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Žádný lenoch to není

Ekologická likvidace vozidel
Odtah vozidel ZDARMA
www.likvidace.vojkov.cz

tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o.,
K nemocnici 50, 251 62 Tehovec

Říčansko

Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Dobré divadlo začíná dobrým vrátným

krátce
Bezpečně na internetu
KRAJ – Úspěšný projekt prevence kriminality Bezpečně
na internetu pokračuje i letos a nově se do něho zapojí středočeská policie. Loni
na podzim se uskutečnilo
ve Středočeském kraji 40 seminářů na téma prevence
kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu a dalších
rizik při virtuální komunikaci, kterých se zúčastnilo
737 rodičů školáků. Ti se
seznámili nejen s riziky virtuální komunikace, ale naučili se i bezpečně používat
mobilní telefony. Dostali též
speciální publikaci, která je
také v elektronické podobě
na webových stránkách kraje www.kr-stredocesky.cz/
web/socialni-oblast/prevence-kriminality. Počet zájemců o semináře byl ale větší,
než se očekávalo, a proto kraj
na rok 2015 plánuje až na šedesát seminářů.
(red)

doschranky@nasregion.cz

Nechodí
k vám
noviny?

Napište nám!
Příští vydání 5. února 2015

Jindřiška Netrestová, Amatérská divadelní asociace

Zhruba na každý druhý den
v roce připadá nějaký mezinárodní svátek, někdy i dva nebo
tři. Že je Mezinárodní den žen
8. března a Svátek práce 1. května, to víme všichni. Někdo si
možná ještě vzpomene, že Gustáv Husák abdikoval v roce 1989
v Den lidských práv 10. prosince, ale že je 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva, to
u nás zaniká ve vzpomínkách na
jinou událost téhož roku. O naprosté většině ostatních svátků
však nevíme vůbec.
Třeba blížící se 28. leden
– Den ochrany osobních údajů. EU ho vyhlásila v roce 2007,
když se ukázalo, že otevřenost
a transparentnost je sice heslo
doby, ale že současně není důvodu, aby věděli všichni všechno o všech, protože informace
je tak snadné zneužít.
Budiž pro nás tento den šancí
připomenout si, že nemusíme
kdekomu dávat různé své údaje jen proto, že je po nás chce,
a že máme dětem či vnoučatům připomínat, aby se mírnili
při zásobování facebooku. Nemusíme být Charlie, abychom
chápali význam svobody slova.
Nezapomínejme ale, že máme
také svobodu mlčet.
Mimochodem, na facebooku
je i Náš REGION.
Martin Fuk, šéfredaktor

MUKAŘOV/KOZOJEDY/LOUŇOVICE – Titulek vypovídá
za vše. Jan Werich se tehdy, když pronesl tato památná
slova, nemýlil. Jenže aby bylo divadlo více než dobré, musí
mít i kvalitní herce. Nejen ty komerční, co stojí na prknech,
jež znamenají svět, ale i ty ochotnické, kteří hrají pro radost
svou i diváků a skoro nic za to nechtějí. Jedním takovým
ochotnickým spolkem divadelníků je i DIPONA. My jsme si nejen
o něm popovídali s jeho zakladatelem Josefem Pšeničkou.
 Jak váš divadelní spolek, Josefe, vznikl?
Vznik souboru má dost pochmurné pozadí. Proč? Jsem
spoluzakladatelem divadelního
spolku Svatopluk v Benešově,
kam jsem dojížděl z Mukařova. Situace se změnila po roce
2009, kdy jsem kvůli úmyslně
založenému požáru mé provozovny na výrobu nábytku se ženou přišel o všechen majetek.
Dojíždění do Benešova se tak
se nedalo finančně zvládnout
a nastala chvíle loučení s divadlem. Ale při mé povaze ne na

dlouho. V Kozojedech nedaleko
od Mukařova před časem existoval divadelní spolek, který
se rozpadl. Po návštěvě jedné
bývalé herečky /Petry Krutské/
jsme se rozhodli zkusit to znovu. Náš první divadelní pokus
byla jedna část hry pana Oldřicha Daňka. Po čase se k nám
přidali další divadelní zájemci
a my mohli přidat druhý Daňkův příběh. V dubnu 2013 jsme
se prvně představili na „chudém divadle“ v Jinonicích a získali ocenění za herecký výkon.
 Váš spolek ochotníků jste po-

jmenovali DIPONA. Proč a jak
k tomuto názvu přišel?
Protože jsme začali v prostorách sokolovny v Kozojedech,
které byly po rozpuštění bývalého souboru prázdné. Bohužel
v obci nebylo dostatek financí
na investici do divadla, a tak začala práce se sháněním divadelního vybavení. Zkrátka jsme se
rozhodli si vše zařídit sami, aneb
jsme takoví potrhlí nadšenci…a
název byl na světě. DIvadlo POtrhlých NAdšenců.
 Jaká je historie vás ochotníků?
Dvě herečky jsou z bývalého kozojedského spolku a svými zkušenostmi pomáhají těm dalším,
kteří se k nám postupně přidali.
Já sám se divadlem zabývám od
dětství, kdy jsem působil jako
recitátor dětských rolí v jednom
loutkovém divadle v Praze. Poté
jsem byl osloven Václavem Špirytem z divadelního spolku TYL
Říčany a do roku 1998 jsem zde

Policie zveřejnila fotografii
ŘÍČANY – Středočeská policie zveřejnila fotografii
z přepadení zlatnictví v Říčanech. Je na ní zachycen muž,
který zde ukradl šperky v hodnotě více než jeden milion
korun. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Muž měl
na sobě maskáčovou bundu s kapucí.
Zlatnictví v Havlíčkově ulici bylo
přepadeno neznámým pachatelem kolem 9:30. „Neznámý pachatel pod pohrůžkou namířené střelné zbraně požadoval po
obsluze vydání zlatých šperků.

Prodavačka v obavě o svůj život
zboží muži vydala,“ uvedl Jakub
Vinčálek, mluvčí středočeské
policie. „Když muž utíkal ze zlatnictví, kolemjdoucí mu tašku
se šperky vzal a vrátil je majiteli

zlatnictví. Lupič při potyčce s mužem
použil zřejmě
plynovou pistoli a lehce jej
zranil. Vyzýváme rovněž občany,
aby se muže nesnažili zadržet,
ale o jeho výskytu ihned informovali policisty. Může se jednat
o nebezpečného pachatele, neboť použil při přepadení zbraň,“
zakončil Vinčálek.
(red)

hrál. Pak přišlo založení divadelní spolku Svatopluk v Benešově,
kde jsem odrežíroval několik
úspěšných inscenací. A pak? Požár…a začít znovu.
 Z jakého důvodu jste si vybrali
pro svou působnost zrovna Mukařovsko?
Do Mukařova jsem jezdíval na
prázdniny ke své tetě. Její dům
postavil můj děda a paralela je, že
my máme postaveno naproti přes
ulici. Můj starší synovec hrával
s ochotníky v Louňovicích. Vzpomínám, jak s mou sestrou jsme
mu museli dělat o prázdninách
„školáky“, protože se učil roli
pana řídícího v Zapadlých vlastencích. Aby toho nebylo málo,
tak zde v Mukařově žil Theodor
Pištěk a já jsem ve spolupráci
se Sokolem, obecním úřadem
a místními požárníky uspořádal
dva ročníky divadelního festivalu
„Mukařovský Pištěk“.
Díky snaze a pochopení staros-

ty obce Louňovice pana Josefa
Řeháka jsme se na podzim roku
2013 přesunuli do sálu hotelu
U sv. Huberta, kde jsme po 53
letech obnovili divadelní tradici
amatérského divadla.
 Jaký repertoár jste si připravili
pro diváky v novém roce?
Dospěláky čeká klasická komedie Poprask na laguně /v profesionální režii/ a Tři sestry v netradičním pojetí. Tato inscenace
získala mnohá ocenění doma
i v zahraničí. Pro děti chystáme
všem známou pohádku MRAZÍK,
kterou na ohlas diváků reprízujeme. Budeme též reprízovat
i Sněhovou královnu, která měla
i u našich diváků veliký ohlas.
Přes léto se pokusíme uspořádat
již třetí ročník letní divadelní aktivity. Pořádáme ji pod širým nebem též v Louňovicích a areálu
restaurace U Henců jak pro děti,
tak i dospělé.
Děkuji za rozhovor. Sabina Sarkisovová

inzerce

JAN ČERNÝ – JENÍK s.r.o.

