foto: Rudolf Flachs

velmi brzy ráno, aby si zajistili
dobré pořadové číslo, které vzhledem ke kapacitě našich prvních tříd
bude bohužel nakonec opravdu rozhodovat. K zápisu nakonec přišlo
bezmála 140 žáků a přijmout mohu
pouze 90 do tří tříd. Nenechali
jsme rodiče mrznout venku a školu jsme již o půl páté ráno otevřeli.
Stálo zde už dvanáct rodičů! Vše
bylo zorganizováno tak, aby pokud
možno nedocházelo ke konﬂiktním
situacím a zároveň se všichni cítili
pohodlně, mohli si sednout a nabídnout kávu, čaj a koláče. Z reakcí
rodičů vím, že se žádné třenice nekonaly, naopak panovala příjemná
nálada. Upozorňuji, že budoucí
žáci se svými rodiči samozřejmě
v žádné frontě stát nemuseli.“
Stát ve čtyři ráno před školou
mi nevadilo
Jednou z maminek, která neváhala a šla si v brzkých ranních
hodinách stoupnout před školu,
byla i Draha Mašková. „Ne že by
to bylo zrovna potěšení stát ve čtyři ráno před školou, ale chápu, že
škola musí mít nějaký „nástroj“,
jak rozhodnout v případě převisu
poptávky. Nechtěla jsem nic nechat
náhodě a zkrátka jsem si přivstala,
protože mi to stálo za to. Na této
škole ve třetím ročníku je již můj
syn, a proto mohu posoudit, jakým

způsobem probíhá výuka na prvním stupni. Líbí se mi například genetická metoda čtení, která děti učí
číst a psát přirozeným způsobem po
hláskách nejdříve velká tiskací písmena. Skvělé jsou tzv. ranní kruhy,
kdy si děti sednou s paní učitelkou
na zem na polštáře a vypravují si,
nebo uspořádání lavic do „hnízd“
po šesti dětech. Tak se učí spolupráci a vzájemné pomoci a také se
utužuje kamarádství v celé třídě
– nejen dvojice, která sedí spolu.
Prospěch žáků se probírá na konzultacích mezi šesti očima – dítě,
rodič, učitel. A tak bych mohla ve
výčtu dobrých věcí pokračovat.
V neposlední řadě musím pochválit
paní učitelky – ještě jsem neviděla,
aby se některá mračila.“
Ve škole dobře funguje i OS
Stopy, do kterého je paní Mašková
aktivně zapojena. „Jde o sdružení
rodičů, které se zapojuje do akcí
školy a pomáhá, kde je třeba. A také
stmeluje nás rodiče. Díky vzájemné
spolupráci se nám daří organizovat
různé krásné akce – například velké
Svatováclavské slavnosti, Vánoční
jarmark, který byl otevřen pro širokou veřejnost a nyní se chystáme
na Noc s Andersenem, kdy do školy mezi děti přijede moderátorka
a choreografka Kristina Kloubková
a písničkář Ivan Hlas.“

Kamenice – Obec stojí před
rozhodnutím, jak vyřešit palčivý
dopravní problém – najít optimální řešení vedoucí ke zklidnění dopravy v ulici Ringhofferova,
která spojuje Olešovice a Štiřín.
Jako optimální se jeví ulici zjednosměrnit. Toto řešení má ovšem
i svá proti a odpůrci jednosměrky
to dávají náležitě najevo. Na stole
je i obousměrná varianta s masivními „zklidňujícími“ prvky.
„Jak je celá situace vyhrocena, se
ukázalo na veřejné prezentaci projektu řešení dopravně–bezpečnostní
studie Ringhofferovy ulice v úseku
Olešovice – Struhařov – Štiřín, která se uskutečnila v sále kulturního
domu,“ říká starosta Kamenice Pavel Čermák. „Sešlo se zde mnoho
lidí, ale bohužel většina z nich si
nepřišla poslechnout odborný názor
dopravního inženýra a na všechno
reagovala hlasitým nesouhlasem.
Kvůli vášnivé diskuzi se nepodařilo
prezentaci dokončit a v žádném případě to nevypadá, že by protichůdné strany měly vůli a chuť udělat
kompromis.“

Můžete shrnout,
o co ve sporu jde?
Ulice Ringhofferova spojuje části
Kamenice – konkrétně Olešovice,
Struhařov, Novou Hospodu, Štiřín
a také Všedobrovice. Tato komunikace slouží jako spojovací tepna pro
chodce, ale vzhledem k tomu, že
zde panuje značný provoz a chybí
chodník, je to velmi nebezpečné.
Proto jsme začali uvažovat, jak provoz omezit a také jak najít řešení,
aby se podél ulice dal vybudovat
chodník. Navíc zde hraje roli to,
že Ringhofferova ulice je v daném
úseku úzká a pokud bychom chtěli
zachovat obousměrný provoz, chodník se nevejde. Také nechceme a ani
nesmíme pokácet stoleté lípy.
Kdo je proti a jaké jsou
argumenty?
No to je na dlouhé vysvětlování.
Střetávají se zde požadavky různých
zájmových skupin z celé dotčené
oblasti, takže je zde více „znesvářených“ táborů. Já na jednu stranu
všem rozumím, ale takto se nehneme z místa. A jaké jsou protiargumenty? Omezením provozu v ulici

Ringhofferova zvýšíme částečně
hustotu provozu v ulici Želivecká,
kde už také panuje značná dopravní zátěž. Tato komunikace má sice
lepší povrch a je širší, ale také chybí
chodník a je zde zastávka autobusu,
kam chodí pěší. Dále se rozebírá,
kdo to bude mít domů blíže a kdo
si „zajede“ a komu bude pod okny
projíždět více aut.
Vidíte v dohlednu
nějaké řešení?
Hledáme takové řešení, které by
bylo jednak v souladu s normami,
současnou nejlepší praxí, bylo by
investičně přijatelné a vyhovělo

by co největšímu počtu obyvatel.
Jedním z prvních kroků bude zajištění statistik dopravních nehod
v ulici Želivecká a Ringhofferova
od Policie ČR, abychom se mohli poučit z jejich příčin a četnosti
v jednotlivých místech. A také
začneme pracovat na projektové
dokumentaci na chodník od ulice
Na Palouku k autobusové zastávce. Chodník by budovaly společně
obce Kamenice a Sulice. Situaci
pomůže i prosazení malé okružní křižovatky na Želivci a druhé
v Olešovicích v rámci rekonstrukce silnice II/603 – Pražská.“
inzerce

SPÁDOVÉ OBCE HLEDAJÍ
ŘEŠENÍ SPOLEČNÝMI SILAMI
Mnichovice – Základní škola
T.G. Masaryka v Mnichovicích
přerušila správní řízení o přijímaní
dětí do prvních tříd. „A to z důvodu, že hledáme společně se starosty
spádových obcí řešení, jak vyhovět
všem „našim“ dětem,“ vysvětluje
ředitelka školy Marcela Erbeková. „Do naší spádové oblasti patří Hrusice, Všestary, Struhařov,
pak Mirošovice a Senohraby, kde
fungují školy pro první stupeň. Je
potěšující, že jsme si dokázali sednout k jednacímu stolu a snažíme
se společnými silami najít řešení. Je
jasné, že pro školní rok 2013/2014

není možné nástavbu školy realizovat, a proto hledáme možné objekty, kde by fungovalo odloučené
pracoviště školy. Důležitým rozhodnutím společných jednání je to,
že nechceme vypovídat smlouvy
o spádovosti a chceme situaci řešit
společně. Pokud se nepodaří získat
ﬁnance potřebné na nástavbu školy
od státu, který zatím dává od problému ruce pryč, budeme zřejmě
nuceni stavbu ﬁnancovat společnými silami z obecních rozpočtů.“
K zápisu přišlo celkem 116 dětí
a již nyní je jasné, že děti z nespádových obcí přijaty nebudou.

Rádi vám pomůžeme
s výběrem dovolené
Klientské centrum INVIA.CZ
je tu pro Vás

Říčany
17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)
telefon: 323 602 240
e-mail: ricany@invia.cz

Bezplatná telefonní linka

800 555 331
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MAS Říčansko
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PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍTI MASku!
S preclíkem – znakem MASky neboli
Místní akční skupiny Říčansko se
setkáváte pravidelně při různých
akcích v Říčanech, Stránčicích
a Mnichovicích, na svých toulkách
po okolí (na naučných stezkách),
hřištích, tělocvičnách a na
vylepšených obcích v celém regionu,
i na stránkách Zápraží už šestým
rokem! Obecně prospěšná
společnost se totiž stará, aby se
nám tu žilo lépe a milo.
Co je MAS Říčansko, MASka?
 Nezisková
organizace, která spojuje
v partnerství obce, neziskovky i podnikatele
a občany z Říčanska. Dnes celkem 48 partnerů, kteří plánují a podporují místní rozvoj.
 Dotační „agentura“, která vyhlašuje výzvy
a zprostředkovává dotace. Dosud podpořila v našich 39 obcích celkem 71 projektů za 38 milionů Kč. Pár milionů ještě rozdá letos v květnu.
 Nástroj pro starosty a zastupitele obcí, kterým záleží na zlepšení života, vzhledu i okolí své
obce.
 Konzultační a servisní místo.  Bezpečné
prostředí pro diskuze.  Organizátor akcí, seminářů a konferencí pro odborníky i veřejnost.
Z čeho je taková MASka ﬁnancovaná?
Od roku 2008 do konce roku 2013 z dotace
Evropské unie. Roku 2014 z ﬁnančních darů
svých obcí, partnerů a příznivců. Od roku 2015
zase z dotací EU. Šest let pomáháme … jeden
rok budeme potřebovat pomoci my, abychom
dalších šest let od roku 2015 do 2020 mohli
zase pomáhat. Prosíme, podpořte svou MAS!

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO
Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881,
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

SPOLUPRÁCE
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
PROJEKTY
Pavlína Filková,
kancelar@ricansko.eu

Rouhači

Než se skloní měsíc ke konci,
budou tu Velikonoce

Na čem teď MAS pracuje?
Protože MAS má za cíl rozvíjet území na kterém působí, tak kromě stálých aktivit, připravuje novou Integrovanou strategii rozvoje území
a další dokumenty, které pomohou našim obcím a v nich působících organizací čerpat dotace v období 2014-2020. Bez této práce by náš
region přišel o minimálně 60 milionů Kč!
Rádi přijedeme k vám do obce – na zasedání zastupitelstva či besedu a povíme vám
víc. O tom, jaké jsou možnosti teď a co se
plánuje po roce 2014. Volejte a pište. Jsme tu
pro vás.

WWW.MAS.RICANSKO.EU

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
PRO ŽÁKY ZŠ
Rád/a píšeš? Chodíš na 2. stupeň
ZŠ? Chceš vyhrát pěknou cenu?
Pojď soutěžit!
Napiš krátkou pohádku či povídku o starých tradičních řemeslech – kováři, přadleně, švadleně,
dráteníkovi, tesaři, pekaři… Maximální délka je
strana A5 tj. max. 2000 znaků včetně mezer.
Dílko pošli mailem na projekty2@ricansko.eu
či písemně na adresu MAS Říčansko,
Olivova 224, 251 01 Říčany. Uveď prosím jméno,
příjmení, věk, adresu základní školy a kontakt
(e-mail nebo adresu).

POZOR uzávěrka soutěže je 10. 3. 2013!!!

