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Kde se uvidíme na jaře?
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Trhy na náměstí
Jarní výjezd po cyklostezkách
Čarodejnice na fotbalovém hřišti
Rybářské závody na Mlynářském rybníce
Odhalení Pomníku válečným obětem
a české státnosti
Oslavy 75. výročí SDH Lhota
Volejbalový turnaj na lhoteckém hřišti
Putování kolem Károvského potoka
Dětský den ve Lhotě
Dětský den Břežánku v amfiteátru
Koncert v zámecké kapli
Dolnobřežanský slunovrat v parcích
a na náměstí

bilancujeme rok 2010
Milí sousedé,
dovolte nám krátce zhodnotit uplynulý rok 2010. Byl to rok parlamentních i komunálních voleb, rok dokončení řady dalších projektů v obci. V roce 2010 se do obce přistěhovalo 142
nových občanů. K 31. 12. 2010 registrujeme v evidenci celkem 3324 obyvatel, z toho 252
cizinců (36 z nich ze zemí EU). Počet cizinců poprvé klesl. Loňský rok byl ve znamení ukončení
mnoha velkých projektů, ale také rokem plánů na další čtyřleté období nově zvoleného zastupitelstva. A takto vypadá účtování s rokem 2010.
1.			Břežanské parky se staly realitou a začaly sloužit občanům.
			Celkové náklady si vyžádaly částku téměř 75 milionů Kč.
2.			Modulová přístavba školky a školy byla v září otevřena pro potřeby našich dětí. Kapacita školky se zvýšila o 50 dětí na celkových 128 a kapacita školy o dvě třídy. Celá přístavba stála 23,8 milionů Kč.
3.			Modernizace základní školy proběhla během letních prázdnin. Tímto byla dokončena
celková rekonstrukce budovy a škola byla vybavena moderními didaktickými pomůckami. Celkem jsme za modernizaci utratili přes 32 milionů Kč.
4.		 Páteřní cyklostezka Praha-Posázaví. Její část přes Dolní Břežany do Libně byla realizo			vána za více než 20 milionů Kč.
5.			Pomník válečným obětem a české státnosti se dočkal generální opravy za téměř
			700 tisíc Kč.
6.		 Ulice Májová a K Hájovně získaly dlážděný povrch. Celková investice si vyžádala více
			než 2 miliony Kč.
7.			Nové chodníky v ulicích K Točné, Mezi Křížovatkami, spojka Na Drahách k pomníku
			a spojení hřiště Za Parkem s cyklostezkou.
8.		 MC Břežánek v nových prostorách na náměstí, které byly upraveny s finanční výpomo			ci obce.
9.			Regionální pedagogické centrum získalo rekonstruovaný objekt č.p. 17 na historické
			návsi.
10.		Rekonstrukce zdravotního střediska za 18 milionů Kč vytvořila předpoklady pro širší
			nabídku zdravotních služeb. Jak se celý záměr podaří realizovat ukáže letošní rok.
11.		Nový asfaltový povrch v ulicích Pražská, K Hodkovicům a v Břežanském údolí.
12. Zajištění financí pro projekt regenerace návsi ve Lhotě a výstavbu vodojemu ve Lhotě.
13.		Farmářské trhy na náměstí přispívají k rozšíření nabídky služeb v obci.
14.		Nová pošta byla otevřena na břežanském náměstí.
A co se nepovedlo?
1.			Nepodařilo se otevřít dálniční sjezd Dolní Břežany – Písnice
2.			Nebyla provedena regenerace prostoru za OÚ, protože nám dosud hejtman Rath nepo			depsal smlouvu na dotaci.
3.			Žádost o dotaci na cyklostezku do Hodkovic nebyla napoprvé úspěšná, podali jsme
			opakovanou žádost.
bilancujeme
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CO JE NOVÉHO
			Rozpočet 2011 schválen

Rada obce předložila zastupitelstvu na jeho lednovém zasedání rozpočet obce Dolní Břežany na rok 2011. Zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet, celkové příjmy ve výši
87.564.000 Kč, výdaje 82.783.000 Kč. Na konci roku 2010 měla obec na účtech hotovost
ve výši 6,6 milionů Kč, která bude použita jako provozní kapitál a rezerva. Kromě běžných příjmů a výdajů počítáme s investicemi do vodojemu ve Lhotě (cca 15 milionů Kč v roce 2011),
na regeneraci nádvoří za obecním úřadem (16,1 milionů Kč), na regeneraci návsi ve Lhotě
(8,8 milionů Kč) a menšími investicemi do údržby majetku či do přípravy nových projektů.
Další podrobnosti najdete na www.dolnibrezany.cz/Obecniurad/Rozpocet.