SKLENÁŘSTVÍ

Provozovna:
Praha 10 – Lipany, Do Potoků 35
GPS: 50°0‘2.711“N, 14°36‘53.007“E
Pracovní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.
Mobil v prac. době: 603 513 824
Tel.: 267 710 335, www.jeniksklo.cz

Jan Černý
Mobil nonstop: 603 416 410
e-mail: email@jeniksklo.cz

JK

Jsme plátci DPH

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE: (po dohodě provádíme práci v terénu)
www.facebook.com/nasregion

@nasregion
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www.nasregion.cz

Důrazné NE změně trasy Jaké existují v novém roce

Zastupitelé rozhodli
Běchovičtí dlouho bojovali, aby
se okruh nevedl jejich městskou
částí, a tak stavbu okruhu blokovali a hledali jiné řešení a možnosti trasy. Po mnoha úvahách
ale došlo ve finále k uvědomění,
že podání žaloby, která by stavbu na dlouho znemožnila, je nesmysl, a že se obchvat musí tak
jako tak postavit. Fakt, že to pro
místní obyvatele bude velký zásah, je nepopiratelný.
„Řešení by mělo být v prvé řadě reálné a k občanům dotčených městských částí ohleduplné. Stavbu
musí být možné realizovat v rámci
platných zákonných norem, tak
aby nezhoršila životní prostředí
a dopravní situaci na východě Prahy. V opačném případě jsem přesvědčen, že by postrádala smysl
pro obyvatele nejen Běchovic, ale
i ostatních městských částí,“ řekl
starosta Běchovic Ondřej Martan.

regulační poplatky?

 Poradna – zdravotnictví

Stavba číslo 511 Běchovice – D1 v délce 12,6 km má od zastupitelů zelenou

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

K jeho slovům se připojil i říčanský starosta pan Vladimír Kořen:
„Pouhých 12 a půl kilometru
šestiproudé dálnice může zásadně pomoci lidem ze Spořilova, Říčan, Uhříněvsi, ale i části
Běchovic. Jsem velmi rád, že
i nový ministr dopravy Dan Ťok
nepřipouští změnu trasy této
klíčové komunikace,“ říká ke
stavbě starosta Říčan Vladimír
Kořen a dodává: „Úvahy o tom,
že by se mohl okruh vést jinudy,
by stavbu odsunuly minimálně
o dalších deset let dál. Tranzitní
doprava má jezdit po dálnici, ne
čadit lidem pod okny ve Spořilově nebo ohrožovat děti v Říčanech, když jdou do školy.“

Není ale vyhráno
„Část občanů ze čtvrti Běchovice
II má naprosto oprávněně obavu
o vedení okruhu v blízkosti jejich
domů. Jde o stavbu, která bude
mít v návrhovém počtu kapacitu přes 100 tisíc vozidel za den,“
řekl pan Martan. Je možné, že
zdejší sdružení tedy přeci jen ža-

lobu podá, nicméně zastupitelé
Běchovic se k ní nepřidají.

SOKP
Říčany nabízejí zorganizování dalšího kulatého stolu právě ke stavbě
511 Silničního okruhu kolem Prahy
(dále SOKP), jehož cílem by bylo
maximální snížení zátěže pro obyvatele na trase okruhu a zároveň
maximální urychlení výstavby.
SOKP patří mezi nejvýznamnější
dopravní stavby hlavního města
Prahy a Středočeského kraje a po
svém dokončení se stane jednou
z dopravně nejzatíženějších komunikací v České republice. Letos
v září pražští zastupitelé odhlasovali zásady územního rozvoje, které vymezují plochy pro dostavbu
pražského okruhu. Trasa má vést
od dálnice D1 k Běchovicím.
Z budovaných částí vnějšího
okruhu kolem metropole je
nejdál právě úsek 511. O finální
trase bude rozhodovat ministerstvo dopravy, ŘSD a pražský
magistrát, stavba by mohla začít
v roce 2019.
(sas)

Opět zavane regionální vítr

REGION – Místní akční
skupina Říčansko opět
vyhlašuje výzvu na příjem
žádostí o regionální značku
Zápraží originální produkt.
Certifikovat si můžete
vaše výrobky a produkty.
Historicky podruhé je též
možné v regionu za Prahou
využít možnost
certifikovat ubytovací
a stravovací služby.
Značka, jejíž kolébka je od roku
2012 na Říčansku, přináší výrobcům i službám větší prestiž,

propagaci, známost a mnoho
dalších výhod. Důležité je splnit
certifikační kritéria a ukázat jedinečnost svých výrobků či poskytovaných služeb i ve vztahu
k sounáležitosti s regionem.

Žádosti přijímá MAS Říčansko od
1. 2. do 31. 3. 2015. Podrobné informace o značce najdete na webu
Asociace regionálních značek ČR
www.regionalni-znacky.cz/zaprazi.
Působnost značky se v loňském
roce rozšířila z oblasti Říčanska
až na Dolnobřežansko k Vranému nad Vltavou. Lze tak žádat
na území čítající 51 obcí. Značení je určeno jak návštěvníkům
našeho regionu, kterým ho dovoluje objevovat a užívat si jeho
atmosféru novým netradičním
způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem
značených výrobků podporovat
„své” místní výrobce.
(red)

Rádi bychom vám touto
cestou nabídli pravidelnou
rubrikou zaměřenou na
otázky ze zdravotnictví.
Za pomoci mluvčího
VZP Oldřicha Tichého
se budeme věnovat
různým tématům. A jelikož
s novým rokem přišly
i určité změny v rezortu
zdravotnictví, podívali jsme
se hned na jedno z nich,
a tj. regulační poplatky,
aneb jaké jsou?

platek ve výši 90 Kč za pohotovostní službu platil. Ohledně
dětí se tedy vlastně nic nemění.
Regulační poplatek za pohotovost neplatí pojištěnci umístění
v dětských domovech pro děti
do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
nebo umístění k výkonu ústavní
výchovy v domovech pro osoby
se zdravotním postižením, dále
pojištěnci umístění na základě
rozhodnutí soudu v zařízeních
pro děti vyžadující okamžitou
pomoc nebo pojištěnci svěření
rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče
nebo péče jiné osoby podle občanského zákoníku.
(sas)