Značkou „ZÁPRAŽÍ
originální produkt®“
se pyšní také restaurace,
hotely a cukrárna
Po úspěšném zavedení certiﬁkace pro regionální
výrobky v loňském roce se dne 28. ledna 2013
sešla v sídle MAS Říčansko certiﬁkační komise
složená ze zástupců místních podnikatelů,
neziskových organizací a odborníků v oblasti
cestovního ruchu a stravování, aby posoudila
žádosti o značku „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“
pro ubytovací a stravovací zařízení.
Značku získalo 6 zařízení, která nejen splňují
kritéria Asociace regionálních značek pro služby
v cestovním ruchu, ale navíc skvěle reprezentují
gastronomii, pohostinství i doprovodné sportovní a poznávací aktivity v regionu jihovýchodně za
Prahou. Všem certiﬁkovaným gratulujeme a vás
čtenáře, zveme k jejich návštěvě!
Všechny oceněné restaurace a cukrárnu
najdete na straně 20 tohoto vydání.
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PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA
V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí

Čas, kdy se znovu přesvědčujeme, že jsme
nikdo z nás neztratili tolik, jako ten, kterého
si malujeme na kříži a jehož podoba označuje místo posledního odpočinku mnoha
našich milých. Zároveň jsme nikdo nemohli získat tolik, co získal on. “Pokud nevstal
z mrtvých, jsme největší z ubožáků!” tvrdí
jeden z nejstarších řeckých textů zapsaných
v Bibli. Ale pokud je to pravda a Kristus je
živ, tak budeme živi i my, kteří v něj smíme
věřit. A to je ohromný zisk!
Jde o hodnoty a jejich porovnání. To, co
stojí nejvíce, to se ne vždy dá vypočítat
v penězích. Myslím teď na to, co zcela jistě nejde vyjádřit v žádné měně. To je třeba
lidský zájem, starost o bližní. Píšu tato slova
na konci února a zrovna blahořečím Bohu
za bílý poprašek. Mimo jiné také proto, že
podle něj rychle poznávám, že je s mými
známými všechno v pořádku. Navykli si žít
sami, tváří se soběstačně, ale pomalu více
a více nejsou. Nikdo za nimi moc nechodí, a tak jsou ťapky pejska a umetený první
schod znamením, že je vše tak, jak má být.

Ale kdyby šlo jen o tohle! Spousta našich
obecních věcí je otázkou nevyslovených
vztahů, úcty a zájmu, které jsou přirozeně
lidské. K nim povzbuzuji. A navíc – začínám nahlas mluvit o tom, že je dobré myslet
na vlastní komunitní fond, vlastní zdroje,
z nichž bychom jako komunita a okolí mohli ﬁnancovat bez evropských omezení. A až
se dají lidé dohromady, kteří to uvidí – zatím
o tom všude mluvím - tak si budete moci po
desetikorunách či větších obnosech pomalu
skládat ﬁnance na rozumné věci, které ty peníze přeci jen potřebují. Ne na všechno myslí městský rozpočet a ani nemusí.
Chcete probrat tohle či něco jiného? Chcete se bavit o sobě? Mne pořád baví být s lidmi pohromadě. Samozřejmě i bez závazku.
Ovšem, pokud někdo chce závazně poznat
křesťanství a nechat se pokřtít, jsem také
k dispozici. dkvasnicka@gmail.com a telefon
604 947 739
Daniel Kvasnička,
farář

Domov pro
seniory Blaník
Mnichovice – Domov pro seniory BLANÍK v Mnichovicích přivítal své první klienty, kterým nabízí profesionální služby,
domácí prostředí a respektování osobnosti
každého jedince. „Těší nás, že se naši klienti cítí v novém domově dobře a rádi mezi
sebou přivítáme další seniory,“ sdělil nám
ředitel Mgr. Oldřich Kumprecht. „Kapacita domova ještě není naplněna a v případě
potřeby, můžeme klienta ubytovat ihned.“
Domov pro seniory BLANÍK,
Jiráskova 456, Mnichovice,
mobil: 603 442 349,
e-mail: o.kumprecht@dsblanik.cz,
www.dsblanik.cz.

Kapka medu pro Verunku
…je úžasný muzikál pro celou rodinu. Těšit
se můžete na krásný pohádkový příběh, skvělou
hudbu, nádherné kostýmy a obrovské nasazení
od všech interpretů – v čele s Bárou Basikovou
a Kamilem Střihavkou.
„Tento muzikál je pro mě srdeční záležitostí,
protože námět vymyslel můj dědeček dramaturg, scénárista a moderátor JUDr. Jan Pixa.
Scénář vytvořili moji rodiče Alena a Jan Pixovi
a sestra Kristýna se postarala o texty a na mě
zbyla nevděčná role producenta,“ říká Lenka
Pixová – Průšová. „Podařilo se nám získat skvělé odborníky – hudbou, režií, choreograﬁí, scénou, osvětlením počínaje a kostýmní výtvarnicí
konče. V muzikálu účinkují výborní interpreti,
od věhlasných jmen jako je Basiková, Střihavka, Nosková, Pártlová, Leichtová, Černíková až
po méně známé, ale velmi talentované zpěváky,
herce a tanečníky, kteří podávají stejně výborné
výkony. Dokonce bych řekla, že jsme objevili

i nové talenty. Například Felixe Slováčka juniora jako herce. Mám obrovskou radost, že se
nám podařilo oživit kouzelný pohádkový příběh našeho dědečka a že vzniklo vysoce profesionální představení, ze kterého snad diváci
naše nadšení a zápal vycítí.
Muzikál vám nabídne různé hudební žánry od
rock´n rolu až po čardáš, taneční výstupy a krásné písničky s chytlavými melodiemi a dobře
srozumitelnými texty. Nechybí vtipné dialogy,
které ocení děti i dospělí. Navíc se podařilo do
textů dostat jakési poselství, že se máme chovat
k přírodě a k sobě navzájem hezky a s porozuměním. Zaručuji vám, že pokud muzikál Kapka
medu pro Verunku navštívíte, určitě nebudete
litovat,“ srdečně zve Lenka Pixová – Průšová.

Většina pohádek končí svatbou. Ale co bylo
potom. Dokázali Hloupý Honza, Zlatovláska
a Popelka dobře vládnout? Byli spravedliví
a moudří? Asi ne, protože královna přírodních sil
Kapeska se rozzlobí a připraví všem královským
rodinám a především princům, budoucím panovníkům, velkou zkoušku odvahy a moudrosti.
Předprodej vstupenek:
DIVADLO HYBERNIA,
Náměstí Republiky 4, Praha,
pokladna: po-so: 9 až 19 hod.,
ne: 10-15 hod., tel.: 221 419 420,
e-mail: objednavky@kapeska.cz.
Vstupenky v síti Ticketpro, Ticketstream,
včetně cestovních kanceláří Čedok,
Firo-tour, knihkupectví Kanzelsberger.
Větší objednávky tel.:
777 551 830, 603 352 078.

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Obyvatelé Kostelce bioplynovou
stanici nechtějí
Kostelec n. Č. l. – Soukromý investor společnost VOST spol. s.r.o.
plánuje vybudovat v lokalitě U Cihelny zemědělskou bioplynovou
stanici. Občané i vedení města mají
k projektu závažné připomínky.
„Nejsem zásadně proti alternativním zdrojům energie – ale nepodporuji takové podnikání, které
pro město nemá žádný pozitivní
přínos a na které doplácí i ten
nejchudší občan. Je třeba si uvědomit, že nárůst ceny el. energie
v posledním období zavinila mj.
hlavně podpora výroby energie
z tzv. obnovitelných zdrojů. Pokud si např. zemědělec postaví bioplynku, má vlastní zdroj surovin
a energie používá ve svém provozu, nezatěžuje občany zápachem,
zvýšenou dopravou ani navšováním cen el. energie – je to v pořádku. Ale umožnit někomu výnosné
podnikání za cenu omezení občanů, to se nám nelíbí,“ říká radní
Ewa Chmelíková. „Především jde
o bioplynovou stanici „překupní“,
kdy majitel nebude zpracovávat
vlastní suroviny, ale bude je kupovat a dovážet. Z toho vyplývá
první problém, a to zatížení místní
dopravy. Investor tvrdí, že provoz
BPS bude zajišťovat maximálně
46 nákladních aut denně, a že tyto
vozy nebudou projíždět přes město. Předně 46 nákladních aut znamená ve skutečnosti průjezd 92
vozů denně dle jednoduché logiky
- kudy dovnitř, tudy ven. Kontrola dodržování těchto podmínek
by prý byla v kompetenci orgánů
města, s největší pravděpodobností městské policie. Zní to dobře,
ale jak bude náš strážník rozlišovat
dodavatele surovin pro bioplynku
U Cihelny od ostatních dopravců?
Jak zamezí průjezdu těchto aut
našimi ulicemi? Kolik strážníku
budeme muset přijmout a platit je,
aby na dodržování podmínek dohlíželi? V okamžiku, kdy vedení
města požadovalo konkrétní záruky, že se doprava skutečně vyhne
městu, jednání skončilo.“
Bioplynové stanice zrovna
nevoní. Dal vám investor
nějaké záruky, že stanice bude
provozována v souladu s technologickou kázní a zápach bude
minimální?
Soukromý investor tvrdí, že nebude cítit vlastní proces zpracování
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zemědělského odpadu, ani technologický zbytek, tzv. digestát, který
bude po „uzrání“ využíván jako
hnojivo. Což není pravda. Odbor
životního prostředí krajského úřadu (ve shodě s ČIŽP) k tomu vydal
všeobecné stanovisko týkající se
provozu bioplynek. Jasně říká, že
koncový sklad vykvašeného substrátu – digestátu je zdrojem pachových emisí a své podmínky má
i hnojení digestátem. Doporučuje
se, nehnojit za teplého počasí a co
nejdále od obytných sídel. Když
jsme se byli informovat v obci Pěčín, na kterou se investor odvolával,
dozvěděli jsme se, že BPS je cítit
a že druhou stanici postavit nepovolili. A to jsou místní obyvatelé
k zápachu tolerantní, protože v obci fungoval chov prasat. Dopředu
nikdy nevíte, zda provozovatel
bude důsledně dodržovat technologickou kázeň. A v okamžiku, kdy
provozovna stojí, je velmi složité
a ﬁnančně nákladné domoci se dodržování stanovených podmínek.
Budete žádat zpracování vlivu
stavby na životní prostředí EIA?
Přišlo nám naprosto logické,
že bude vypracována tzv. velká
EIA. Středočeský kraj rozhodl, že
zpracování velké EIA není nutné.
A to i za situace, kdy jsme vydali
stanovisko města Kostelce n.Č.l.,
že máme reálné obavy, že dojde
k zhoršení životního prostředí.
Odkud bude majitel bioplynky
vozit suroviny?
To je další nepravdivá informace, kterou jsme dostali. Jako základ suroviny pro výrobu bioplynu
je mj. plánována kukuřičná siláž
a prasečí kejda. Tyto produkty
chce investor odebírat od místních
zemědělců, a to v poměru 30 %
kejda a 70 % kukuřice. Dle dokumentů předložených ke zjišťovacímu řízení má být dodavatelem
vepřové kejdy ﬁrma AGROPA ze
Svatbína (6 210 tun kejdy/rok)
a Strnad Ladislav ze Štíhlic (3 000
tun kejdy/rok). Ale tito dodavatelé nedisponují potřebným počtem
zvířat. Podle výpočtů investora
vyprodukuje potřebné množství
kejdy 3 365 prasat.
Investor také městu nabízel
možnost využití odpadního tepla, které je o 70% levnější.
Nešlo by vůbec o „levné vytápění“. Teplovod bychom museli vést

V případě, že dojde při prodeji nemovitosti také k prodeji movitých
věcí, jsou tyto osvobozeny od daně z příjmu?
Václav K., Ledeč nad Sázavou

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které zpracovává
biomasu (materiály nebo odpady organického původu)
v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní
digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický
materiál bez přístupu vzduchu). Produktem anaerobní digesce
je především bioplyn, kerý se odvádí do zásobníků, dále tzv. digestát (tuhý zbytek po vyhnití) a fugát (tekutý zbytek po vyhnití).
Digestát může sloužit jako kvalitní hnojivo, fugát má charakter
odpadní vody a je většinou odváděn do čističky odpadní vody.
Bioplyn se spaluje v kotlích a vzniklým teplem lze vytápět
budovy. V provozu jsou i zařízení, kde dochází ke kombinované
výrobě tepla a elektřiny.