Nové žádosti
o dotace

V současné době má obec podány opětovné žádosti o dotace na financování opravy
budovy obecního úřadu, úpravu prostor
okolo kříže na Pražské ulici, obnovu křížku
ve Lhotě, cyklostezku do Hodkovic a opravu
hasičského auta. Nově jsme podali žádost
o rekonstrukci části ulice Na Vršku.

Zápis do školy
zaznamenal
rekordní zájem

Projevuje se demografická vlna dětí, která
nám nedávno procházela mateřskou školou.
K zápisu přišlo 98 dětí (loni 62), z toho 85
z naší obce (loni 51). Řada rodičů však požádala o odklad. Škola otevře dvě první třídy.

Stavba vodojemu Lhota a přivaděče
má zelenou

Státní fond životního prostředí po téměř ročním zkoumání naší žádosti rozhodl v lednu o přidělení dotace obci na výstavbu vodojemu a přivaděče za celkem 68 milionů Kč bez DPH.

			Regenerace historické návsi ve Lhotě

bude zahájena v červnu tohoto roku. Cílem projektu je zregenerovat původní historickou náves a vytvořit multifunkční veřejné prostranství, které bude sloužit všem obyvatelům obce
a jejím návštěvníkům. Projekt
zachovává malebný ráz tohoto
místa a zároveň se snaží připomenout dávnou historii – při přípravě projektu vycházel architekt z historických podkladů, inspiroval se kronikou obce Lhota
u Dolních Břežan a historickými fotografiemi. Realizací projektu bude v centru Lhoty vytvořeno veřejné prostranství pro pěší, kde bude zajištěna bezpečnost a pohodlí při pohybu chodců, osob se sníženou pohyblivostí či orientací, maminek s kočárky a malými dětmi, seniorů.
Přínosem bude výrazné doplnění zeleně v centru obce a odpovídajícího mobiliáře a zlepšení
životního prostředí obyvatel.
Tento projekt s celkovým rozpočtem 8.999.892 Kč, získal finanční podporu z Regionálního
operačního programu Střední Čechy v maximální výši 6.524.921,70 Kč.
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Vodné a stočné
v roce 2010

Oproti loňskému roku nedochází ke změně
ceny vodného a stočného, přestože dochází
ke zdražení vody nakupované z přivaděče ze
Želivky.

Poplatky
Nezapomeňte,
že poplatky
za popelnice a psy
se platí do konce
měsíce března.

Parkování
na náměstí

bude v nejbližší době vyřešeno parkovacími automaty. První hodina bude buď zcela
zdarma nebo za symbolickou jednu korunu
(zatím nebylo technicky rozhodnuto) a další
hodiny budou za poplatek. Tento režim by
neměl nijak ohrozit občany, kteří si na náměstí přijíždějí nakoupit, či se projít v parku,
ale měl by zamezit dlouhodobému „odkládání“ vozů na celý den či, jak bylo v zimě vidět,
i na několik týdnů. Tato vozidla omezují možnost parkování občanů i návštěvníků.

SČÍTÁNÍ LIDU
14. dubna 2011
Do tohoto dne máme všichni podle
zákona odevzdat formuláře – ať už je
budeme odesílat přes internet, poštou
v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. Více na str. 27–28.