Od 1. ledna 2015 existuje pouze jeden regulační poplatek, a to regulační poplatek
90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství. Tento regulační poplatek se neplatí, pokud v rámci
pohotovostní služby ošetřující
lékař shledal, že stav pacienta
vyžaduje hospitalizaci. Regulační poplatek za pohotovost
musí platit všichni pojištěnci, za
děti samozřejmě jejich zákonní
zástupci. Podotýkáme ovšem,
že i podle předchozí právní
úpravy se za děti regulační poPR

Soukromá mateřská školka
Pro Family – Dubeč
Dubeč – Každý rok
pořádáme ozdravný pobyt
v Řecku u moře, 7 nebo
14 dní dle výběru, v zimě
jezdíme lyžovat na hory do
Krkonoš, kde naši instruktoři
při týdenním pobytu naučí
děti lyžovat. Stejně jako
k moři mohou rodiče
i prarodiče na hory s námi.
Na jaře jezdíme do Mariánských
lázní, kde máme připraven pro
děti komplexní program pro
zlepšení a ochranu imunitního
systému a speleoterapie, v létě
pořádáme 7/14 dnů dětský tábor
na kolech.
Naše školka samozřejmě nabízí i standardní kroužky mezi ně
patří angličtina včetně rodilého
mluvčího, plavání, tenis, flétna
pro trénování správného dýchání, tanečky, keramiku pro jemnou
motoriku, dětskou jógu a další.
Vlastníme ranč s koníky a poníky kde provozujeme hiporehabilitaci pod vedením našich
zkušených pracovníků z oboru.
Poznejte naši školku tak, jako
Česká školní inspekce, která ji
dlouhodobě hodnotí jako jednu
z nejlepších v ČR. Výsledky inspekcí, ale hlavně mnoho infor-

Mateřská škola Pro Family je soukromou školkou která již od roku
1992 pomáhá v prvních krůčcích
za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti
se speciálními potřebami.

mací o školce a kontakty k přihlášení dítěte najdete na našich
stránkách.
MŠ ProFamily patří mezi výběrové pracoviště, které připravuje studenty přední pedagogické školy k závěrečným
zkouškám a praxi v oboru.
• Otevřeno od 7 do 19 hodin
• Kvalifikovaní pedagogové
• 23 let historie Pro Family
• Vlastní vzdělávací program
• První soukromá MŠ v ČR
• Rodinné prostředí školky
• Česká firma zal. r. 1992
• Akreditovaná v síti MŠMT
Cena školky od 3.000 Kč / měsíc

www.profamily.cz

BĚCHOVICE/ŘÍČANY/
KOLOVRATY – Jest
odblokováno. Zastupitelé
pražské městské části
Běchovice s podporou
zastupitelů města Říčany dali
zelenou dostavbě obchvatu
podle původního plánu,
která by měla pomoci řešit
situaci na pražské Jižní
a Štěrboholské spojce.
Nesouhlasí tak s úvahou
měnit trasu stavby č. 511
silničního okruhu kolem
Prahy v úseku dálnice D1
– Praha Běchovice.

Adresa: Netlucká 200/9,
Praha – Dubeč
tel.: 232 000 801

inzerce

Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.

Dagmar Beránková

Kompletní servis
a osobní přístup.

605 238 988

dagmar.berankova@re-max.cz
Kompletní servis prodeje
koupě či pronájmu všech typů
nemovitostí profesionálně
a bez rizika.

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě
Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

www.nasregion.cz

SOŠS
ŘÍČANY s.r.o.

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.
Vás zve na

ŘENÝCH DVEŘÍ
DEN OTEVúnora
29. ledna a 19.

t vždy od 14.00 do 17.30 hod.
t po domluvě je prohlídka školy možná i v jiné termíny

DENNÍ I DÁLKOVÉ ST

UDIU

M v oborec
třezník – uzen
ář t kuchař – číšn h:
tpivovarník-sla
ík t cukrář
dovník

w w w. s o s r i c a n y. c z

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 11. února od 8:00 do 18.00 hod.

z obcí

Meteorit je na světě!

krátce
Zpět k zeleni

ŘÍČANY – Ve městě se od října předchozího roku intenzivně snaží o návrat tradičních krajinných prvků, jako
jsou aleje a remízky, do okolní krajiny. Ty zde byly zlikvidovány většinou v 50. letech
po vzoru sovětského zemědělství, které propagovalo
nekonečné lány. Projekt
„Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan“, který je
financován z Operačního
programu Životní prostředí,
má za cíl kromě oživení životního prostředí také chránit město před povodněmi
a větrnou erozí.

Změna účtu

UHŘÍNĚVES/PITKOVICE/
HÁJEK – Školní jídelna na
Novém náměstí upozorňuje své strávníky a jejich
rodiče na změnu čísla účtu,
který přešel v platnost počátkem nového roku. Nové
číslo účtu je: 2110748270 /
2700. V lednu ještě souběžně běží jak předchozí, tak
současný účet, ale od února bude platný pouze onen
nový. Stane-li se, že pošlete
peníze na účet předchozí,
platba bude automaticky vrácena na účet plátce.
Více informací naleznete na
www.sjpraha22.cz/news/
pozor-zmena-cisla-uctu-/

Muzeum uzavřeno

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY – Městský úřad informuje všechny příznivce
kultury, že tamější muzeum
hrnčířství je až do konce
ledna z technických důvodů
uzavřeno. Máte-li dotazy,
stačí se obrátit na Městský
úřad, oddělení kultury, telefon: 311 240 915.

Problém s čistírnou

BABICE – Vzhledem k opakujícím
se
problémům
s provozem čistírny odpadních vod probíhaly v týdnu
od 8. ledna její kompletní
rekonstrukce systému technologie. V této době Česká
inspekce životního prostředí kontrolovala stav vod pod
čističkou. Obec se snaží celý
problém vyřešit, a tak vede
s provozovatelem jednání
o co nejbližším a trvalém
odstranění problémů.

Zápis do 1. třídy ZŠ
TEHOV – Zápis do 1. ročníku základní školy se koná ve
čtvrtek 12. února od 14:00
do 18:00 hodin. Kromě dítěte nezapomeňte prosím
jeho rodný list a svůj občanský průkaz. Formuláře
(Žádost o přijetí a Zápisní
list) najdete na stránkách
ZŠ a MŠ Tehov www.zstehov.cz, ale můžete je vyplnit
i ve škole v den zápisu.

Oba dosud nalezené meteority – vpravo první meteorit (6 g), vlevo druhý
meteorit (40 g) Foto: Pavel Spurný,
Astronomický ústav AV ČR

Výřez z celooblohového snímku bolidu EN091214 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou
Foto: Pavel Spurný, Astronomický ústav AV ČR

ONDŘEJOV – Vzpomínáte
si, jak na začátku
prosince minulého roku
ozářil rozsáhlé území
především východní
poloviny České republiky
velmi jasný meteor?
Přes 200 náhodných
pozorovatelů tohoto
mimořádného přírodního
úkazu poslalo svá hlášení
do Astronomického ústavu
AV ČR, který sídlí právě
v této obci. Ten neváhal
a poslal své lidi do terénu,
aby kousky meteoritu našli.
S 13. lednem přišel i druhý
úspěšný nález…

Co se vlastně stalo?
Na začátku prosince vstoupil
do zemské atmosféry relativně
velký meteoroid o hmotnosti asi
200 kilogramů a průměru kolem
půl metru a začal nejprve slabě,
ale po 2 sekundách již intenzivně
svítit ve výšce 100 km nad zemí.
Postupně se v atmosféře brzdil a také rozpadal. „Světelnou
dráhu dlouhou 170 km uletěl za
bezmála 9 sekund. Takto dlouhé
bolidy (pozn. velice jasný meteor - světelný jev) pozorujeme jen
výjimečně,“ sdělil Pavel Spurný,
vedoucí oddělení meziplanetární hmoty Astronomického
ústavu. V závěrečné fázi letu
byla jeho hmotnost 1 kg. „Zde se
bolid začal významně rozpadat
a oddělovaly se od něho menší
úlomky, z nichž některé se rych-

le zbrzdily a také mohly dopadnout na zemský povrch. Pádová
oblast těchto malých úlomků
tvoří pás široký asi 4 km a 30 km
dlouhý,“ doplňuje pan Spurný.