přes cizí pozemky (mj. i protlakem pod přeložkou), musíme mít
souhlas majitelů, výkopové práce
vyvolávají další nemalé investice,
projektová dokumentace také není
zadarmo. Postavit teplovod je dosti
nákladné i v případě hypotetického
získání dotace, o provozních nákladech nemluvě. Jakmile stát přestane
garantovat výhodné výkupní ceny
elektřiny z obnovitelných zdrojů
a přestane podporovat zbohatnutí
hrstky vyvolených na úkor běžných
spotřebitelů, bude investor schopen
dodržet své sliby? A pokud nikoliv,
jak město naloží s drahým a nefunkčním teplovodem?
Občanům Kostelce n. Č. l. se
projekt bioplynové stanice
zamlouvá?
Vůbec ne. Vznikla občanská iniciativa, která zorganizovala petiční akci. V současné době se proti
stavbě bioplynky vyslovilo přes
1/3 obyvatel města.
Již bylo vydáno stavební
povolení?
V současné době stále probíhá územní řízení. Toto řízení bylo
přerušeno a ohledem na to, že
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REALITNÍ PORADNA

dokumentace pro územní řízení
neobsahovala vše potřebné pro
její posouzení. Doložili jsme, že
předložená dokumentace nijak neřeší nezbytná dopravně inženýrská
opatření a že stávající stav komunikace neumožňuje bezpečný provoz
a vyhýbání nákladních vozidel. Investor nyní musí doplnit podklady.
Za účastníka stavebního řízení se
navíc přihlásila i obec Oleška, která
vznesla námitku proti plánovanému
enormnímu dopravnímu zatížení.
Druhou bioplynku plánuje
postavit soukromý zemědělec
v osadě Svatbín, která spadá
pod Kostelec. V tomto případě
probíhá všechno bez problémů?
Bioplynku plánuje vybudovat
zemědělec – chovatel skotu, takže v tom případě má tato stavba
svoji logiku, protože investor bude
zužitkovávat suroviny ze své výroby. Ačkoliv u bioplynky U Cihelny kraj nevyžadoval velkou EIA,
v případě této menší bioplynky
musí být podrobnější posouzení
vlivu na životní prostředí zpracováno. Velká část obyvatel Svatbína
se ale staví proti výstavbě stanice.
inzerce

Prodej
palivového dřeva
Martin Filip, Říčany u Prahy
tel.: 602 388 435

www.drevoricany.cz

KVALITNÍ DŘEVO
DO VAŠEHO KRBU

Osvobozeny od daně z příjmu
jsou movité věci mimo:
a) Movitých věcí, které jsou zahrnuty do obchodního majetku
prodávajícího. V takovém případě zahrne prodávající tyto příjmy
do svého účetnictví nebo do své
daňové evidence.
b) Movitých věcí, které měl prodávající v minulosti zahrnuty do
obchodního majetku a neuplynulo ještě více jak 5 let od data
jejich vyřazení.
U movitých věcí je třeba posoudit, jestli se skutečně jedná o sa-

mostatné movité věci, nebo nejsou-li součástí stavby, tzn. o věci,
které plní funkci a účel stavby.
Dále podle §4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmu, se osvobození
nevztahuje na motorová vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba
mezi nabytím a prodejem 1 rok.
Na otázku odpovídal
František Vilimovský,
jednatel RK Evropa, Benešov
Tel.: 317 711 711,
e-mail: benesov@rkevropa.cz

VILA
PRAHA-DEJVICE

PRAHA
-ŠTĚRBOHOLY

Prodej vily na Hanspaulce,
Šárecká ul., 3 bytové jednotky,
pozemek 464 m2, před
celkovou rekonstrukcí.
Cena: 15.900.000,- Kč

Reprezentativní 4 podlažní
novostavba na poz. 482 m2,
9 místností, možnost rozdělit
na bytové jednotky, klimatizace,
alarm. Cena: 11.900.000,- Kč

603 514 773

731 040 040

„Kulturní dědictví Velkopopovicka“
je záslužným projektem
Velké Popovice – Projekt „Kulturní dědictví Velkopopovicka“
není sice „objemným“ projektem,
ale z hlediska záslužnosti by měl
mít velký dopad na občany a povědomí o regionu. Identiﬁkuje významné i méně významné, známé
nebo již zapomenuté kulturní památky obce Velké Popovice a okolí. Hlavním výstupem bude soupis
kulturního dědictví, které dosud
v regionu nebylo zmapováno. Součástí projektu budou i propagační
materiály pro děti a dospělé.
Zapojí se i děti ze školy
Do projektu byli zapojeni partneři různých právních forem (podnikatelé, občanské sdružení, základní
škola). Významným inovativním
prvkem je i zapojení žáků základní
školy do přípravy a zejména realizace projektu. Při realizaci projektu
dojde k propojení šikovnosti mladých lidí a zkušeností místních pamětníků. Výstupem bude výjimečná
publikace o významných památkách obce Velké Popovice a okolí.
Publikace bude odborným materiálem, který poslouží k realizaci
následných projektů - pracovní listy
pro děti, příprava naučné stezky.
Cílem je zmapovat
místní památky
Cílem projektu je zmapovat především sakrální památky, případně
i památky světského charakteru
(např. staré domy, pomníky atd.)

ve Velkých Popovicích (včetně
částí obce). Ze světských památek
bychom se rádi zaměřili na problematiku zdejších tvrzí, o kterých
toho víme jen velmi málo. Dalším
cílem je prostřednictvím žáků, kteří
se budou na projektu podílet, seznámit místní občany s kulturním dědictvím Velkých Popovic a vytvořit
v nich povědomí o zdejším kulturním dědictví, které by se předávalo
z generace na generaci. Neméně důležitým cílem je co nejvíce zapojit
i děti v předškolním věku a následně žáky prvního stupně základní
školy. Právě jejich starší spolužáci
pro ně vytvoří různé pracovní materiály (omalovánky, pexesa, pracovní sešity), kde by se hravou formou
dozvídali o místním kulturním dědictví. Náš projekt by měl zároveň
rozvíjet schopnosti žáků aktivně se
zapojit do procesu spolurozhodování o ochraně a zhodnocování kulturně historického dědictví, což je
v dnešní době obzvláště důležité.
Vznikne odborná publikace
Výstupem bude odborná publikace mapující místní památky, významné stavby nebo lokality. Jako
propagační materiál v souvislosti
s projektem vzniknou i pohlednice
a informační leták. Způsob zapojení dětí do projektu bude veřejnosti
prezentován na závěrečné výstavě, která se bude konat v místní
knihovně.
Autor textu i foto: J. Tywoniaková

Projekt k dotaci má celkový rozpočet ve výši 131 277 Kč,
EU bude dotovat 80 %. (Další ﬁnance bude ale obec investovat
do projektu na následující etapy.) Podporu jsme získali díky
MAS Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu EAFRD z EU,
Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy IV. LEADER).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
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Kalendář akcí
4. března

 Petříkov – Den otevřených dveří
v MŠ Ratolest od 8:30 do 12:00.
Soukromá mateřská škola rodinného typu, která dbá o všestranný
rozvoj dítěte a staví na křesťanských
hodnotách, nabízí možnost návštěvy
během celého dopoledne. Rodiče
i děti se mohou podívat na průběh
výuky a promluvit si jak s učiteli,
tak s vedením MŠ. Více o zaměření
školky na www.parentes.cz.
 Všechromy – MC Lodička, od
17:00–20:00h šperky z Fima – pomeranč a citron. Přineste si sebou
keramickou dlaždici jako podložku
na krájení hmoty. Vstupné 150Kč.
Prosíme, potvrďte účast, abychom
zajistili dostatek materiálu.

5. března

 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 14:30 do 18 hodin, pro děti
a mládež 7-18 let, vstup volný.
KLUB 803 – FILMOVÝ VEČER
Promítání ﬁlmů na veliké plátno.
Můžete přinést vlastní ﬁlm či seriál.

6. března

 Ondřejov – SKC zve na 2 nové
středeční kurzy angličtiny. Od 17,30
hod pro věčné začátečníky a od
19,30 hod pro mírně a středně pokročilé se zaměřením na konverzaci.
Deset 90 minutových lekcí za 1900,Kč. Zájemci se mohou hlásit lektorovi /ing. Běhal/ 602285962 nebo na
vjb@seznam.cz. Více informací na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.
 Ondřejov – SKC zve ukázkovou
lekci gymnastické přípravy s Adrianou Krenkovou pro ty nejmenší děti
od 4 do 6ti let od 14,30 hod. Zájemci
mohou dále pokračovat.
 Uhříněves – DDM Dům UM, od
17 do 20 hodin v keramické dílně
v přízemí, pro děti od 10 let,
dospělé, vstupné 50,- Kč, místo je
třeba předem rezervovat na
bursikova@dumum.cz.
VITRÁŽ TECHNIKOU TIFFANY.

7. března

 Ondřejov – SKC zve na speciální
cvičení pro zdravá záda s Martou
Princovou ve čtvrtek dopoledne
od 9 do 10 hod.

8. března

 Ondřejov – SKC zve na 18 hod
na povídání s cestovatelem
Františkem Jandou o Etiopii, střeše
Afriky, skalních chrámech a místech,
kde vznikl Homo Sapiens.

9. března

 Všechromy – MC Lodička,
od 16:00- 20:00hod. paličkovaní
krajky s děvčátky od 7 let (včetně
maminek, babiček i začátečníků)
Vstup 100 Kč. Bližší info
www.mclodicka.cz.

10. března

 Říčany – Nedělní pochod s Líbou.
Trasa : Struhařov – Ondřejov – Miro-
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10. březen

– Kostelec nad Černými lesy,

Salon kotlů,
Kutnohorská 678.
Od 9.00 do 13.00 hod. zveme
všechny zájemce o moderní
vytápění biomasou na Den
otevřených dveří v luxusní kotelně
na pelety a dřevo a prohlídku
Salonu kotlů Guntamatic. Další
informace na www.SalonKotlu.cz

šovice, 16 km. Odjezd autobusem
č. 383: k žel.st. 8.08 hod. Přihlášky
na tel: 723 513 431 nebo mail:
libuse.rohoskova.@centrum.cz.
Další informace: www.kct-ricany.cz

11. března

 Říčany – Muzeum Říčany pořádá
VÝMĚNNÝ BAZAR OBLEČENÍ
Každý máme doma plnou skříň
oblečení, které nenosíme. Ale byla
by škoda ho vyhodit! Přineste ho
k nám, třeba se zalíbí někomu jinému! Kolik kusů přinesete, tolik kusů
v podobné kvalitě si budete moci
odnést. Noste, prosíme, pouze
pěkné, neobnošené věci. Z prostorových důvodů musíme příjem
omezit pouze na dámské a dětské
oblečení. Zbylé oděvy budou
věnovány na charitu.

13. března

 Ondřejov – Chcete umět tančit
jako ve ﬁlmu Let´s Dance? Přijďte
do SKC v 18 hod na lekci
Street Dance s Pavlou Landovou.
 Ondřejov – SKC zve na Latinsko
– americké tance pouze pro ženy
s Pavlou Landovou od 19 hod.

14. března

 Všechromy – MC Lodička, 16:30
hod. aranžování květin – jarní věnec
na dveře. Potřebujeme k tomu např.
sušené květiny a exotické suché
plody, dráty, stuhy, klasy, luční
trávu, jeřabiny, mech, šišky, žaludy
a podobně. Vše bude připraveno
v Lodičce. Vstup 150 Kč.
Bližší info www.mclodicka.cz.

 Říčany – Muzeum Říčany,
od 16 hod. – Přijďte se podílet
na společném vytváření říčanské
Morany, která bude vynášena
o Smrtné neděli 17. března. Každý
si bude moct vyrobit svou malou
Moranu a zúčastnit se s ní nedělní
soutěže Moran. Kromě radosti
ze společného tvoření se dozvíte
se i něco o této zajímavé tradici.
Vstupné 50 Kč.