Jako to bylo s rušením autobusových spojů

Dne 1. 12. 2010 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje rozpočet pro rok 2011. Zajištění základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou bylo poníženo o částku 180 mil. Kč,
tedy cca o 25 %. Od 1. 1. 2011 došlo ke zdražení jízdného o cca 20 %.
5. 1. 2011 Středočeský kraj informuje obce o rušení spojů a žádá vyjádření do 12. 1., zda
obce doplatí. V takovém termínu nemohou obce reagovat, jsou nutné souhlasy zastupitelstev, není jasné, které konkrétní spoje se budou rušit.
Od 1. 2. dochází k rušení spojů mimo spoje v systému Pražské integrované dopravy, kde
analýzy ukazují, že to není nutné.
Starostové požadují projednání situace na mimořádném zastupitelstvu, jehož konání bylo
koalicí ČSSD a KSČM zabráněno.
Starostové organizují petici proti rušení dopravy, kterou podepsalo 16.000 lidí. Kraj trvá na
rušení spojů, byť v omezené míře.
Obce regionu Dolnobřežansko se dohodly, že nižší finanční příspěvek kraje budou kompenzovat ze svých rozpočtů. Kraj tak na veřejnou autobusovou dopravu v Pražské integrované
dopravě již přispívá pouze 25 %. Linky 331, 333, 341 a 342 jezdí i nadále bez jakýchkoli
omezení.
CO JE NOVÉHO
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem dárcům, kteří v roce 2010 přispěli
do obecního rozpočtu. V roce 2010 obec získala od dárců 90 m2 pozemků, 930.000 Kč
v hotovosti a věcné dary v celkové hodnotě 9.750 Kč
Pozemky:		
René Hřebíček																		72 m2					 2.337 Kč
CV Petrol																				18 m2					

129 Kč

Celkem 																			90 m2						2.466 Kč
Pozn. Ocenění pozemků dle evidence pozemků.
Finanční dary a investiční příspěvky:
Středočeský kraj									„My třídíme nejlépe“								 60.000 Kč
Nadace ČEZ											Reginální ped. pracoviště						150.000 Kč
Pan Michalič											příspěvek na výstavbu sítí						360.000 Kč
Pan Jůzek												příspěvek na výstavbu sítí						360.000 Kč
Celkem																										930.000 Kč
Věcné dary:
Martin Jelínek										projektová dokumentace							9.750 Kč
Poděkování patří také všem dárcům, kteří věnovali v roce 2010 prostředky pro ZŠ a MŠ
v Dolních Břežanech, a to 194.014 Kč na nové šatní skříňky v ZŠ, 32.425 Kč na hračky
pro MŠ a 18.000 Kč v ostatní hotovosti.

V souvislosti se zahájením příprav na vytvoření PUBLIKACE O NAŠÍ OBCI
od nejstarší historie po současnost prosíme občany, aby nám dali k dispozici
staré fotografie, které oskenujeme v jejich přítomnosti na OÚ a ihned vrátíme,
či aby nám poskytli k okopírování různé jiné historické materiály týkající se
Dolních Břežan, Lhoty, Zálep a Jarova.
Zároveň VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE SOUČASNOSTI,
zachycující naší obec v posledních dvaceti letech. Rádi bychom z těchto fotografií uspořádali výstavu a nejlepší fotografie taktéž umístili do publikace.
Vítězné fotografie získají cenu starosty.
Fotografie dodejte např. na CD do 31. 8. 2011 na OÚ paní Pekové.
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SLOVO STAROSTY
Příběh paní
Wiliamsové
Možná někteří z Vás nedávno zaznamenali v televizi či na internetu záznam kamery
z jednoho anglického města. Přijede parta
mladých mužů na motorkách, v přilbách
obstoupí místní klenotnictví a dřevěnými
tyčemi začnou mlátit do výloh a vchodových dveří. Kolemjdoucí se klidí z cesty,
z bezpečné vzdálenosti vše pozorují či se
tváří, že se jich to moc netýká. Pozor, není
temná noc, ale zjevně pracovní den v plném proudu. V tom se zčistajasna objeví
korpulentnější dáma důchodového věku,
která začne svojí kabelkou nemilosrdně
bušit do lupičů, kteří pro změnu buší do výloh klenotnictví. Lupiči jsou útokem staré
dámy natolik konsternování a vyděšeni, že
začínají prchat. Teprve v tomto okamžiku
se přidávají i další kolemjdoucí a většina
z šesti lupičů je zadržena na místě činu,
pouze jednomu se podařilo upláchnout.
Paní, říkejme ji Wiliamsová, se rázem stává hrdinkou.
Tento příběh ve velmi ostrém světle ukazuje, kam až dospěla naše evropská lhostejnost k okolnímu světu a k nám samotným. Voláme po bezpečnosti a pořádku,
sami však nejsme ochotni učinit pro bezpečnost a pořádek příliš mnoho. Čekáme,
že to udělá někdo jiný. Kamerový systém?
Městská policie? Policie? Státní bezpečnost? Domobrana? Zákaz vycházení? Kolik budeme ochotni obětovat vlastní svobody výměnou za to, že se nechceme
zabývat svým okolím?
V Dolních Břežanech a podobných obcích v okolí Prahy nás trápí drobná kriminalita typu vykrádání venku parkujících aut,
krádeže měděných okapů, vandalismus,