Úspěšné nálezy
Kromě faktu, že Astronomický
ústav na místo dopadu vyslal
ihned svůj tým, též vyzval veřejnost, aby s hledáním pomohla.
Jeden z menších meteoritů byl
nalezen na konci prosince členem
klubu astronomů Pelhřimovska
a vážil 5,93 gramu. Jednalo se tak
o 23. meteorit s rodokmenem
(známou dráhou) na světě. Poté
hledání znemožnila sněhová nadílka, která vymizela až 12. ledna, čehož pracovníci Oddělení
meziplanetární hmoty ASÚ AV
ČR okamžitě využili a obnovili

hledání. Malá skupina (celkem
5 osob) pod vedením Dr. Lukáše
Shrbeného se tentokrát zaměřila
na oblast středně velkých, řádově desetigramových meteoritů.
„Krátce po začátku hledání si
člen hledacího týmu Dr. Tomáš
Henych všimnul nápadně černého kamene ležícího na povrchu
mezi stébly trávy a okamžitě mu
bylo jasné, že to, co mu padlo do
oka, je hledaný meteorit,“ řekl
pan doktor Spurný. Nově nalezený meteorit podstatně znásobil
dosud nalezenou hmotu původního tělesa. „Výjimečný je tím, že
prošel jen velmi malou tepelnou
proměnou a jedná se tedy o velmi
primitivní, tedy původní materiál, ze kterého byla utvořena první
tělesa ve vnitřní části Sluneční
soustavy. Navíc je velmi porézní. Jeho stáří je 4,56 miliardy let,
což znamená, že byl utvořen na
samém počátku vzniku Sluneční
soustavy,“ dodal pan doktor.
(sas)

Žijeme sportem

MNICHOVICE/ŘÍČANY
TJ Tourist a její oddíl sportovní
gymnastiky jsme vám
v novinách již představovali.
Víte ale, že se zdejší
gymnastky nevěnují pouze
klasické gymnastice? Slyšeli
jste někdy o Team Gymu?
Ne? Tak vám ho trenérka
a předsedkyně oddílu zdejších
gymnastek, paní Jitka
Jechová, představí, jelikož
i říčanské slečny slaví
na tomto poli úspěchy.
O co jde?

Team Gym je moderní gymnastická disciplína využívající
prvky moderní gymnastiky a akrobacie. Její kořeny sahají až do
Skandinávských zemí do první
poloviny 20. století, kde později
začaly vznikat i první soutěže.
V České republice se soutěží ve
dvou podobných soutěžích. Pro
závodníky nad 16 let je určena
soutěž TeamGym, ve které se
soutěží podle mezinárodních
pravidel. V této soutěži se také
konají mistrovství Evropy a další
mezinárodní soutěže. Pro mladší závodníky a starší závodníky

s nižší výkonností byla Českou
gymnastikou federací vytvořena
pravidla TeamGym Junior, která
jsou jednodušší obdobou pravidel TeamGym. V této soutěži se
pravidelně konají mistrovství republiky a další soutěže.
„Soutěž TeamGym i TeamGym
Junior zahrnuje 3 disciplíny. Pohybovou skladbu, akrobacii, tzv.
tumbling, a trampolínku, tzv.
trampette. Družstvo s nejvyšším
počtem bodů ze všech třech disciplín se stává vítězem soutěže,“
upřesňuje paní Jechová.

facebook.com/Europark.Praha

Programy
pro volný čas

KOLOVRATY – Pokud máte
zájem podporovat pravidelné zájmové činnosti kulturního a společenského
života a sportovních aktivit
v MČ Praha – Kolovraty či
podporovat jednorázové či
krátkodobé akce pro rozvoj
kulturního a společenského života a sportovních aktivit tamtéž, máte možnost
si zažádat o grant. První
termín již nestihnete, ale
pro druhé období budou
žádosti přijímány v termínu od 4. 5. do 25. 5. 2015.
Formuláře pro jednotlivé
programy jsou k dispozici
v podatelně úřadu MČ.

Svoz odpadu
TEHOVEC – Obecní úřad
informuje
své
občany
o svozu papíru a plastů na
rok 2015. Pokud tedy bydlíte v této obci, pak vězte,
že lednové termíny již nestihnete, ale ten nejbližší
pro svoz plastů je 9. února.
Svozový kalendáře je pro
vás též k dispozici na vývěsních skříňkách.

Upozornění
STRUHAŘOV – Obecní úřad
vydal upozornění nejen pro
své občany, že zaparkovaná
vozidla na místních komunikacích znemožňují zimní
údržbu. Je tedy dáváno na
vědomí, že v ulicích, kde
budou na místních komunikacích vozidla zaparkována, nebude zimní údržba provedena.
Krátké zprávy připravila
Sabina Sarkisovová



• Pronajmu zařízenou garsonieru Praha10 Bohdalec
4. patro, 2 výtahy,centrum
15 min.cena 9000 vč. poplatků. tel. 604 405 597
• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horolezeckou technikou.Provádíme: opravy, nátěry, čištění-fasád, střech, okapů,
prořez a kácení stromů, sítě
a hroty proti ptactvu, tmelení panel. spár, instalace topných kabelů a další. E-mail:
beranek-vysky@seznam.cz,
tel. 605 458 726
• Koupím housle čelo basu
i poškozené 7 2 8 4 7 3 6 8 7

„Tygřice“ získaly 1. místo na soutěži v Kolíně. Dole zleva: Hana Ludvíková, Tereza
Šubrtová, Lucka Gaždová, horní řada zleva - Adéla Bernardová, Barbora Jechová,
Agáta Vašutová, Magdaléna Škardová

Úspěchy
„Team Gym je relativně nový, ale
i tak v něm sbíráme jako tým úspěchy. Konec roku jsme strávily na
závodech v Kolíně a ve Dvoře Králové nad Labem. Z prvního města si
naše mini teamgymačky z družstva

inzerce

Více informací na www.europark.cz, nebo na

krátce

Řádková inzerce

Jednotlivé disciplíny
Všichni závodníci musí absolvovat pohybovou skladbu, která
se cvičí na ploše 14 x 20 m pokryté kobercem. „Skladba trvá
2,5 až 3 minuty a cvičí se logicky
na hudbu,“ říká Jitka. Následuje
akrobacie, která se provádí na
pružném pásu. Celý program je
předváděn s instrumentálním
hudebním doprovodem. Vždy
šest cvičenců z družstva předvádí
tři různé série akrobatických řad.
Vše je zakončeno trampolínou,
kdy tým potřebuje malou trampolínu, koně nebo stůl, doskokovou plochu (duchny) a rozběhový pás. Každé družstvo si může
přinést vlastní trampolínu.