16. března

 Hrusice – Maškarní Baráčnický
ples v hrusické sokolovně. Začátek
20.00 hodin. Občerstvení a bohatá tombola. Srdečně zvou místní
baráčníci.
 Strančice – Putování
za studánkovou vílou VII. ročník.
V 15 hod. sraz u mateřské školky
ve Strančicích a projdeme se
ke kapli sv. Anny. Zde společně
upleteme věnečky pro holčičky
a pomlázky pro kluky, zazpíváme
si a zatančíme, budeme se radovat
z přicházejícího jara. Možná upečeme buřtíček, ale hlavně upálíme
zlou zimnici Morenu. Akce se koná
pouze za dobrého počasí! Bližší
info www.mclodicka.cz.
 Strančice – Sdružení přátel
studánky u kaple sv. Anny ve
Strančicích, o.s. si Vás dovoluje
pozvat na besedu o Velikonocích
s Valburgou Vavřinovou, oblíbenou
spisovatelkou, autorkou řady knih
o lidových zvycích.Účastníkům
besedy umožníme zakoupení knihy
„Abeceda Velikonoc“, kterou bude
autorka podepisovat. Zasedací
místnosti OÚ Strančice od 15 hod.,
vstupné dobrovolné. Bližší info na
www.studanka-strancice.cz
 Sulice – Vepřové hody na sulické
návsi od 10,00 do 16,00 hodin.
K dostání budou zabíjačkové speciality – polévka, guláš, ovar, jitrnice,
jelítka, tlačenka a dále klobásy,
uzené maso a párky. Zajištěny
jsou také alko i nealko nápoje
(pivo, svařené víno, punč…
 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 9 do 12 hodin v keramické dílně
v přízemí, pro děti i dospělé,
vstupné 50,-Kč, místo je třeba
předem rezervovat na
bursikova@dumum.cz. VELIKONOČNÍ VAJÍČKA NA 10 ZPŮSOBŮ. Budeme lepit, trhat, stříhat,
malovat, patinovat, omotávat, zdobit, točit, péct… Můžete si přinést
vlastní vyfouknutá vajíčka, abyste si
mohli vyzkoušet více technik.

17. března

 Hlubočinka – Obec Sulice
srdečně zve děti a rodiče na
tradiční „Dětský karneval“, který se
koná od 14,30 hodin v prostorách
pizzerie BRUNELLO na Hlubočince.
Pro děti bude připraven karnevalový salón, kde si mohou nechat
obarvit vlasy a namalovat obličej
a tak zdokonalit svou masku.

 Ondřejov – SKC zve na Dance
Aerobic a Body Styling i s novým
posilováním CX WORX s oblíbeným
lektorem Michalem Šubrem od 8,30
prezence, 9,00 hod Dance Aerobic,
10,15 hod Body Styling. Přihlašovat
se můžete na www.obecondrejov.
cz/skcentrum nebo telefonicky na
775 564 064.

Na vědomost se dává,

že puzzlemánie
zábavou se stává
Sobota 23. 3. 2013

soutěžní kategorie:

od 12.00 do 18.00

A- do 6 let
B- 7 ‒ 10 let
C -11 ‒ 14 let
D -15 ‒ 64 let
S -65+
T -t㶣í㶜lenné týmy

19. března

 Říčany – Muzeum Říčany, od
17.30 hod., Velikonoční kurz
drátování: Narcis. Přijďte si vyrobit
originální velikonoční ozdobu a naučit se techniku práce s měděným
drátem. Pomocí jednoduché linky,
pružinových smyček a sloupkového
smykovacího výpletu si vyrobíte
elegantní zapichovátko narcis. Kurz
se sestává ze dvou dvouhodinových
lekcí, druhá 26. 3., cena za obě lekce 350 Kč. S sebou: uvítáme kleště
s kulatými, plochými čelistmi a kleště štípačky. Počet míst je omezen,
rezervace na telefonu 605 169 533
nebo na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

20. března

 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 17 do 20hodin, pro děti a mládež
7 – 18 let, vstup volný. ŠKOLA
ROCKU – 1. VÝBĚROVÉ KOLO
První výběrové kolo k soutěžnímu
festivalu dětských kapel ŠKOLA
ROCKU OPEN AIR FESTIVAL, který
se bude konat 18.5.2013. Akce
proběhne formou mini festivalu, během kterého vybereme postupující
kapely. Speciální host kapela Crazy
Cool. Přijďte nalézt svého favorita!
Součástí akce je malý raut. Více
informací na tyle@dumum.cz.
 Ondřejov – SKC zve na cvičení na
Gymballs a s balančními pomůckami
a speciální cvičení s názvem
SM – systém, zaměřený na problematiku zad s Danou Řehákovou
od 18 do 19,30 hod.

lou
šová s kanape
Pavlína Jíečn
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30. března

 Velké Popovice – Pohádka
pro děti – Obec Velké Popovice
a divadelní spolek TETA Praha si Vás
dovoluje pozvat na pohádku „Kterak
hloupá Káča k rozumu přišla“, od
14.00 v Sokolovně Velké Popovice.

31. března

 Zvánovice – Legner Hotel Zvánovice a MAS Říčansko Vás zvou
od 10 do 15h na Velikonoční brunch
s programem pro děti a kuchařskou
show a ukázky řemesel značky
„ZÁPRAŽÍ originální produkt®“.
Přijďte s námi oslavit Velikonoce
a vyzkoušet něco nového.

www.puzzlemanie.com

27. března – Srd
folku Pavlíny Jíšové
první dámy českého
ích Restaurace
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ZASPORTUJTE SI
S KAMARÁDY ČI
SPOLUPRACOVNÍKY
VE SPORTOVNĚ KULTURNÍM
CENTRU V ONDŘEJOVĚ.
SKCENTRUM nabízí za dobrou cenu volnou
kapacitu tělocvičny pro zájmové skupiny
i ﬁrmy každé úterý od 16 do 18 hod, další
možnosti jsou v sobotu od 11 do 21 hod
nebo v neděli od 9 do 16 hod v případě,
že nejsou akce. O podmínkách a volných
termínech se informujte na 777 668 212
nebo na skcvondrejove@seznam.cz.

PĚVECKÉ MLÁDÍ
Město Říčany, ZUŠ Říčany
a MěKS pořádají pod patronací
místostarostky Města Říčany
paní Hany Špačkové
I. ročník soutěžní
přehlídky pěveckých
talentů říčanských škol
Kdy: 27.března 2012
Kde: MěKS Říčany,
10.00 hodin
Přehlídka je veřejně přístupná,
přijďte povzbudit své kamarády.
Přehlídka se uskutečňuje za
ﬁnanční podpory Města Říčany.

16. 3. – 7. 4. 2013
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V MUZEU UHŘÍNĚVES
Přijďte načerpat Velikonoční atmosféru do muzea Uhříněves.
Vystavujeme zde keramické, ale i netradiční výrobky dětí
navštěvující výtvarné a keramické kroužky. Vstup volný.

23. března

 Hrusice – V hrusické sokolovně
se koná vyhlášená
„Ladovská zabíjačka“. Letos již
39. ročník! Začátek v 19.00 hodin.
Zabíjačkové pochoutky. Srdečně
zvou Spojené osady Hrusic.

Místo konání akce:
OC Let㶡any

Putování s básníkem na podporu osvěty
autismu – přidejte se i vy! 23. 3. 2013
9, 00 sraz účastníků na Hlavním nádraží v Praze
9, 15 odjezd vlakem do Berouna
9, 51 příjezd do Berouna
10, 00 sraz účastníků na nádraží v Berouně a setkání
s básníkem, uvítání účastníků
10, 10 odchod – putování s básníkem
cca 12 hod – cíl trasy Svatý Jan pod Skalou,
možnost oběda v restauraci Obecná škola
13 hod – 15 hod beseda s básníkem na téma autismus, beseda
s odborníky – místo konání: Vyšší odborná škola pedagogická
– spol. místnost
Souběžně běží program pro děti v tělocvičně v VOŠp
16, 00 odchod účastníků – 1. skupina se vrací do Berouna,
2. skupina může pokračovat s básníkem směr Karlštejn
18, 07 odjezd vlakem z Berouna do Prahy
18, 43 příjezd do Prahy
Více info na www.praha.apla.cz, www.adventor.org

Velikonoční vítání jara
Areál HOTEL zámek BERCHTOLD Vás zve 23. března od 10:00
– 16:00 na tradiční velikonoční slavnosti, při kterých společně přivítáme nadcházející jaro, tak jak se patří! Budeme plést pomlázky,
malovat vajíčka a křtít kůzlátka narozená v mini Zoo. Děti se mohou
také těšit na soutěže a hry a pro dospělé je připravené speciální
menu šéfkuchaři z restaurace Kouzelná zahrada – Jaro na talíři.
Akce se bude konat za každého počasí ! K dispozici je
velkokapacitní tenisová hala a celý zámecký park.

Modré dveře – březen
 Přednáška: Flexibilní vzdělávání pro ženy
v aktivní fázi rodičovství 13. 3.od 10:00 hod.
Beseda odpoví na otázky, co všechno můžete
získat na rodičovské dovolené pro svůj profesní
život a přitom být dobrou mámou či tátou. Bude se
zabývat osobním potenciálem i tím, jak hovořit se
zaměstnavateli. Lektorka: PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu.
 Velikonoční dílna
27. 3. od 10 do 15 hodin na zahradě Modrých dveří
Zájemci si mohou uplést velikonoční pomlázku a vyrobit si drobné jarní
dekorace. Proutí na pomlázky a další materiál bude k dispozici na místě. Kdo má, vezměte si zahradnické nůžky a kousek tenčího provázku.
Návštěvy větších skupin (např. školních tříd) prosíme ohlásit dopředu
na tel. 321 678 473. Těšíme se na vás!
 Předporodní příprava a rodičovská poradna
Pro ženy se zkušeností duševního onemocnění či duševními obtížemi.
Individuální, případně párová předporodní příprava vedená psycholožkou zodpoví na dotazy ohledně těhotenství, porodu a poporodního
období. Rodičovská poradna poskytne podporu v případě nejistot
a potíží s výchovou a péčí o dítě. Informace na tel.: 725 840 840.
 Nová psychoterapeutická skupina
Otevíráme psychoterapeutickou skupinu pro lidi se zkušeností s péčí
o bezmocného seniora, těžce nemocné dítě či dospělého, který trpí
duševním onemocněním, mentálním postižením či jiným handicapem.
Stále probíhá nábor klientů do terapeutické skupiny pro mentálně
postižené klienty.
Více informaci na www.modredvere.cz
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POSTAVÍME DVĚ NOVÉ ŠKOLKY
A NOVÝ PAVILÓN ŠKOLY

KOUZELNÁ ZAHRADA PRO ŠKOLKU
PASTELKA

Uhříněves – Stejně jako všechny obce na Zápraží, tak i Městská
část Praha 22 – Uhříněves musí
řešit nedostatek míst ve školkách
i ve školách. „Dětí neustále přibývá a vedení MČ Praha 22 se snaží
situaci průběžně řešit,“ vysvětluje
zástupce starosty Martin Turnovský. „V roce 2011 byla otevřena
přístavba o deseti třídách v ZŠ
U Obory, a loni jsme dokončili
nový pavilón mateřské školy Za
Nadýmačem. Letos bychom chtěli
zahájit přístavbu ZŠ Bří Jandusů
a dokončit novou školku, která
vyroste v oblasti nové výstavby
na kraji Uhříněvsi. Díky těmto
investicím se nám podaří vyhnout
krizové situaci, kdy bychom byli
nuceni posílat naše děti školními autobusy do jiných městských
částí Prahy, kde mají ve školách
ještě volnou kapacitu. Chceme
se o obyvatele Uhříněvsi v tomto
směru postarat, i když to znamená,
že všechny ostatní investiční plány
budeme muset odložit. Letos poprvé musíme hospodařit se schodkovým rozpočtem.