tu a tam vykradená garáž, zahradní
domek apod. Občané se zcela oprávněně dožadují opatření, která by náš
komfort bydlení ještě zvýšila. Opatření, která by tuto otravnou
kriminalitu z obce vymýtila. Ano, diskutujeme o milionových investicích do kamer,
strážníků a dalších možných i nemožných
prostředků. Ano, je to důležité. Ano, určitě něco vymyslíme. Ale, není nejlepší léčbou této bolesti udělat něco s lhostejným
přístupem nás všech? Kdy jste naposled
někomu řekli, že může právě odhozený odpadek sebrat vyhodit do koše? Máte odvahu křičet „chyťte zloděje“ když jste svědky,
že se někdo dobývá do cizího auta? Jste
ochotni se podezřelého individua potloukajícího se po Vaší ulici zeptat, koho že to
vlastně hledá? Věřím, že vyšší míra naší
společné odpovědnosti dokáže vytlačit
z obce více drobné kriminality, než si dokážeme představit.
Opravdu nikoho nenabádám k tomu,
aby se vystavoval zbytečnému nebezpečí. Na opuštěných místech, v noci, za nebezpečné situace, tam ať zasahuje policie, koneckonců si ji na to platíme z daní.
Nemusíme ani mít kuráž jako paní Wiliamsová. Mohla také narazit na tvrdší hochy
a celý její příběh mohl mít špatný konec.
To, k čemu nabádám je menší lhostejnost
a větší společná odpovědnost za náš společný veřejný prostor. Budeme-li si ho společně lépe chránit, bude lépe ochráněno
i naše soukromí. Výtržníci a zloději si velmi brzy mezi sebou rozhlásí, že krást v Dolních Břežanech je otrava, protože je při
tom pořád někdo otravuje. A to je to, oč tu
také běží.
SLOVO STAROSTY
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Od února letošního roku funguje v Břežanech Základní umělecká škola Harmony,
v budově za Obecním úřadem. Zeptali jsme
se její ředitelky paní Magdy Markové.
Jak se provoz rozběhl a splnil zápis Vaše
očekávání?
Přepokládali jsme, že by bylo skvělé, kdyby
se přihlásilo cca 50 dětí. Tato úvaha respektovala start v polovině školního roku, kdy
spousta dětí má své aktivity od září naplánované na celý rok. Ovšem velmi milým překvapením bylo, že se přihlásilo 110 žáků.
A nezaskočil Vás tento nápor?
Kapacita na toto pololetí byla nastavena
na maximum 130 žáků, takže všichni mohli nastoupit do kurzů, do kterých se přihlásili.
Shrňme si tedy, co vše nabízíte?
Děti mohou studovat hudební obor – klavír,
klávesy, bicí, flétna, saxofon, klarinet, kytara, elektrická kytara, baskytara, sólový zpěv,
sborový zpěv. Výtvarný obor nabízí kresbu,
malbu a keramiku.
Jsou tyto obory určeny pouze dětem?
ZUŠ Harmony nabízí mimoškolní vzdělávání
pro děti od 5ti let, horní hranice není určena,
takže jsme otevřeni i pro dospěláky, kterých
máme v současné době v kurzech 16 a mají
možnost studovat i v dopoledních či večerních hodinách.
Kolik pedagogů se o studenty stará?
Náš tým tvoří devět kvalifikovaných pedagogů, např. sólistka ze Státní opery, dva učitelé hrají v Hudbě hradní stráže a Policie ČR,
zjednodušeně jedna perla vedle druhé:)
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Budete ještě rozšiřovat nabídku od září
2011?
Ano, mimo stávajících oborů přibude ještě
obor taneční – balet, muzikální tanec, moderní tanec, taneční pohybová přípravka
a dramatický obor.
Plány jsou úžasné, ale jak se to tam všechno vejde?
Během tohoto pololetí proběhne úprava další části budovy, kde vznikne prostor pro taneční a dramatický obor.
Musím se zeptat, jak takto rozsáhlou činnost dokáže nezisková organizace financovat?
Tady patří velký dík Obci Dolní Břežany,
bez které by ZUŠ Harmony vůbec nevznikla. Obec totiž zajistila prostory, které zrekonstruovala do stávající podoby a v rekonstrukci dalších zmíněných prostor ještě bude
pokračovat. Taktéž bez jejího finančního příspěvku na zajištění provozu by tento projet
nemohl existovat. Také bych chtěla zmínit,
že i další subjekty podporují, jak finančními, tak hmotnými dary chod ZUŠ a za to jim
patří velký dík. Pokud se mezi občany najdou
další, kteří by chtěli pomoci, jsou nesmírně
vítáni. Veškeré kontakty jsou k dispozici na
www.zus-harmony.cz
M.M.

REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany funguje v nově zrekonstruovaných prostorách naproti
obecnímu úřadu už od 1. ledna
2011, ovšem v uspěchaném
čase se symbolické slavnostní otevření konalo až 8. března. Zastupitelé i hosté obdivovali útulné prostředí i nádherné

koláže, vytvořené Mg.A. Kristýnou Patkovou
a PaeDr. Vladimírou V. Gucfou, které sjednocují všechny místnosti. Úžas vzbudilo podkroví (zatím není zrekonstruováno), které by v budoucnu
mohlo poskytnout další krásný prostor pro kurzy, které pracoviště nabízí. 		
M. M.
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10 | nové služby

farmářské trhy
Konečně jsme se po zimě dočkali, opět začínají farmářské trhy, počínaje 6. dubnem, každou středu
od 13 do 18 hodin na náměstí v Dolních Břežanech. Ptám se organizátorky Kláry Svobodové:
Na co se můžeme těšit?
Na sortiment, na který si občané zvykli během
podzimních měsíců, kdy trhy probíhaly. Snažíme
se získat i další produkty, ale je to složité, protože
se nám hlásí i podvodníci.
V jakém smyslu podvodníci?
Tvrdí, že něco pěstují či vyrábějí a nakonec se
ukáže, že jsou to jen překupníci. Např. jsme u ořechů prokázali, že nejsou české, ale že jsou z Ukrajiny. A případů bylo bohužel více.
Budou nějak zpočátku omezeny produkty
i s ohledem na roční období?
Se začátkem trhové sezóny nelze čekat plný trhový sortiment. Můžete se těšit na sadbu, plodiny,
které byly přes zimu naskladněny (např. ovoce,
brambory..), ale poměrně brzo budou bylinky
a pak vše dle toho, jak to příroda zařídí. Ovšem
díky suchu je všechno trochu zpožděné.

Máte plný stav trhovců nebo je možné se ještě
připojit?
Plný stav není a vlastně nebude nikdy, protože
není na škodu sortiment obměňovat a některé
zboží se nedá prodávat každý den, tedy stále hledáme producenty, kteří mají kvalitní zboží zapadající do našeho konceptu.
Připomeňme si, co zaklínadlo „náš koncept“
znamená…
To znamená výhradně české produkty, bonusem
jsou ekologicky pěstované potraviny, ale není to
podmínkou, pouze to vítáme. Samozřejmě, že je
vždy skvělé, když se producenti přihlásí i z bezprostředního okolí konání trhu. Kontakty jsou
na www.ceskyfarmarskytrh.cz
Děkuji za rozhovor M.M.

přemístění kalvárie
Figurální část pozdně barokního sousoší Kalvárie z roku
1760 z dílny pražského sochaře J. A. Quitainera byla na historické návsi v Dolních Břežanech nahrazena v roce 2010
kopií. Důvodem byl havarijní stav originálu, který nadále
nelze dlouhodobě vystavit nepříznivým klimatickým vlivům, zejména působení srážkové vody. Nezbytná je ochrana zastřešením, případně umístění v interiéru.
Vhodné náhradní místo v Dolních Břežanech, které by
respektovalo historickou vazbu sousoší na danou lokalitu, se nepodařilo nalézt. Nabídka byla následně učiněna
Národnímu muzeu, které projevilo o sousoší zájem. Darování sousoší muzeu je předběžně dohodnuto. Pokud
bude záměr odsouhlasen Národním památkovým ústavem
a schválen Krajským úřadem, odborem památkové péče,
bude tato kulturní památka zpřístupněna veřejnosti v lapidáriu Národního muzea v sousedství Braunova sousoší
sv. Luitgardy.
Uvedená instalace by vynikajícím způsobem zhodnotila
uměleckohistorické kvality sousoší. Technické a odborné
zázemí muzea je navíc předpokladem žádoucího zachování
J. N.
sousoší v dlouhé časové perspektivě. 		