3

Čtvrtek 22. 1. 2015 • JVR 2

Tygřic přivezly pohár za první místo. Dvě sady bronzových medailí
pak, ze zmíněného Dvora, přivezla
družstva Lemurek a Eagles. Doufám, že i v novém roce se našim
gymnastkám bude dařit,“ uvedla
závěrem paní Jechová. 
(sas)

Využijte
řádkovou inzerci
v novinách
Náš REGION
Více informací
na krblichova@nasregion.cz
nebo telefonu 774 488 908
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kam, kdy a za čím

Kam je dobré zajít? • co musíte vidět a slyšet! • kde nesmíte chybět?

www.nasregion.cz

 BENICE

 NUPAKY

14. 2.
• 1. Společenský ples. Srdečně
vás zveme na 1. Společenský ples
v Benicích, který se uskuteční ve
společenském sále Emotion v Park
Holiday Congress & Wellness Hotelu
dne 14. února. Vstupenky na ples je
možné zakoupit na recepci Parku
Holiday nebo v rámci balíčku spolu
se zvýhodněným ubytováním prostřednictvím webových stránek.

22. 1.
• MŠ Klubíčko oznamuje rodičům,
že 22. ledna pořádá výlet do Bukové u Příbrami – Masopust ve stodole
od 8. hodiny ranní

 ONDŘEJOV
7. 2. – 19.00
• Bio Trio. Místo konání: Ondřejov
– Sportovně kulturní centrum. Improvizovaný hudební pořad Bio Tria
je postaven především na interpretaci známých písniček Banjo Bandu
a u nás méně známých amerických
swingových evergreenů. Významnou
a nedílnou součástí vystoupení jsou
také komická čísla.

 CHOCERADY
25. 1. – 16.00
• Deskohrátky. Místo konání: Sokolovna Chocerady – Chocerady 4.
TJ Sokol Chocerady zve děti i dospělé
na již 4. společné hraní deskových her.
Uskuteční se v neděli od 16 do 18.30
hodin v choceradské sokolovně.

28. 1. – 16.00
• Čtení v knihovně. Místo konání:
Obecní knihovna – Chocerady 267
(v budově ZŠ). Obecní knihovna Chocerady zve děti ve středu od 16 hodin
na čtení z knihy René Goscinnyho
Malý Mikuláš
31. 1. – 20.00
• Maškarní ples pro dospělé. Místo
konání: Sokolovna Chocerady – Chocerady 4. SRPŠ Chocerady srdečně
zve do choceradské sokolovny na
maškarní ples pro dospělé. Koná se
v sobotu od 20 hodin. K tanci i poslechu hraje skupina Proměny z Vlašimi.
7. 2. – 19.30
• Divadelní představení Don Quijote de la Ancha. Obec Chocerady
srdečně zve v sobotu na divadelní
představení „Don Quijot de la Ancha“
do choceradské sokolovny. Představení je zařazeno do projektu „Podpora kultury s EU“, který má dovážet
špičkovou kulturu na malá města,
městečka a obce. Představení vzniklo
v režii pana B. Polívky, dnes je to již
legendární inscenace (4 000 repríz),
je vhodné pro všechny generace, i pro
rodiny se školními dětmi, doba trvání
je cca 75 minut.
28. 2. – 17.00
• Přednáška v knihovně. Místo konání: Obecní knihovna – Chocerady
267 (v budově ZŠ). Srdečně zveme
zájemce na vyprávění RNDr. Michala
Gibody, PhD., Assoc. Prof. na téma
„Léčit a přežít v kambodžské nemocnici po Polpotovi“
14. 3.
• Maškarní karneval pro děti.
Místo konání: Sokolovna Chocerady
– Chocerady 4. SRPŠ Chocerady
zve všechny děti v sobotu 14. března do choceradské sokolovny na
maškarní karneval.

 PRŮHONICE
30. 1. – 20.00
• Myslivecký ples. Myslivecké sdružení Šeberov pořádá myslivecký ples
ve všech sálech kongresového centra
Floret Průhonice. K tanci a poslechu hraje: Dynamic band, Diskotéka
– DJ JIMI, Pootavští trubači. Čeká
na vás bohatá myslivecká tombola.
Vstupenky lze zakoupit po zavolání na
telefon: 606 872 576

mikroskopický svět nebo hledat ve
starých textech. „V restaurátorské
dílně si vyzkouší retušování obrazu, práci bednáře, techniku zlacení
a další činnosti,“ říká historik Muzea Říčany Martin Hůrka. Výstavou
chceme nejen poděkovat nesčetným
dárcům, kteří za více než 100 let
existence muzea přispěli unikátními
předměty, dokumenty, fotografiemi,
osobními vzpomínkami nebo vlastní
badatelskou činností. Muzeum Říča-

na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz. Muzeum Říčany. Rýdlova
271/14, 251 01 Říčany, 323
31. 1. – 20.00
• 2. Farní ples. Kde: Kulturní centrum Labuť v Říčanech Kdy: od 20:00
do 2:00 hod., Za kolik: 150,- Kč, Kdo
hraje: Atmosphere ShowBand. Přijďte
si zatančit, pobavit se, podívat se na
předtančení, vyhrát nějakou zajímavou cenu v bohaté tombole. Předprodej vstupenek: Kostelec u Kř.: František Dvořák, Říčany: Marie Junková,
Míla Pangrácová, Kamenice: L. Gillernová, Velké Popovice: Marta Dubrovová, Popovičky: Irena Rosíková
8. 2. – 8:30
• Nedělní pochod s Líbou. Trasa
pochodu: Senohraby – Hvězdonice
– Stř. Skalice, 14,5 km Odjezd vlakem: Říčany 8.33 hod. Přihlášky na
tel.: 723 513 431, nebo na e-mail:
libuse.rohoskova@centrum.cz. Další
informace na www.kct-ricany.cz

 PYŠELY
23. 1. – 20.00
• Ples. Sokolovna – pořádá pan Sládek
4. 2. – 14.00
• Schůzka klubu seniorů. V budově
hasičské zbrojnice
7. 2. – 20.00
• Tradiční sokolské sibřinky.
Sokolovna
28. 2. – 17.00
• Prodaná nevěsta. Derniéra představení, pořádaná SDOL Pyšely
v Sokolovně

 KOLOVRATY
2. 2. – 10.00
• Přednáška o bylinkách. Kde:
klubovna rodinného centra Macek.
Program: přednáška je koncipována
tak, aby účastnice přednášky dostaly
veškeré potřebné informace o základech bylinné péče, jak připravit bylinky pro dospělé a pro děti, jaké byliny
zvolit při častých potížích na podzim
a v zimě a jaké byliny užívat pro
podporu kojení. Přednáší bylinářka
a alternativní terapeutka Jitka Volná.
Vstupné dobrovolné
Od 10. 2.
• Rodinné konstelace. Cyklus šesti
večerů, ve kterých budeme řešit základní otázky a problémy v důvěrném
kruhu. Každý večer bude mít několik
účastníků příležitost se skrze malé
konstelace podívat na „svůj“ problém či palčivou otázku, a tím umožnit zbytku účastníků hlubší vhled
a porozumění tomu, co se u nás děje
a co nás spojuje. Za vlastní konstelace se neplatí nic navíc. Místo konání:
Rodinné centrum MACEK, Klubovna,
Mírová 66/21, Praha-Kolovraty (ve
dvoře U Boudů). Cena: informace na
774 780 039. Nejbližší semináře –
10. 2. Rodina a vztahy, 10. 3. – Vnitřní žena, vnitřní muž, 14. 4. – Práce
a peníze
17. 2. – 19.00
• Beseda s psycholožkou. Spolek
Naše Kolovraty zve všechny rodiče
či prarodiče v úterý 17. února od
19 hodin do Infocentra na besedu
s psycholožkou. Tentokrát budou