Petříkov – Mateřská škola Pastelka, příspěvková organizace,
zahájila svoji činnost 19. 9. 2011.
Celý projekt MŠ mohl vzniknout
jen díky obrovskému úsilí a nasazení mnoha lidí a v neposlední
řadě především díky dotaci ze státního rozpočtu. Dnes, kdy má za
sebou školka 1,5 roku své existence, lze říci, že si vede velmi dobře,
což potvrzuje i obrovský zájem
o umístění do školky, který je potěšující. Situace je ale bohužel obdobná celoregionově, tudíž taková,
že poptávka významně převyšuje
nabídku volných míst. Kromě
standardních metodických postupů
je dětem nabízeno mnoho nadstandardních aktivit, které jsou řazeny
do režimu každý týden, ochutnávky alternativních metodik, práce
s nevšedními materiály, díky zisku
dotace na preventivní programy
i screeningy a preventivní péče,
velký výběr volnočasových aktivit
všeho druhu, veřejných akcí nejen
pro rodiče dětí a mnohé další.

Jak bude vypadat nová přístavba ZŠ Bří Jandusů?
Po výborných zkušenostech
s modulovou stavbou nového pavilónu školky jsme se rozhodli, že
i přístavbu školy budeme řešit jako
modulovou stavbu. Je to rychlé
a především o mnoho levnější řešení než klasická zděná stavba.
Navíc si paní učitelky nové prostory velmi pochvalují a problém není
ani s úniky tepla. Nový pavilón je
určen pro prvňáčky a bude umístěn na ideálním místě u družiny,

v blízkosti hřiště a jídelny. Pavilón
je řešen bezbariérově a počítá se
čtyřmi třídami a kabinety. V odpoledních hodinách zde bude fungovat družina.
Kolik bude tato stavba stát?
Zatím nebylo ukončeno výběrové řízení. Podle kontrolního
rozpočtu byla stanovena cena 19
miliónů korun bez DPH. Celkem
jsme obdrželi pět nabídek, které
se pohybují v rozpětí od 10,5 do
19 miliónů. Vše musíme řádně
posoudit a je předčasné dělat jakékoliv závěry. V každém případě bychom rádi zahájili stavbu
během května, abychom mohli
v září otevřít.
Nová školka v lokalitě bytových
domů na okraji Uhříněvsi se
stihne dokončit do začátku nového školního roku 2013/14?
Zcela určitě. Už je v podstatě
hotovo. Zděná stavba je umístěna na městském pozemku, který
jsme strategicky vyčlenili již při
zahájení stavebního boomu v této
oblasti. Vzniknou dvě oddělení,
včetně hřiště, parkování a je zde
i rezerva, aby se dalo přistavovat.
Stavba je ﬁnancována z rozpočtu
hlavního města Prahy, takže náš
rozpočet nezatíží.
Počítá rozpočet MČ Praha 22
i se stavbou školky v Pitkovicích?
Už je hotová studie a nyní budeme zadávat projektovou dokumentaci. Opět by šlo o modulovou
stavbu, která bude umístěná v centrální části Pitkovic. Plánujeme
postavit čtyři pavilóny. Pokud vše
dobře půjde, chtěli bychom zahájit
stavbu v roce 2014.

Bude po těchto investicích kapacita školek a škol dostačující?
V současné době jsme udělali
maximum a kapacita by měla být
dostačující. Samozřejmě ale nemůžeme zaručit místo ve školce každému dítěti. To nedokáže žádná obec.
Vzhledem k tomu, že se v Uhříně-

vsi a především v okolních spádových obcích stále staví, odhadujeme, že do budoucna kapacita stačit
nebude. Zda se bude dále přistavovat, nedokážu nyní odhadnout. Ale
není možné, abychom jenom budovali školky a školy a zanedbávali
ostatní rozvoj Uhříněvsi.

Ve spolupráci se zřizovatelem
– OÚ Petříkov uspěla MŠ i s třetí
žádostí o dotaci – na vybudování školní zahrady a hřiště. Díky
ﬁnancím ze Středočeského kraje
má MŠ zcela novou cca 1. 400 m2
velkou školní zahradu, která citelně chyběla a je splněným snem.
Zahrada je od komunikací oddělena plotem a zelení, dominuje

jí srub, který MŠ dostala jako
sponzorský dar a víceúčelové
tartanové hřiště. Celá poskytuje
nejen rovinatý terén se zpevněnými plochami a trávníkem, ale
je místy i svažitá nebo kopcovitá, členitá, se zákoutími, řadou
certiﬁkovaných herních prvků,
záhonky s možností pěstování,
květinovou skalkou, kompostem,
ohništěm, avšak bezpečná. Nabízí
dětem seznámení se všemi čtyřmi
přírodními královstvími – větr-

V Duhové školce se děti cítí dobře

MASOPUSTNÍ REJ MIKEŠÁTEK
Děti Mikešovy školky
v Tehově si užily již počtvrté MASOPUST. Dobrá
nálada, předvádění masek
a nakonec i průvod mezi
„chalupami“ – cestou
jsme hledali medvěda,
ale asi zůstal v brlohu
v nedalekém lese. Těšíme
se na další společný čas.
Pokud Vás zajímá jak
se nám daří,sledujte
nás nově na Facebooku
„Mikešova školka“.
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Splnil se nám
velký sen

ným – větrné zvonkohry, větrníky
a korouhev, vodním – krytá nádoba na dešťovou vodu s kohoutkem
pro zalévání, řetězy pro přítok
dešťovky, zahradní sprcha, ohnivým – ohniště využívané k různým příležitostem a země – přítomnost písku, zeminy, kompostu,
kamínků, apod. Na zahradě jsou
instalovaná ptačí krmítka, zasazeny krásné stromy a keře, včetně
darované lípy a přítomný, v zimě
nenahraditelný, umělý sáňkovací svah. Krytá zahradní pergola
byla osazena stoly a lavicemi
z přírodního dřeva a smyslovým
stolem, opatřena úložnými zařízeními a díky přímé komunikaci
s interiérem MŠ i přítomností zahradní toalety bude sloužit nejen
pro svačinky, ale i pro vzdělávání,
enviromentální projekty, výchovu a osvětu, ale i pro setkávání
s rodiči, vystavování přírodních
výtvorů, nasbíraných přírodnin,
chvilky pod lupou a odpočinek.
PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D.,
ředitelka
Mateřské školy Pastelka

Děkujeme vám za zájem o naši
Duhovou školku, která otevřela
nové prostory v krásném prostředí rodinné vily v Říčanech.
„Školka je vybavena šatnou, velkou útulnou hernou, jídelnou, kde
děti nejen jedí, ale i malují, vystřihují, lepí, modelují a také pracují
s didaktickými pomůckami. V prvním patře jsou relaxační místnosti,
kde děti mohou spát nebo odpočívat,
a také učebna, kde budou probíhat
lekce angličtiny a další aktivity.
V jídelně je francouzské okno, které
vede na terasu a na krásnou zahradu, kde děti mohou dovádět po celý
rok. „Nejvíce se ale těším na jaro,
až budeme s dětmi o naši zahrádku
pečovat a budeme pěstovat kytičky,
zeleninu a také pozorovat přírodu,“
říká majitelka Slávka Bezoušková.
A jaký je denní režim?
„Školka otevírá v sedm hodin a do
devíti mají děti pod dohledem paní
učitelky volnou aktivitu. V 9 hod. si
společně řekneme uvítací básničku,
sedneme si do kruhu a povídáme si.
Mluví jen ten, kdo má v ruce kamínek, který putuje po celém kruhu.
Ostatní děti musí svého kamaráda
vyslechnout. Pak následuje svačina

a po ní až do 11.30 probíhají edukační aktivity – paní učitelky s dětmi cíleně pracují na dané téma, například
písmena, zvířata, lidské tělo, hudba,
výtvarná výchova, příroda atd. Potom se jde na procházku. V 11.30
začíná příprava na oběd, kdy si děti
osvojují návyky správného stolování
a samostatnosti. Po obědě následuje
vyzvedávání dětí nebo příprava na
odpočinek. Paní učitelky čtou pohádky nebo pouští příjemnou relaxační hudbu. Od dvou hodin se naplno rozjedou další edukační aktivity.
Rodiče si děti mohou vyzvedávat až
do 17.30 hod.“

 Školka pracuje podle rámcově
vzdělávacího programu vydaného
ministerstvem školství.
 Každý den je do programu zařazeno cvičení včetně jógy.
 Dbáme na správný vývoj řeči –
budeme si číst, povídat, zpívat, říkat
básničky, a to jak hezky česky, tak
i v jazyce anglickém. V případě nějakého nedostatku řeči pomůžeme
i logopedicky.
 Každé úterý nás čeká keramický
kroužek.
 Dbáme na správnou výživu a odměnou je u nás sušené ovoce a ne
bonbony.

VEČERNÍ A NOČNÍ hlídání
– od 17.30 hod. si můžete
objednat večerní hlídání
– v případě zájmu
i s přespáním ve školce.

Kontakt: Slávka Bezoušková,
tel: +420 773 577 757,
email: info@duhova-skolka.cz,
www.duhova-skolka.cz.
Duhová školka Říčany:
Bezručova 628, Duhová školka
Šestajovice: Lísková 1033.
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Jak se vaří v Hostinci v Doubku?!

Hostinec v Doubku zahájil provoz na začátku roku. Za tu dobu stihli majitelé spoustu změn. Vybudovali krásný bar z masivního
dřeva, restauraci příjemně vybavili a také byl
zprovozněn velký sál. Z čehož jsou obyvatelé Doubku i okolních obcí potěšeni, protože
vzniklo ideální místo pro konání koncertů,
divadelních představení, plesů, nebo pro uspořádání narozeninových párty.
„Samotná poloha Hostince v Doubku se velkým akcím přímo nabízí. V okolí nenajdete jiný
hostinec nebo restauraci, která by se svým servisem a nabídkou dala srovnat. Právě proto se
snažíme „chytit příležitost za pačesy“ a připravujeme pro naše hosty nejrůznější akce,“ říkají
majitelé. „Velký úspěch měl například koncert
Radka Tomáška, fotbalový ples, Valentýnská
párty i diskotéky pro mladé a koncert Spirituál
kvintetu.

podle sezóny a na trvalém menu budou jen
osvědčené klasiky.

Na co se můžete těšit v březnu?
Posezení s uznávaným odborníkem panem
Václavem Větvičkou, který dokáže poutavě
a zasvěceně vyprávět o pěstování rostlin a o zahradách.

Urbio Sisto: Otevřeny dvě nové
mateřské školy ECO
Společnost Urbio Sisto dokončila
dvě nové mateřské školy ECO.
Dvě nové mateřské školy ECO
byly otevřeny v obcích Bašť a Řenče. Jde o pěkný příklad, jak rychle
a poměrně levně je možné vybudovat mateřskou školu, pokud všechny zainteresované strany – investor,
projekční/stavební ﬁrma a dotčené
orgány státní správy – vzájemně
spolupracují a s plnou energií usilují o dosažení cíle.
První kontakty mezi Urbio Sisto
a oběma obcemi byly navázány na
jaře 2012. Projekty pro obě školky
byly připravovány skoro souběžně.
Jedna ze školek je standardní typo-

 22. 3. Koncert skupiny Sonar
 23. 3. Dětský ples v maskách
k ukončení plesové sezóny
 30. 3. Pro velký úspěch
příjemný koncert Radka Tomáška.
A samozřejmě nebudou chybět
pravidelné diskotéky.
Všechny informace o Hostinci v Doubku,
aktuální jídelní lístek, rezervace
vstupenek a plán akcí se dočtete
na www.hostinecvdoubku.cz.

Sezónní suroviny od místních dodavatelů
V měsíci březnu otevřeme nově zrekonstruovanou kuchyni. Chceme vařit česká jídla, ale
v moderním pojetí. Žádná těžké pokrmy z nekvalitních surovin a bez nápadu. Rádi bychom
se vrátili k recepturám našich babiček a změnili
všeobecnou představu o českých jídlech, jako
o „univerzální hnědé omáčce s knedlíkem“.
Plánujeme používat sezonní suroviny od místních dodavatelů. Jídelní lístek bude vytvářen

Interiér
Mateřská
škola
ECO Bašť,
katalogová
cena
3 mil. Kč,
typová stavba
bez úprav

Značkou „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“
se pyšní také restaurace, hotely a cukrárna!