Originál sousoší Kalvárie
TRHY, KALVÁRIE | 11

MC BŘEŽÁNEK
U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz
mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138
„Mamíí, já s tebou nechci jít nakupovat, laději bych si hlál!!“
„Kubíčku, nemůžeš přece zůstat sám doma.“
„Tak mě zaveď do Bžežánku, Stelinka tam chodí taky a plý je to tam supel!“
„Nebudeš přece sedět celé dopoledne v herničce.“
„To vůbec ne! Stelinka žíkala, že tam cvičí v tělocvičně, zpívají, malujou a vylábějí hezké věci ve výtvalné
dílničce, učí se jako ve školce... a taky chodí ven na hžiště.“
„Opravdu? Tak to dnes půjdeme vyzkoušet.“
O pár minut později sedí maminka v Mateřském centru Břežánek v Dolních Břežanech u kávy a pročítá
letáky s nabídkou akcí Břežánku a přehledy kroužků pro děti a dospělé. Kubíček se mezitím seznamuje
s novými kamarády a těší se na to, co se dnes bude dít.
„Hmm, keramika, opičí dráha, hravé učení, flétnička, tanečky, angličtina ale i kroužky pro starší děti,
kurzy pro dospělé – 1, 2, 3, … no teda, snad 30 kroužků!! To určitě Kubíčkovi něco vyberu a Andrejce
taky. Té by se líbil ten Street dance… A já? Zavolám kámošce a skočíme si večer zacvičit, jen ještě nevím,
jestli dáme Pilates, Zumbu, Hatha jógu - nebo všechno? Cvičí se tady každý den. I o víkendu!! Tak to je
super. No ne, mají tady dokonce vyučování stepu – to jsem chtěla vždycky umět. Zeptám se na recepci,
jestli mají ještě volno v kurzu!!“
„Ano, místo ještě máme.“ říká paní recepční. „Přijďte se podívat hned příští pondělí a pokud se vám to
bude líbit, můžete se do kurzu zapsat.“
„Určitě přijdu. Chtěla jsem se ještě zeptat, máte otevřeno i o letních prázdninách?“
„Samozřejmě. Kroužky sice končí v červnu, ale právě připravujeme zajímavý program pro děti i dospělé na celé léto. Vezměte si prosím leták. Informace a aktuality najdete taky na našich stránkách
www.mcbrezanek.cz.“
„Podívám se na ně, děkuji. A nashledanou….. Kubíčku, hezky si to tady užij. Zajedu nakoupit a před
obědem si pro tebe přijdu. Pa.“
„Papa, mami, a nespěchej!“																				 Renáta Hanzlová
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Program v MC BŘEŽÁNEK
pátek 1. 4. v 17.00 hodin
ZUMBA s Pavlou
Další páteční termíny v dubnu: 22. 4. a 29. 4.
Vždy v 17 hodin Cena: 80 Kč/ 60 min.

středa 13. 4. – středa 20. 4.
Burza dětských knížek – přesný rozpis a podmínky na www.mcbrezanek.cz

sobota 2. 4. v 9.30–11.00 hodin
Pilates blok
Oblíbené cvičení na sobotní dopoledne.
Rezervace nutná, cena 100 Kč

pátek 15. 4. v 15.00 hodin
Velikonoční tvoření pro děti a rodiče
(starší děti i bez rodičů), cena: 50 Kč + materiál

sobota 2. 4. v 14.00–16.00 hodin
Setkání maminek z předporodních kurzů.