VZTAHY MEZI SOUROZENCI

 ŘÍČANY

tématem
vztahy
v úterý 17. února
od 19mezi
hodinsourozenci.
v Infocentru
Mgr. Hana Imlaufová je speciální
Spolek Naše Kolovraty
zve všechny rodiče čina
prarodiče
pedagog
se specializací
manna besedu s psycholožkou na téma Vztahy mezi sourozenci.
želské
a rodinné poradenství a roMgr. Hana Imlaufová je speciální pedagog se specializací
dinnou
terapii. Působí v Křesťanské
na manželské a rodinné poradenství a rodinnou terapii. Působí
pedagogicko-psychologické
poradv Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně, www.kppp.cz.
ně www.kppp.cz

Od 27. 1.
• Lesní klub Pramínek. Zveme vás
na lesní dopoledne, které se koná
každý druhé úterý od 10 do 12 hodin
a nabízí příjemný prostor pro sdílení,
tvoření a relaxaci ženám s malými dětmi. Dopoledne je zakončeno
společným obědem a v chladných
měsících se koná v Říčanské hájovně. Program: 27. 1. Tvoření – šití
waldorfské panenky Levandulky z ovčího rouna, 10. 2. Tvoření – tiskátka
zvířecích stop z brambor, výroba dekorace z hedvábného papíru, 24. 2.
Povídání o alternativní léčbě dětských
nemocí s MUDr. Lenkou Radkovou.
Prosíme o přihlášení den předem do
12 hodin na e-mailu olga.jarkovska@
lesniklubpraminek.cz anebo sms na
tel. 731 523 025
27. 1. – 12. 4.
• Výstava: Bomba v depozitáři. Výbuch v muzejním depozitáři odhalil
bohatství a pestrost sbírek. Probudil
také duchy, kteří předměty hlídají. Vydejme se s nimi poznat odkaz
obyvatel Říčan, jejich život a dobu.
Návštěvník se stane badatelem. Bude
moci experimentálně ověřovat výrobu
pravěké kamenné sekerky, zkoumat

ve spolupráci
 KOSTELEC NAD ČER.
LESY
s Infocentrem

Akci pořádá spolek
www.nasekolovraty.cz

23. 1. – 24. 1.
• Zápis dětí do ZŠ Nám. Smiřických. Zápis pro školní rok 2015 –
2016 se bude konat ve dnech: pátek
23. 1. od 13 do 17 hodin, sobota
24. 1. od 9 do 11 hodin. Přednostně budou přijaty děti, u nichž budou splněny obě podmínky: – dítě
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Dítě, jehož
věk ukládá zákonnému zástupci
dítěte přihlášení dítěte k zápisu
k povinné školní docházce, a dítě,
jemuž byla v předcházejícím školním roce odložena povinná školní
docházka. U ostatních bude o přijetí rozhodovat přesný termín podání
žádosti. Žádost o přijetí musí být
podepsána oběma zákonnými zástupci. Formulář najdete na stránkách školy (www.zskncl.cz)

ny. Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany,
tel.: 323 603 161
27. 1. – 18.00
• Rukodělná dílna: Plstěný obal na
mobil. Chcete si vyzkoušet techniku
mokrého plstění a vyrobit si originální obal na mobil? Obal z vlny chrání
displej proti poškrábání a chladu. Velikost si jednoduše přizpůsobíte podle
svého mobilu. Pokud si v budoucnu
pořídíte jinou velikost mobilu, využijete pouzdro třeba na brýle nebo pastelky. Na dílnu si přineste froté ručník.
Dílnu povede Edita Ježková. Rezervace na telefonu 605 169 533 nebo

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

www.nasregion.cz

inzerce

LYŽOVÁNÍ A RELAX
pod Vysokými Tatrami
99€ / 3 denní pobyt
Potřebujete si s Vaší rodinou oddychnout?
Hotel Poprad Vám nabízí:
t ubytování pro 2 osoby s bufetovou snídaní v dvoulůžkovém pokoji
t dítě do 10 let na přistýlce
t večeře pro 2 dospělé osoby + dítě
t místo v podzemní garáži zdarma

EXTRA SLEVY
t

40%

sleva na celodenní Skipas v Lopušné Dolině
www.svitlopusnadolina.sk

t 20% sleva na konzumaci v hotelové restauraci
t 15% sleva do Thermal Parku Vrbov / www.termalnekupalisko.sk
t 15% sleva do Aqua city Poprad / www.aquacity.sk
HOTEL POPRAD ***
www.hotel-poprad.sk, recepcia@hotel-poprad.sk

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Martin Fuk
E-mail: fuk@nasregion.cz
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 19 000.
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Nabízíme příjemné prostředí
malé školky uprostřed přírody.
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NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

na plný pracovní úvazek

ììì£âãÞØÝäëÞØÚ£ÞãÛä

æ×Þ ¬¥¤¥¨¨¨¥ªª
×ßÓÛÞâáÖÓæ×ÞàÓ²ßàÛÕÚáèÛÕ× ÛàØá

Říčansko

www.ms-lounovice.cz

tel: 777 886 682
Suchdol
Hostivice

Babice, Benice, Březí, Čestlice, Doubek, Jažlovice, Klokočná, Kolovraty, Kuří, Lipany, Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nedvězí, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Pitkovice (Praha 22),
Radošovice, Říčany, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Světice, Svojetice, Svojšovice, Tehov, Tehovec, Uhříněves, Všestary n Veřejně dostupná místa: Čestlice – Delicatesse, Hospoda Na návsi,
Albert, Makro, Praha-Pitkovice – Pitkovická hospoda, Průhonice – Obecní úřad, Pizzerie Grosseto, Říčany – Nádražní restaurace, Na Fialce, Plavání dětí, Uhříněves – U kostela, Rychety

Praha
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Co není zakázáno, je většinou dovoleno
Novela zákona o odpadech, která platí od začátku ledna,
zavedla povinnost třídit kovy a bioodpad. Kovy musí členské
státy EU od tohoto data třídit a zároveň snížit ukládání biologicky
rozložitelných odpadů na skládky o 50, respektive 75 % v letech
2013, respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995.
Podle vyhlášky si obce mohou
vybrat z několika způsobů, jak
občanům umožnit třídění kovů
i bioodpadů. Je plně na vedení
obcí a měst, jaký si zvolí způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro

obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější.

Kovy a bioodpad
Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze
sběrné dvory, velkoobjemové

A jak jsou na tom obce
našeho regionu?
Anketa

Jelikož se novela zákona o odpadech
nevyhne ani našim obcím v regionu,
kontaktovali jsme starosty, abychom se
jich zeptali, jak si s tříděním bioodpadu
a kovů jejich obce poradí. Položili jsme
jim následující otázky.

1. Jak doposud probíhal sběr bioodpadu
u vás?
2. Znamená to velkou změnu?
3. Myslíte si, že nová legislativa, tak jak
nastavuje podmínky, má vůbec smysl?
4. Jakým způsobem bude řešit vaše
obec výkup kovů?

Josef Řehák, Louňovice

1.