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice,
Strančice, www.zamekberchtold.cz
Výlet, svatba nebo konference? Přijeďte na zámek
Berchtold! Pořádáme sportovní turnaje i akce pro děti
– 23. 3. Vítání jara. Během akce děti upletou pomlázku nebo namalují vajíčka, připraveny budou soutěže.
Přijďte se s kamarády pobavit na zámek Berchtold!

CUKRÁŘSKÝ SALON Silvie Sulanské a Lenky Žákové,
Říčany, www.cukrarskysalon.cz, tel: 603 111 300
Oslaďte si den a přijměte pozvání k příjemnému posezení u tradičního větrníku, laskonky či babiččina koláče.
Vychutnejte si poctivý sachrův dort nebo francouzský
čokoládový dort. Vše pro Vás s láskou připravujeme
i na objednávku. Děláme co umíme a máme rádi!
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vou stavbou, druhá byla přizpůsobena požadavkům obce z hlediska
kapacity a vnitřní dispozice. Klíčovou z hlediska času byla doba nutná
k vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o typovou
školku, požadavky dotčených orgánů byly očekávané a byly vyřešeny
rychle. Stavba obou školek probíhala
souběžně a trvala 2-3 měsíce. První
byla otevřena školka v Řenčích před
koncem roku 2012. Po vánoční přestávce byla dokončena a 15. 2. slavnostně otevřena školka v Bašti.
Zákazníci se často ptají, jak
dlouho takto levná a rychle postavená stavba může vydržet. Jedná se

Restaurace a penzion U koně***, Klokočná,
www.klokocna.cz
Nevšední zážitek ze špičkové moderní
i staročeské kuchyně rodiny Sapíkovy.
Gastronomické akce v březnu – Jarní kachničky
15. – 17. 3. a Tradiční velikonoční jídla 29. 3 – 1. 4.

PAVILON Hotel***, Říčany,
www.pavilonricany.cz
Hotel s restaurací Pavilon v Říčanech je rodinný
podnik, který navázal na tradici z r. 1912.
Hosté i ﬁrmy pořádající školení se sem vracejí kvůli
pohodlnému ubytování, klidu, relaxaci v sauně, na
squashi a hlavně kvůli domácí kuchyni.

Sport-hotel & kemp Šibeniční vrch, Mnichovice,
www.sibenicnivrch.cz
Navštivte jeden z nejoriginálnějších hotelů, který
se nachází právě ve Vašem Ladově kraji. Čekají
na Vás útulné pokoje v největším srubu Evropy.
Jaro a Velikonoce jsou u nás ve znamení zeleného
piva a lyžařská sjezdovka se mění v pastvinu, kde
naše kozy přivádějí na svět kůzlátka.

Kongresové a sportovně relaxační centrum
OÁZA Říčany, www.oazaricany.cz, tel: 777 201 510
Tenisová škola Oáza Říčany s 10ti letou tradicí přijímá
přihlášky do letní tenisové školy, která je určená
dětem ve věku 4 až 15 let. Můžete se naučit základy
tohoto „bílého“ sportu nebo se věnovat tenisu intenzivněji a zapojit se do našich mládežnických družstev.
Přihlášky přijímáme do 31. března 2013.

Exteriér Mateřská škola ECO Řenče, katalogová cena 3 mil. Kč,
typová stavba upravena podle požadavků investora

o skutečnou trvalou stavbu, s použitou technologií montované dřevostavby 2by4, očekávaná životnost
stavby je cca 200 let při rozumné
péči a údržbě. Morální zastarání takové stavby přijde rychleji, než její
fyzické zastarání.
Diskuse o tom, jak vyřešit nedostatek mateřských škol ve Středo-

českém kraji, trvá a zatím není na
centrální úrovni úspěšně ukončena.
Jedním z prokazatelně funkčních
řešení je spolehnout se na vlastní
síly a rychle školku postavit tak,
jako obce Bašť a Řenče.
Urbio Sisto: Společně s našimi
zákazníky stavíme lepší obce
a města.

 typová stavba MŠ ECO, cena 3 000 000Kč bez DPH, na klíč
 kompletně dokončená stavba, projekt a základová deska v ceně
 projekt za 1 měsíc, stavba za 3 měsíce.
 Možné přizpůsobení podle požadavků zákazníka – libovolná
kapacita, vícetřídní i vícepodlažní varianty
 Možné i ve variantách Základní škola ECO, Klubovna ECO
Kontakt: Urbio Sisto, s. r. o., Zdiby 783, tel.: 420 731 166 194,
e-mail: daniel.klima@urbiosisto.cz, www.urbiosisto.cz

POHÁDKOVĚ KRÁSNÉ KOUPELNY

Navštivte koupelnové studio
Bath4you v Říčanech. Čeká vás
příjemné jednání, špičková kvalita,
nejnovější trendy a férové ceny.

Co nás odlišuje od konkurence?
„Záleží nám na spokojenosti
zákazníků a uvědomujeme si, že
si nemůžeme dovolit prodávat nekvalitní zboží a riskovat poškození
dobré pověsti, kterou si ﬁrma již
řadu let buduje,“ říká jednatelka
paní Tichá. „Díky našim zkušenostem vybíráme pro své zákazníky
zboží nejlepší jakosti od předních

zahraničních, převážně italských,
španělských a německých výrobců. Záleží nám nejen na výjimečném designu, ale také na kvalitě
zpracování a na funkčnosti. To
znamená, že výrobek musí nejen
krásně vypadat, ale také bezchybně a dlouho sloužit.“
Koupelna v luxusní vile,
i v paneláku
V případě zájmu dodáme koupelny „na klíč“. Počínaje zaměřením prostoru, vytvořením 3D
návrhů, dojednáním spolupráce

s renomovanými architekty, až po
vlastní stavební práce. Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis.
Poradíme vám, jak originálně řešit
luxusní koupelnu ve velkém domě,
i jak šikovně využít prostor v malém panelákovém bytě. Důležitý je
pro nás každý zákazník!

můžeme zaručit, že vám koupelna
bude dělat radost dlouhá léta. Pokud se rozhodnete pro laciné zboží
z „obchoďáku“, hrozí že za dva
roky budete muset všechno vyměňovat. Rádi s vámi probereme vaše
ﬁnanční možnosti a nabídneme
nejlepší řešení.

Probereme vaše ﬁnanční možnosti a nabídneme nejlepší řešení
Naši spokojení zákazníci nám
často říkají, že se nejdříve obávali přijít, neboť se domnívali, že
jsme „drazí“. Ale není to pravda.
Naše ceny sice nejsou nejlevnější,
ale jsou úměrné vysoké jakosti,
kterou nabízíme. Díky tomu vám

Bath4you s.r.o. – koupelnové studio
Říčany, Černokostelecká 65/13, Říčany,
Tel./Fax: +420 323 607 547,
E-mail: info@bath4you.cz,
www.bath4you.cz.
OTEVÍRACÍ DOBA: Po – Pá 9.00 – 17.00
hod., So 9.00 – 12.00 hod.
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Budu vaši oporou a nedám vám pokoj
„Mám radost, že metoda Metabolic balance
pomohla mnoha našim klientům, kteří nejen
shodili nadbytečná kila, ale také výrazně ozdravili svůj organismus,“ vysvětluje Magdalena
Mikulandová. „Metabolic balance funguje, protože nejde jen o krátkodobou, pochybnou dietu,
ale o vědeckou metodu.“
„Navíc jsem svým klientům stále k dispozici
a všechny vaše otázky a problémy budeme řešit na pravidelných konzultačních schůzkách.
Rozhodně to není o tom, že dostanete vytištěný jídelníček a více mě nezajímáte. Naopak
– budu vaši oporou a nedám vám pokoj, dokud
neschodíte kila navíc a nebudete sami se sebou
spokojení a šťastní.“
Osobně jste metodu Metabolic balance
vyzkoušela?
Právě proto, že jsem na vlastní kůži vyzkoušela, že jde o seriózní metodu, která má výsledky, jsme se rozhodla, že ji budu s čistým svědomím prezentovat svým klientům.
Není dodržování této metody náročné
a složité?
Vůbec ne. Jídelníček je jasně dán a neobsahuje
žádné složité recepty či zvláštní potraviny. Důležité je, že nebudete hladovět. Metabolic balance
není založen na tom, že za den sníte tři hrášky.
V čem spočívá metoda Metabolic balance?
Jde o unikátní lékařskou metodu, která
úspěšně funguje po celém světě. Byla vyvinuta

Metodu Metabolic balance s velkým
úspěchem využívají i muži!
na základě vědeckých výzkumů a poznatků lékařů, dietologů a odborníků na potraviny. Upravuje látkovou výměnu, a srovnává metabolické
a chemické procesy v těle. Díky tomu nejen
zhubnete, ale také ozdravíte svůj organismus.
Každému jedinci je na základě zadaných osobních informací a laboratorního rozboru krevního obrazu vytvořen individuální jídelníček.
Podle složení krve jsou do tohoto plánu vybrány potraviny, které tělu dodají látky potřebné
k nastartování správného metabolismu. Jestliže
budete tento jídelníček a několik jednoduchých
pravidel dodržovat, dojde k přirozené produkci
hormonů a dalších látek, které vytvoří „správné“ chemické procesy ve vašem těle.
Jak dlouho program trvá?
„Program má čtyři fáze. V první „Přípravné“
se tělo během dvou dnů připraví na změnu, vyčistí se střeva. „Přísná fáze“ trvá nejméně dva
týdny a klient se řídí výlučně předepsaným jídelníčkem. V následné „Odlehčené“ se mohou
opatrně testovat potraviny, které se doposud jíst
nemohly. Klient sleduje, jak se změny odrazí na
jeho váze a zdravotním stavu. A poslední „Udržovací“ začíná ve chvíli, kdy jste se svou váhou
spokojeni.

Od března je OTEVŘENO
V Zahradnictví Alfík v Louňovicích přes zimu
nezaháleli. Již teď je ve sklenících vyseta nová
generace rajčat, paprik a dalších rostlin pro
květnovou nabídku.
Majitelé také navštívili několik prodejních
výstav předních velkoproducentů, aby zjistili novinky pro letošní rok a také aby pro vás nakoupili
nové zboží. Letos např. zakrslý akát (Robinia) ve
dvou druzích a nové odrůdy oblíbených magnolií.
„Zákazníci již nyní mohou vybírat sadbu
cibulovin od osvědčených dodavatelů, mezi
nejoblíbenější v posledních letech patří např. lilie.
Dále jsme pro vás připravili tolik žádanou sadbu
česneku a bohatý výběr osiv zeleniny, květin
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a bylinek. Přijďte si vybrat včas již teď. Jakmile to
stav půdy dovolí můžete začít s výsadbou ovocných stromů a keřů i okrasných dřevin. A dobrou
zprávu mám i pro zákazníky, kteří si k nám chodili pro ryby – od března navážíme čerstvé a opět
začneme udit!“ říká majitel Petr Alfery.
TIPY A RADY
V březnu je čas přichystat zahradu na jarní probouzení. Trávníky ošetříme v případě zasažení sněžnou
plísní, stromy a ostatní porosty stříkáme proti přezimujícím škůdcům, broskvoně proti kadeřavosti a můžeme začít aplikovat dlouhodobě působící hnojiva.
Vrcholí období průklestu zejména ovocných stromů.
Pokud si něčím nejste jisti rádi vám poradíme.

Spolehlivý autoservis Studentauto
v Louňovicích
Stále nemůžete najít „svůj“
spolehlivý autoservis?
Vyzkoušejte služby
rodinné ﬁrmy Studentauto
v Louňovicích.