pátek 15. 4. v 16.00 hodin
Čtení dětem – spojeno s prodejem knih nakladatelství MEANDR. Vstupné 20 Kč

středa 6. 4. v 9.30 hodin
Prezentace výrobků firmy Cannaderm
vstup zdarma
pátek 8. 4. v 16.00 hodin
Páteční divadélko – Nebojsa.
Vstupenky v předprodeji v recepci MC, počet
míst omezen. Rezervace nutná!
Vstupné: 50 Kč/os.

sobota 16. 4. v 10.00–12.00 hodin
ZUMBA – sobotní dopoledne pro Vaši relaxaci
(2x 55 min), rezervace nutná, cena: 150 Kč
sobota 16.4. v 19.00 hodin
Barmanský minikurz – aneb co si namícháte,
to si vypijete! rezervace nutná, cena: 150 Kč

sobota 9. 4. (9.00–17.00 hodin)
neděle 10. 4. (9.00–16.00 hodin)
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky.
Bonus: pro zájemce kurz vázání šátků.
Rezervace nutná, cena: 1990 Kč

neděle 17.4. v 10.00 hodin
Nedělní divadélko – O Budulínkovi – pohádka
z kufru. Vstupenky v předprodeji v recepci MC.
Rezervace nutná! Vstupné: 50 Kč/os.

úterý 12. 4. v 19.00 hodin
Partnerské vztahy
Přednáška E. Kielarové na téma Pět jazyků
lásky, rezervace nutná, cena: 80 Kč

úterý 19. 4. v 19.00 hodin
Kosmetika třetího tisíciletí – prezentace.
Přijďte s kamarádkami na kafe a „poklábosit“
o novinkách v kosmetice. Vstup zdarma

Blahopřání jubilantům
87 let 			Hana Báčová,
					Marta Michlová

85 let			Růžena Benešová
					Karel Přibyl
84 let 			Vlasta Hošťálková
					Marie Malinová
					Jaroslav Mahovský
83 let			Marie Lapková
					Marie Hanušová
					Rudolf Maštálka
					Zdeněk Novák
82 let 			Božena Koubová
					Jaroslav Šerák
					Zdeněk Stodola

81 let 			Marie Vajgentová
					Jarmila Papežová
					Miroslav Plechatý

80 let 			Jaroslava Kodoňová
75 let 			Václav Dušička
					Miroslav Faigl
70 let 			Zdeňka Chaloupková
					Jaroslava Cimplová
					Jiřina Kubátová
					Jozef Bednár

Hodně zdraví a lásky!
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NOVÉ SLUŽBY NA NÁMĚSTÍ
Zeptali jsme se pana ing. Miroslava Jaroše, zástupce Centra Dolní Břežany a.s.:
Máme nesmírně krásné a velmi variabilní náměstí. Provozovny vznikají a mizí. Tentokrát si
nešlo nevšimnout, že zmizelo Caffé Willy a prodejna Luků a šípů. Mohu se zeptat proč?
U obou provozoven došlo k tomu, že tržby neodpovídaly jejich očekávání a tudíž neprodloužily
smlouvy.
Na druhou stranu byly otevřeny provozovny
nové, pojďme si shrnout jaké?
Byla otevřena prodejna ovoce-zeleniny, taktéž
dětské botičky, butik a antikvariát.
V minulém čísle bylo slibováno otevření řeznictví v únoru. To se, jak vidno, nestihlo…
Řeznictví má skutečně velmi složitý projekt
s mnoha dalšími nároky, ale v současné chvíli
jsou stavební práce na úpravě provozovny v plném proudu a vše by se mělo stihnout do období kolem velikonoc.
A co uvolněné provozovny, máte nějaké další
zájemce?

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
Plocha pod platany na náměstí
je vytvořena tak, aby se na ní
skvěle hrál kroket, petangue a další hry.

Užijte si sluníčko
a zábavu na náměstí.
Otevřeno od slunka do slunka,
vstup volný
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Teď jednáme s několika zájemci o pronájmu
kavárny v prostorách po Willy a tam, kde byly
Luky a šípy by dle našich jednání mohlo vzniknout interiérové studio.
Občané volají po drogérii. Posunula se někam jednání se zájemci?
Už dlouho se jedná s drogerií Teta, teď je jednání ve fázi rozhodování jejich vrcholového managementu, takže tah je na jejich straně.
Stále se také opakují dotazy, zdali na náměstí vznikne nějaké místo pro „týrání těla“
Bylo tu už několik zájemců o fitness studio, ale
také o wellness, ovšem zatím se nikdo závazně
nerozhodl.
Děkuji za rozhovor M.M.