Již od dubna 2013 mají naši občané možnost využívat svoz bioodpadu formou biopopelnic. Od března
2014 má obec Louňovice podepsanou
partnerskou smlouvu s obcí Struhařov
- vlastníkem a provozovatelem kompostárny ve Struhařově. Zde mají naši
obyvatelé možnost odkládat bioodpad,
který se nevejde do biopopelnice, nebo
jednorázově větší množství bioodpadu.
Vzhledem k tomu, že obec Louňovice se ke sběru bioodpadu připojila již před dvěma lety, novela zákona
pro nás nepředstavuje žádný problém.

2.

kontejnery, sběrné nádoby,
pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.
Zavedení povinného třídění
kovů doprovází veliký nešvar –
krádeže. Obce se s touto trestnou činností setkávají prakticky denně a stojí to nemalé
peníze z jejich rozpočtů. Některé obce se rozhodly zamezit
krádežím radikálně. Zakázaly
občanům prostřednictvím vy-

3.

Určitě ano. Na jednu stranu si od
toho slibujeme, že jak trvale bydlící
obyvatelé, tak hlavně chataři mají možnost jednoduše bioodpad zlikvidovat. Na
druhou stranu by měly zmizet nelegální
skládky bioodpadu kolem obce. To také
bude ze strany obce častěji kontrolováno
a přistižení jedinci sankcionováni.
Naši občané mají možnost již asi
deset let odkládat kovy na shromaždišti odpadů, kde máme kontejner.
Zde odložený kovový odpad obec prodává, obdržené peníze snižují náklady
obce za likvidaci odpadů a to se pak
promítá do výše poplatku za likvidaci
odpadu pro naše obyvatele.

4.

Martin Macháček, Ondřejov

1.

Před několika lety jsme v Ondřejově zřídili malou komunitní
kompostárnu. Musím říct, že se setkala
s daleko větším zájmem, než jsme čekali. Dřív lidé považovali za normální,
že se listí a tráva kompostuje na vlastní
zahradě, ale dnes už si spousta z nich
nechce svou zahrádku nějakým kompostem „kazit“. Proto jsme uvítali, že
loni zahájila provoz kompostárna ve
Struhařově. Část našich občanů už vozí
svůj odpad ze zahrad tam.
Naši občané měli možnost likvidovat bioodpad už před novelou,
takže to pro nás velkou změnu neznamená. Doufám jen, že se neukáže, že
kvůli novelizaci nám přibudou nové

2.

hlášky prodávat sběrnám šrot
i starý papír. Svůj odpad mohou odevzdat pouze bezplatně ve sběrných dvorech. To
se však nelíbí provozovatelům
výkupen surovin. A jak by ne.
Navíc slovy právníka: „Zákaz
výkupu kovů v plném rozsahu
od fyzických osob musí stanovit zákon, což ale nestanovuje.
Vyhláška je podzákonný předpis a ten zákaz výkupu řešit
nemůže.“
„Jak kovy, tak bioodpady patří

administrativní povinnosti, jak se v obdobných případech stává.
Pamatuji se, jak se nakládalo s odpady v 70. letech, kdy jsem se z města přistěhoval do Ondřejova. Tehdy tu
ještě nebyly popelnice a odpad likvidoval
každý sám, jak mohl. Ale odpadů bylo
daleko míň než dnes, nebyly skoro žádné plastové obaly, balilo se hlavně do
papíru, skleněné obaly byly zálohované
a prakticky všechny se vracely. Ve všech
domech se topilo v kamnech, takže odpady z papíru a ze dřeva skončily v kamnech, někdy se pálily na ohništi. Tráva se
usušila na seno, kuchyňský odpad šel do
kompostu, listí se dalo na kompost nebo
spálilo, popel z kamen se taky dával na
kompost nebo někam zahrabal. Nakonec
zůstalo pár plechovek, skleněných a porcelánových střepů a občas něco z plastu,
toho byl dohromady tak kbelík týdně.
Po Ondřejově bylo několik „lomů“, většinou opravdu starých děr po těžbě kamene nebo cihlářské hlíny, tam se ten
kbelíček vysypal. Teď jsou takové černé
skládky už zavezeny a rekultivovány, ale
tehdy vydržely po dlouhá desetiletí. Dnes
je odpadů desetkrát, možná stokrát víc
a kdyby je legislativa neregulovala, za
chvíli bychom se v nich utopili. Znám
země, například jižní Itálie a Řecko, kde
to nezvládají, odpady vidíte všude, a je to
hrozné. Takže zaplať pánbůh za tu naši
legislativu. Můžu mít výhrady k některým detailům, hlavně administrativě, ale

3.

inzerce

mezi hodnotné suroviny. Do
letošního roku končily většinou na skládkách. Čím méně
těchto vytříděných odpadů
skončí v černých popelnicích,
tím méně budou obce platit za
ukládání odpadů na skládky.
Bioodpad i kovy je pak možné
zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku
zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu,“
upozornil k tomuto problému

princip je správný a všechny civilizované
země EU se ho drží.
V Ondřejově je soukromá výkupna.

4.

Jiří Kahoun, Kostelec n. Čer. lesy

1.

Sběr bioodpadu není dosud dořešen. Občané měli na výběr z možností vlastního zpracování na zahradách
(štěpkování, kompostování), popřípadě
spolupráce s některou z bioplynových
stanic v okolí. Odpad ze zahrad, který
nebyl občan schopen sám zpracovat, odváželi pracovníci města na dočasné úložiště a jeho zpracování zajistilo město.
Novelizace pro nás znamená velkou změnu, v podstatě nám ukládá se bioodpadem zabývat aktivněji
a vytvořit nové podmínky pro jeho lepší
a efektivnější zpracování.
Smysl nové legislativy vidíme
v tom, že svým způsobem donutí
města a obce, které tuto problematiku
zatím neřešily, zabývat se tím.
Nebude se jednat o výkup kovů, ale
sběr. Kovový odpad občané budou
moci odevzdat do kontejneru na sběrném místě.

2.
3.
4.

Vladimír Kořen, Říčany

1.

V Říčanech biodpad už řešíme
delší dobu. Jednak máme systém
odděleného sběru bioodpadů. Obyvatelé v rodinných domech mají možnost
pořídit si hnědé bionádoby. Odpad

ministr životního prostředí Richard Brabec.
V letech 2007 až 2014 vyčerpaly
obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů.
V ČR vznikly tisíce zařízení jako
sběrné dvory, třídírny odpadů,
bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním
programu je pro ně připraveno
přes 6 miliard korun. Výzvy chce
ministerstvo začít vyhlašovat
hned zkraje příštího roku.

sváží smluvní partner za úhradu. Pak
máme městský sběrný dvůr, kde mohou obyvatelé města bioodpad ukládat
v běžném vyprodukovaném množství.
A také jsme se zapojili do projektu, v jehož rámci jsme obyvatelům poskytli
300 kompostérů, aby odpad zůstával na
jejich zahradě a nemusel se převážet.
Osobně kompostování a další využití na
zahrádce považuji za nejlepší způsob
řešení téhle otázky.
Pro Říčany to radikální změnu neznamená, problém to může být
pro menší obce, které z řady pochopitelných důvodů nemají tak rozvinuté
odpadové hospodářství.
Myslím, že určitě to nějaký význam
přinese. Zvlášť bioodpad zbytečně
zatěžuje skládky. Zbytečně se převáží a lidé si pak do truhlíků kupují pytle
s kompostem. Možná je trochu problém
v nařizování. K tomu, že listí ze zahrady do popelnice nepatří, může každý
dospět selským rozumem. A nemusí se
strašit Evropskou unií.
V našem případě mohou občané odevzdávat kovové odpady do
sběrného dvora, ale bezúplatně. V současné chvíli sběrný dvůr žádá o rozšíření provozních podmínek o povolení
výkupu kovů. V Říčanech výkupna kovů
existuje, ale neprovozuje ji město, je to
soukromý subjekt. Pro splnění dikce zákona by to mělo být dostačující.