Pomáhá tato metoda zlepšit zdravotní stav?
Nesprávné stravování může nejen za nadváhu, ale také za spoustu zdravotních problémů.
Vysokým tlakem, lymfatickými otoky a cukrovkou počínaje a třeba ekzémy, bolestmi hlavy, únavou, nespavostí a špatnou pletí konče.
Metoda je vhodná i pro klienty, kteří potřebují
přibrat a jsou bez energie a vitality.
Kontakt: Husova 6, Říčany,
tel.: 725 742 019. Více informací najdete
na www.studioprozeny.cz.
Zahradnictví Alfík najdete nyní i na Facebooku, kde
se dozvíte aktuální rady a tipy i zajímavé novinky.
Komárům STOP
Letošní žhavou novinkou je přípravek proti komárům líhnoucím se ve vodních plochách a nádržích.
Velice jednoduchým způsobem se dávkuje i aplikuje
do jezírek nebo sudů s dešťovkou, kde likviduje
larvy komárů. Neškodí rybám a jiným živočichům.
Velikonoce
Přijďte si vybrat nejrůznější doplňky pro velikonoční výzdobu a pro jarní kytičky.
Zahradnictví Alfík je v Louňovicích
u silnice Kutnohorská (na první
hrázi). Otevírací doba v březnu je:
po-so 9.00 až 17.00, ne 9.00
až 12.00 hod. Tel. 606 494 939, 723 516 513.

„Zákazníkům nabízíme kompletní služby, profesionální vybavení dílny a poctivý přístup – podnikáme a žijeme v Louňovicích a nemáme zájem
„kazit“ si jméno,“ říká majitel Milan Bado. „Nabízíme kompletní servis osobních a užitkových
automobilů všech továrních značek. Účtujeme si
nejnižší možnou cenu, a to 300 Kč/h osobní auta,
400 Kč/h dodávky (bez DPH).“
Nabízíme dodání, opravy a montáž: motorů
a převodovek, brzdového systému, výfukového systému, podvozků, karoserie.
 Spolupracujeme s autorizovanými dodavateli
náhradních dílů. Nabízíme i levnější druhovýrobu, kterou nám dodávají osvědčení výrobci.
 Diagnostika vůle v uložení náprav, výměna
pohyblivých i pevných částí náprav (čepy, ramena, silenbloky, pružiny, tlumiče, stabilizátory),
elektronika podvozků. Laserová geometrie.
 Kompletní diagnostika řídící jednotky vozidel.
Správné určení závady a přesné rozpoznání chyb:
snímače, regulátory, čidla, ovladače, zapalování,

elektromechanické systémy. Také lze provádět
mazání nebo případné zapisování údajů do řídící
jednotky.
 Opravy karosérií – autoklempířské práce, včetně profesionální autolakovny.
Klimatizace
 Provádíme generální opravy klimatizací včetně plnění a dezinfekce. Pokud kvůli přehlédnuté
závadě unikne nová náplň, druhé plnění klient
neplatí!
Pneuservis, autosklo
 Nabízíme prodej nových pneumatik všech
velikostí ze širokého sortimentu renomovaných
výrobců. Přesné vyvážení přezutých kol, opravy propíchnutých pneumatik, výměny poškozených ráfků. Cena přezutí 4x kolo plechový disk
500 Kč, ALU disk 600 Kč, dodávky 900 Kč (ceny
bez DPH).

 Při havarijní události je výměna autoskla zcela
ZDARMA.
Vyřídíme za vás náhradu škody s pojišťovnou.
Pomoc při autonehodě
 Likvidace pojistných událostí. Spolupráce se
všemi pojišťovnami – nejprve zjistíme výši plnění od pojišťovny a potom nabídneme zákazníkovi
řešení, aby se „vešel“ a nemusel nic doplácet.
 Odtahová služba (cena dohodou).
 Možnost půjčení náhradního vozu – 500 Kč
(bez DPH) za den.
 Zajistíme výhodné pojištění vozů – 30% sleva
+ vaše bonusy.
Kontakt: STUDENTauto, Obecní 383, Louňovice
(vedle zahradnictví Alfík), tel.: 737 885 666,
tel./fax: 323 603 353, email:
servis@studentauto.cz, autosklo@studentauto.cz,
autobazar@studentauto.cz, www.studentauto.cz

OPTICKÉ KABELY – záruka rychlého
a stabilního internetu
Mnichovice – Jednoznačně nejlepší možností, jak se připojit k internetu jsou optické
kabely, které jsou zárukou rychlého a hlavně
stabilního internetu.
Jediným poskytovatelem, který v našem regionu nabízí připojení optickými kabely pro
domácí uživatele je Komunitní síť Mnichovicka. Samotný projekt je velmi zajímavý. Vznikl
již před 7 lety, kdy se pár nadšenců rozhodlo,
že i v našem regionu chtějí kvalitní připojení
internetu, a tak vznikl pod záštitou Veřejných
služeb obce Mnichovice neziskový projekt, jehož hlavní náplní je poskytovat kvalitní připojení internetu. Projekt zaznamenal nečekaný
úspěch a po pěti letech byl vyhodnocen jako
„Vzorový projekt SROP (společný regionální
operační program)“.
„Chceme být moderním poskytovatelem internetu, který stále přináší něco nového. Velký
zájem klientů způsobil, že naše stávající konektivita již pomalu nedostačovala,“ říká jeden ze zakladatelů Jiří Čánský. „Hledali jsme
tedy možnosti, jak tuto situaci nejlépe vyřešit.
Aktuálně se nám povedlo výrazné navýšení
konektivity pomocí optických kabelů, uložených podél železniční tratě ČD mezi Prahou

Ukládání optických kabelů v Mnichovicích

a Mnichovicemi, což znamená, že našim klientům můžeme stále nabízet kvalitní internet
za nízké ceny. V letošním roce navíc chystáme
řadu dalších novinek – vše najdete na našich
stránkách www.kosmonet.cz.

Proč změna názvu?
„Současné navýšení konektivity chápeme
jako novou, modernější etapu a chceme, aby
to bylo jasné na první pohled. Proto jsme se
rozhodli pro změnu názvu z Komunitní sítě
Mnichovicka (KSM) na KoSMonet.“
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
KVALITNĚ A SE SLEVOU
Zima se blíží ke konci a nastává nejlepší čas na provedení
kontroly a vyčištění komína po
topné sezóně.
„Toto včasné objednání kominíka hned po topné sezóně má
hned několik výhod,“ vysvětluje
jednatel ﬁrmy Michal Pechlát. „Vyřešíte věc ihned, protože pak se
na to pro jiné starosti zapomene.
Pokud budete objednávat kvalitního kominíka těsně před topnou
sezónou, musíte počítat s delšími
objednacími termíny.
Další výhodou je, že můžete
ušetřit 100 Kč z celkové částky za
kontrolu a čištění komína. Pokud
při telefonické objednávce upozorníte na to, že máte kupón ze
Zápraží a předložíte jej kominíkovi
při čištění, bude vám odečteno
100 Kč ze standardní ceny čištění,
a to u každého komína (tj. při 2 komínech bude cena nižší o 200 Kč).
Sleva platí pro všechny objednáv-



KUPÓN
SLEVA 100 Kč

ky do 31. 3. 2013, které budou
provedeny do 15. 4. 2 013.
Chtěl bych ve vší odpovědnosti
a vážnosti upozornit všechny na to,
že uzákonění pravidelných prohlídek komínů je samozřejmě v mnoha případech lidmi vnímáno velice
negativně, ale z naší zkušenosti má
jednoznačně pozitivní dopad na
zvýšení bezpečnosti provozu všech
komínů a kotlů, krbů a kamen
v námi zkontrolovaných objektech.
Naši zákazníci vědí velice dobře,
jakým způsobem pracujeme a jak
kontrolu provádíme.
Proto vsaďte na spolehlivost
a tradici. Naši ﬁrmu najdete vždy
na stálé adrese v Říčanech, naši
technici přijedou vždy ve smluvenou domu a navíc se pokaždé
prokáží průkazem. Těšíme se
na vaše objednávky,“ dodává
s úsměvem Michal Pechlát.

Určitě
byste
měli
ochutnat
„Děkuji všem za milé reakce
a ocenění mé práce. Jsme ráda, že
vám moje zákusky a dorty chutnají
a slibuji, že je pro vás budu i nadále připravovat poctivě, z kvalitních
surovin,“ říká s úsměvem Michaela Jandová.
Skladba nabídky se každý den
obměňuje a zákazníci se tak mohou těšit pokaždé na něco jiného.
Určitě byste měli ochutnat:
FRANCOUZSKÝ ŘEZ
Plátky tmavého piškotu spojené světlým
a tmavým krémem. Světlý krém se
připravuje tak, že do teplého pudingu
vařeného s vanilkovým luskem vmícháte
želatinu a čokoládový nugát.

Dobré jídlo, krásné prostředí
a spousta zábavy
Michaela Jandová hledá
do své provozovny vyučenou
a spolehlivou cukrářku.

Po vychlazení se vmíchá šlehačka.
Světlý krém – do teplého pudingu se
vmíchá máslo, takže vznikne nádherný
krém. Po vychladnutí se přidá další díl
másla a vše se krásně vyšlehá.
Kontakt:
Cukrárna v Srbíně,
Šípková 279 (vedle tabáku),
Mukařov, tel.: 722 903 669
a facebook (cukrárna v Srbíně).
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí: Zavřeno;
Úterý - Neděle: 9.00-17.30 hodin

Kominictví Pechlát, s. r. o.,
Široká 214, Říčany,
tel.: 777 212 321,
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz.

na kontrolu
a čištění komína

„Dobrý den, rád bych se se čtenáři Zápraží podělil o svůj zážitek
z výletu, který jsme podnikli na
podzim s manželkou na kole podél
řeky Sázavy.
Na cyklostezce za obcí Chocerady ve vesničce Poddubí jsme
objevili nádherný areál Na zámečku. Obdivovali jsme krásnou
stavbu z kamene s dřevnými prvky
a malebnými věžičkami. Venkovní
posezení bylo plné lidí – cyklistů,
vodáků, motorkářů i rodin s dětmi.
Díky tomu, že restaurace i venkovní posezení má velkou kapacitu,
místa k sezení jsme pohodlně našli.
Příjemná obsluha k nám dorazila
ihned. Museli jsme ocenit profesionální vystupování. Z lákavé nabídky jídelního lístku bylo těžké si
vybrat. Jídlo nám přinesli za deset
minut a chutnalo báječně. Po dobré kávě k nám ke stolu zavítal majitel pan Josef Srba, který se přišel
zeptat, zda jsme spokojeni. Využili
jsme příležitost a zeptali se, jak dokázal tento areál vybudovat.“

„Je v tom ukrytá dlouholetá
a poctivá práce celé rodiny, sám
bych to nezvládl,“ odpověděl pan
Srba. „A rozhodně nekončíme –
máme spoustu plánu do budoucna. Stavíme další budovu, kde
vznikne další ubytovací kapacita,
upravujeme okrasnou zahradu,
v létě se naši hosté mohou těšit
na luxusní bazén Waterair. Vybudovali jsme vlastní přístaviště,
kde vyroste kiosek, aby se vodáci mohli občerstvit hned u vody.
Naši hosté si mohou zahrát tenis
(kurt je přímo v areálu), stolní
tenis, badminton nebo petangue.
Na přání zorganizujeme dobrodružnou vojenskou hru paintball.
V případě zájmu zajistíme půjčení kol, čtyřkolek, lodí, rybářských
prutů a velkým hitem letošního
léta budou šlapadla. Přijeďte si
je vyzkoušet – jízda na šlapadle
po Sázavě pro vás bude nezapomenutelným zážitkem.“
Děkuji za pozvání, určitě přijedeme – Pavel Barták.

Svatba Na zámečku
– základ šťastného
manželství
Restaurace a penzion
jsou přímo stvořené pro
krásné svatby. Zajistíme
obřad i skvělou hostinu
podle vašeho přání,
v případě hezkého počasí
lze oslavu uspořádat venku.

Kulturní program:
23. 3. Vystoupení country skupiny
30. 3. Vystoupení country skupiny
Brzdaři

Firemní akce a školení
Objekt Na zámečku také
nabízí možnost pořádání
ﬁremních akcí a nejrůznějších
školení. Celková kapacita
je až sedmdesát míst.
K dispozici je špičková
projekční technika.

Restaurace a penzion
Na zámečku, Poddubí 468,
Kaliště, telefon: 733 356 850
nebo 603 543 629, e-mail:
nazamecku.provoz@seznam.cz,
bližší informace
na www.penzionnazamecku.cz.

Vyzkoušejte si ji mezi
prvními a vyhrajte některý
z jedinečných zážitků.
Letošní únor bude plný nových zážitků! Od 2. února 2013
si můžete vyzkoušet novou generaci vozu ŠKODA Octavia
a navíc vyhrát jedinečný zážitek. Objednejte si svou
testovací jízdu již nyní přímo u nás nebo na
www.zazijteoctavii.cz.

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Více informací najdete
na www.magic-hill.cz
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BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
E-mail: beno@benoricany.cz

Prodej vozů:
Tel.: 323 666 129
www. benoricany.cz

Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333

Prodej náhradních dílů a příslušenství:
Tel.: 323 666 132

Řádková inzerce
REVIZE
HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
A HYDRANTŮ
Lenka Průžková
V Průhoně 144, Žernovka
WWW.KONTROLYAREVICE.CZ
Tel.: 311 264 033, 724 920 289

 ČENDA ÚKLID – úklid
oken, zimních zahrad, koberců,
sedaček či pravidelné úklidy
kanceláří, domů, zahrad.
Tel. 603 874 107.
www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

Přední český výrobce
přívěsů a nástaveb
nákladních automobilů
hledá pro prodejnu sídlící v Modleticích
– u sjezdu D1 směr Říčany (exit 11)

Nabízíme pobyty s plaváním
v hotelech, kde jsou
ideální podmínky
pro rodiny s dětmi.
A kdy a kam můžete se
Světem dětí na dlani vyrazit?
31. 5.–2. 6. na sluníčkový víkend do hotelu Monínec
4. 8.–9. 8. na letní dovolenou s chobotničkou do hotelu Bouda Máma
18. 8.–23. 8. na letní dovolenou s lachtánkem do hotelu Monínec
24. 8.–31. 8. na letní pobyt na konci prázdnin do penzionu Trautenberk
26.10–2.11. na podzimní dovolenou s tučňáčkem do hotelu Bouda Máma
Veškeré informace o pobytech
naleznete na www.svetdetinadlani.cz

 VODA - TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260,
Helebrant.A@seznam.cz

PRODEJCE – TECHNIK
Pracovní náplň: Prodej a zpracování nabídek,
prodej náhradních dílů a příslušenství,
zodpovědnost za chod prodejny
Váš proﬁl: Ukončené středoškolské vzdělání nejlépe
tech. směru, trestní bezúhonnost, organizační
a obchodní schopnosti, uživatelská znalost práce na PC,
časová ﬂexibilita, znalost AJ nebo NJ výhodou.
Nabízíme: Perspektivní a zajímavou práci, zázemí
společnosti s významným postavením na trhu,
odpovídající ﬁnanční ohodnocení s motivací na výkon
 nástup březen,duben, příp. dohodou, životopis
zasílejte na e-mail.: praha@vezeko.cz
 Pracovní poměr dohodou možný na HPP, VPP i OSVČ

REALITNÍ SLUŽBY
poradenství, prodej, pronájem,
nákup včetně ﬁnancování
Vám poskytne
REALITNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ SPOŘITELNY
ABSOLUTA REAL s.r.o.
tradice, spolehlivost, kvalita
Tel. 734 510 355

Cukrárna U Koupaliště
ve Strančicích
zahajuje již 10. sezónu
v sobotu 2. 3. 2013.
Otevřeno So-Ne 10-11.30 a 13-17
(od května čt-ne)

www.cukrarna-strancice.cz

602 875 774
Těšíme se na Vaši návštěvu
Mirka Kostelecká
V objektu nad cukrárnou viz též:

www.stranicekskolicka.cz

AUTOELEKTRIKÁŘE

Starosta městské
části Praha – Kolovraty
vyhlašuje výběrové řízení
NA NÁJEM
RESTAURACE A SÁLU
V PŘÍZEMÍ KLUTURNÍHO
DOMU „U BOUDŮ“, případně
pouze sálu s příslušenstvím.
Restaurace má výměru 160m2.
Sál, včetně zázemí je
o výměře 260m2.
Písemné přihlášky lze podat
do podatelny Úřadu nejpozději
do 29. března 2013
do 14.00 hodin.
Informace: www.kolovraty.cz,
nebo u zaměstnanců Úřadu
pí. Šímové,
tel.: 267 710 518/124,
nebo Jindřichové,
tel.: 267 710 518/133

ĝĲÞğ÷ĲĨğÔģĜ

Starosta městské části
Praha – Kolovraty vyhlašuje
výběrové řízení na prodej
dvou pozemků ve vlastnictví
obce Hl. m. Praha a svěřené
správě městské části
Praha - Kolovraty.
Parcela č. 889/3 k.ú. Kolovraty
je o celkové výměře 1552m2.
Parcela č. 1254/2 orná půda
k.ú. Kolovraty je o celkové
výměře 2234m2.
Písemné přihlášky lze podat
do podatelny Úřadu nejpozději
do 29. března 2013
do 14.00 hodin.
Informace: www.kolovraty.cz,
nebo u zaměstnanců Úřadu
pí. Šímové,
tel.: 267 710 518/124,
nebo Jindřichové,
tel.: 267 710 518/133

Obec Louňovice,
IČ: 00240435,

vyhlašuje
konkurzní řízení
na pozici ředitele(ky)
Mateřské školy
Louňovice,
Na Hořičkách 163
s předpokládaným
nástupem
od 1. 8. 2013.
Doručení přihlášky
do 15. 3. 2013 do 16.00 hodin.
Bližší informace
na úřední desce
OÚ Louňovice nebo na

www.lounovice.cz.
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Rychlá čistírna oděvů,
Černokostelecká 82/66,
251 01 Říčany tel: 323 601 350,
www.cisteniodevu.cz
Ekologické čištění
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NA ŘEDITELE(KU)
MŠ LOUŇOVICE

v Tehově za 5 000,-Kč + služby,
tel.: 607 744 436

 Kurz základní ovladatelnosti
pro psy všech plemen začíná
na cvičišti ve Strašíně
od 7. 4. 2013
Informace pí. Kosanová
tel. 733 676 172
mail: kos.ev@seznam.cz
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ě čelního
Při výměn příspěvek
ční
skla ﬁnan né hmoty
na pohon

KONKURZ

 Pronajmu suterénní byt 1+1

 Prodám byt 2+1 v říčanech,
63 m2, u olivovny, třetí patro,
dům má novou tepelnou izolaci,
nová okna, cca 100 metrů
od lesoparku, cena 2 300 000 Kč,
tel. 722 806 071
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V březnu otevíráme prodejnu: Hrdinů 381, Strančice
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PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY
NA ROK 2013

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

Ŷ Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
Ŷ Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz,
Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
Ŷ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
Ŷ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek
a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

betonárka

BETON Strančice s. r. o.

www.bylinkovezahonky.cz

Užitečné i krásné

 Vytvoříme na míru bylinkové záhonky na vaší zahradě
 Vše od založení záhonu po osazení kvalitními bylinkami
 Používejte zdravé čerstvé bylinky z vaší zahrádky
Tel.:

775 091 130

e-mail:

info@bylinkovezahonky.cz

Martin Svoboda

Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz
IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

AKCE
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ZAVA & COMP

Půjčka jištěna automobilem do 1 000 000 Kč
pro vlastníky osobního automobilu

800 999 666

nebo můžete žádat on-line na: www.ecredit.cz
Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!
!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

Máme tisíce spokojených klientů.

Více informací získáte na bezplatné lince

Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

předčasné splacení půjčky zdarma
bez nahlížení do registrů
přímo od poskytovatele
působíme v celé ČR

Půjčka jištěna nemovitostí do 5 000 000 Kč
pro vlastníky domu či jiné nemovitosti

INSTALKLUB
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

U eCREDITu si můžete vybrat
například z těchto produktů:
Rychlá půjčka do 70 000 Kč
pro zaměstnance, podnikatele, důchodce

Vančura

Tel.: 603 525 617

NEPŮJČÍ VÁM V BANCE?
ZAVOLEJTE NÁM!

Rožníček Jan
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz

www.zavacomp.cz
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PELETY A BRIKETY
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Štěpkování větví do průměru 10 cm

UFM

Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 So:7-13
Ceník: www.broukal.cz
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KOMÍNY

za rozumnou cenu
Stavebnicové komínové systémy

Sestava: komínové tvarovky, šamotové vložky, šamotová
odbočka šikmá nebo kolmá, šamotová tvarovka pro komínová
dvířka, komínová dvířka, kondenzační miska, izolace, lepidlo
na šamot, betonová krycí deska, krycí konus se stříškou

 774 605 112

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

Cena s DPH 20% - KOMÍN DN 200 mm, odbočka 90°:
Výška H= 6 m: 13 200 Kč H= 8 m: 17 235 Kč

Sklady-odběrná místa:

POZEMKY

pro výstavbu RD

Nádherné pozemky na okraji obce Strančice
ve vzdálenosti 6 min.chůze od nádraží,
výborné spojení do hlavního města,
cena od 2.160,-Kč/m²

Tel: 326 913 251, 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz

ZEMNÍ PRÁCE,

autodoprava, kontejnery
Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

PELETY Ø 6mm

Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého
suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny)
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135
– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na
www.espedi.cz nebo telefonicky
na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.
Na paletě 1050 kg.

www.kominy-kominy.cz, 602 532 117
Nová Lipová 638, Velké Popovice
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VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE

MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

• lanka, páčky
• plasty, ﬁltry
• oblečení, helmy
• vše pro enduro
a motokros

www.jobsexpo.cz
www.linguashow.cz
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Hrusice 164, 251 66, 603 204 203
mail: info@romanovsky.cz

www.romanovsky.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI VELETRHU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: ODBORNÝ GARANT:
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Hlavní mediální partner

www.incheba.cz

/BCÅ[ÅNF

kuchyňské linky, ložnice, dětské
pokoje, obývací pokoje, šatny,
pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

INTERBEAUTY PRAGUE

Essential Looks 2/2012
by Schwarzkopf Professional

ZÁŠTITA:
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VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR

www.veletrhkosmetiky.cz

VSTUPA
ZDARM

www.mefo.cz

Romanovský Luboš

5. - 6. 4. 2013

14. - 15. 3. 2013

Šípková 279 , Mukařov - Srbín
+ 420 736 452 405

VÝROBA NÁBYTKU

VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH

K
rytiny
Podlahové

PK-podlahy největší
interiérové studio v regionu

www.interierystaveb.cz

Dodáváme a instalujeme na klíč podlahy, dveře, schody.

AKCE NA BŘEZEN

DŘEVĚNÉ PODLAHY
od 799 kč/m2 vč. DPH

VINYLOVÉ PODLAHY
od 345 kč/m2 vč. DPH

VELKÝ VÝBĚR
INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy

Otevřeno Po-Pá 9.30 - 18.00 hod.

najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany

(po dohodě dle vaší potřeby)
tel.: 604 941 123, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz

(ve výškové budově bývalého
Interiéru vedle Billy)

www.pk-podlahy.cz
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Nová MOKKA

ÚPLNĎ JINÁ KÁVA.
Vystupte z Ĳady.
Již za

349 900 Ký

Pokud uvažujete o nĕăem vĕtším, vyberte si Opel Mokka.
Tento inovativní vĽz kombinuje všechny pĳednosti SUV
s efektivitou a dynamikou kompaktních vozĽ. Mokka
pĳináší nejmodernĕjší design a vyspĕlé technologie Opel
do vašich rukou a dobrodružství do vašeho každodenního
života. Uvedená cena platí pĳi financování s Opel Finance.

AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
Ăernokostelecká 621/122, Praha 10 100 00,
prodej.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111

www.auto-staiger.cz