(pam)/(sas)

2.
3.

4.
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auto, moto
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Žádný lenoch to není

Hodně z nás netrpělivě
očekávalo nový model Fábie,
ale dočkali jsme se. Obvyklé
tajnosti mladoboleslavské
Škodovky napínaly
nedočkavce k prasknutí. Od
listopadu je ale auto venku
a my jsme měli možnost Fábii
třetí generace prostřednictvím
zkušeného dealera Auto
Palace Spořilov otestovat.
Nová škodovka vyšla se ctí.

 Autotest
Vůně novoty
Předně je nutné říci, že třetí generace Fábie je prostě krásné
auto. Nádherné. Předek budí
v člověku dojem dravce, hbitého
tvora, který na silnici dá všem
ostatním vědět a znát, že tam je.
K dispozici jsme dostali model
1.2 TSI 5° M / 66 kW, tedy slabší
verzi. Byla čerstvá, syrová a na
tachometru měla 104 km. Takže
sotva narozené nemluvně.

Prostor v kabině
Nejsem žádný drobeček, a tak
jsem hned po usednutí s potěšením zaznamenal, kolik prostoru
dali konstruktéři i řidičům s nadměrnou délkou. Komfort pro řidiče a spolucestujícího na předních
sedadlech je prostě garantován.
Pohodlí, vše na dosah a pohled na
přístrojovou desku je velmi příjemný, bez rušivých elementů, zkrátka
krása. Vzadu už to taková rozkvetlá alej není. Kdo proti prostoru na
zadních sedadlech nebude nic namítat, budou děti do 13 let. Dospělý člověk se na zadní sedačky nové
Fábie poskládá jen velice obtížně
a nepohodlně. Výrobce se v několika článcích před uvedením na trh
zmínil, že nová Fábia bude chtít
oslovit i rodiny s dětmi. Takže proč

ne. Naložit ale čtyřčlennou rodinu
na víkend není legrace. Opravdu
nevelký zavazadlový prostor nutí
člověka hodně přemýšlet, a i tak
bude problém poskládat všechno
potřebné. Přesto musím upozornit, že oproti minulým řadám má
nová Fábia v zadu o 15 litrů
více, což není málo.

Jednadvojka
stačí
Po stisku tlačítka START jsem
musel zadržet
dech, abych
se ujistil, že
slyším chod
motoru. Po
počátečním
vzájemném oťukávání jsem zjistil,
že i slabší verze 1,2
může naladěnému
řidiči dát dostatečný
požitek z razantní jízdy.
Fábia velmi ochotně plnila
příkazy a nástrahy pražských ulic
zvládala s přehledem a velmi vlídně. Navíc musím uvést, že tento
vůz dostane zkušený řidič „do
ruky“ prakticky hned.

Delší rychlostní stupně nevadí
Čtyřválcové turbo jsem se rozhodl
otestovat důkladně. Chtěl jsem se
přesvědčit, pro koho tento vůz je.
Kdo může auto této třídy využít
v co nejširší škále jeho nabídky.
Rozhodl jsem se tedy naložit rodinu i se vším tím harampádím,
co se tak vozí na víkend k babičce,
a auto pořádně prověřit na všech
možných typech silnic a v plném
zatížení. Hned po pár stovkách
metrů jsem musel ocenit, že motor poslouchá a hbitě reaguje na
sešlápnutí plynového pedálu už
téměř od 1 000 otáček. V kabině
není prakticky slyšet a nepatrný
hluk se projeví až za hranicí 4 tisíc

Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4,
tel.: 296 574 333, www.autopalace-sporilov.cz

otáček, ale nijak zásadně. Přestože jsou rychlosti dlouhé a akceleraci by zcela určitě prospěly
kratší, tento čtyřválcový agregát
točí velmi svižně i s rodinou na
palubě. Snad jen ve chvíli, kdy
jsem posádku rozšířil o dalšího člena, byla zátěž znát. To ale
bylo v horském, členitém terénu a nutno dodat, že tchyně, má
dobrá a hodná tchyně, je více než
fortelná žena a Krkonoše nejsou
rovinky podél Labe.
Spotřeba velmi citlivě reaguje
na styl jízdy. Výrobcem uváděné
hodnoty jsem nedosáhl ani vzdáleně, ale o to jsem se zdaleka nesnažil. Vůz byl navíc v zajížděcím
režimu. Přesto musím říci, že kdo
čeká, že půjde pod 5,5 litru kom-

binované spotřeby na 100 km,
bude se muset hodně snažit.

Špičkový podvozek
Opravdovým majstrštykem konstrukční kanceláře je povozek.
Ten dovolí řidiči ledacos a je na
něj spolehnutí. Umocňuje zážitek z jízdy a v kombinaci s opravdu svižným motorem je radost
kočírovat všech 90 koňských sil,
které má slabší „jednadvojka“
k dispozici. Podvozek je naladěn
opravdu špičkově, což v dnešní
době není pravidlem.
Řízení je přesné, adekvátně posílené a ostré a to samé platí o řazení. Neuvěřitelně přesné, krátké
a lehké. Spojka a brzda je tak trochu jemnější, než je u většiny aut,

takže po prvním přibrždění jsem
byl rád, že jsem připoután. Ale
jak už jsem napsal, dá se na to po
chvíli zvyknout.

Auto není pro každého
Celkový dojem z jízdy je veskrze
pozitivní. Nová Fábia je krásná
a jezdí se s ní velmi dobře. Cílovou
skupinou může být ale maximálně
čtyřčlenná rodina s malými dětmi.
Auto nabídne daleko více spíš manželskému páru ve středním věku,
kterému už dítka vylétla z hnízda,
a na program dne přejde konečně
cestování a poznávání světa. Pro
ně je nová Fábia autem číslo jedna.
Fábia je vhodná také pro pár, který
má rodičovské peripetie ještě před
sebou, nebo novomanžele jako

startovní vůz pro začátek, třeba
i s malými dětmi. Technologické
vymoženosti, které tento vůz poskytují v podobě systémů MirrorLink a SmartGate, z nichž jeden
je schopen přebírat veškeré funkce
mobilního telefonu a druhý pro
změnu umí přes Wi-Fi sypat různá
data do mobilu, určitě mladé, technologicky zdatné lidi zaujme.
Proč ale zbytečná slova. Přijďte si vůz prohlédnout sami do
nákupního centra Eden, Praha
Vršovice 8. a 9. ledna, kde si na
něj uděláte vlastní názor. Navíc
můžete vyhrát lístky na Mistrovství světa IIHV v ledním hokeji,
zapůjčení vozu na 4 dny s plnou
nádrží a jiná překvapení!
Text a foto Pavel Mohrmann
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STŘECHY KUČERA

Tel. 777 084 736
 Kompletní dodávka střech
 Montáž střešních oken
 Výstavba komínů
 Tlakové mytí veškerých střešních krytin
 Zednické a sádrokartonářské práce

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887

MIMOSEZÓNSNLÍEVY

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ
TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,
Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