Hafashion
Pánská a dámská móda

SLUŽBY:
oprava a úprava oděvů
zakázkové krejčovství
čistírna oděvů a peří
žehlení a mandlování prádla
Otevřeno:
Po–Pá: 9.00–17.00 hodin
St: 9.00–20.00 hodin
So: 9.00–12.00 hodin
Pražská 282, Dolní Břežany
tel. 777 330 375
608 369 027
havlickovaadela@seznam.cz
www.hafashion.cz

BABY SHOES

Rádi bychom Vám představili nový obchod
s dětskou zdravotní obuví.
Naším cílem je nabízet dětskou
zdravotní obuv, která splňuje
nejvyšší nároky
na kvalitu
a samozřejmě
odpovídající atestací,
avšak za rozumné ceny.

baby shoes
U Náměstí 711, Dolní Břežany
(vedle České pošty a MC Břežánku)
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Domus
REALITNÍ SLUŽBY
 profesionálně p
pro Vás zrealizujeme prodej či pronájem Vaší nemovitosti
 vyhledáme nemovitost dle Vašich představ
 právní ošetření transakcí prostřednictvím advokátní kanceláře
 poskytneme podporu a poradenství související s realitní činností
 zaručujeme diskrétnost a bezpečnost při zpracování Vašich zakázek
 ﬁnanční poradenství zdarma
Jsme tu pro Vás: Po–Pá 9.00–17.00, SO 10.00–16.00 nebo dle dohody

Hledáme makléře
Lákají Vás výzvy?

STAŇTE SE NAŠÍM MAKLÉŘEM.
Naše kancelář byla oceněna titulem RE/MAX TOP QUALITY
RE/MAX Domus, Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 402 654, 607 949 072, www.re-max.cz/domus, domus@re-max.cz

DĚTSKÝ KOUTEK







přijímáme děti od dvou let
Dolní Břežany
otevřeno po–pá 7.30–17.00 hod.
možnost individuálního i jednorázového hlídání dětí
v klidné části obce
zkušené učitelky s dlouholetou praxí v MŠ
zaručujeme plnohodnotný den podle rytmu každého dítěte

ZÁPIS pro další školní rok V PRŮBĚHU DUBNA A KVĚTNA
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K Písnici 676, Dolní Břežany, www.dracek.webovka.eu; Telefony: +420 241 910 522, +420 605 587 437,
+420 728 618 029; e-maily: dkdracek@volny.cz, dk.dolnibrezany@centrum.cz

sdh lhota

		Dětský karneval
na ledě se stejně jako v předchozích letech i letos konal ve
Lhotě, a to 22. ledna. Díky nepřízni počasí muselo být vše přesunuto na hřiště, ale naše děti se s nadšením a v hojném počtu zúčastnily s rodiči i přes to, že led je led.
Luděk Plechatý

		26. února pořádalo SDH Lhota již druhý ročník
Mastopustu. Zúčastnilo se 37 masek dětí i dospělých. Díky vydařenému počasí se k průvodu připojilo
i mnoho našich občanů, kteří pohostili masky tradičními masopustními koblihami a šiškami. 				 L. P.
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SK OLYMPIE
		V sobotu 22. 1. 2011 proběhl v prostorách školy dětský maškarní karneval.
Celým odpolednem nás provázely postavičky z pohádky MRAZÍK. Děti se výborně
bavily, tancovaly a soutěžily. Soutěže probíhaly v hádání písniček, na opičí dráze, atd.
Na všechny čekalo dobré pohoštění a tombola. Vrcholem byla soutěž masek v různých
věkových kategoriích. V závěru si zasoutěžili
i rodiče. Maškarní se opravdu vydařil, všem
organizátorům SK Olympie a dobrovolníkům
patří velká JEDNIČKA. 					Petr Lang
		Jako každý lichý rok se i letos konal v Dolních Břežanech masopustní průvod, a to
19. 2., pořádaný fotbalisty SK Olympie. Kouzlo průvodu masek, které mají v oblibě všichni bez
rozdílu věku, dodal i čerstvě napadaný sníh. Tu a tam se průvod zastavil u domů. Zazvonil,
zahrál i zatančil. Na oplátku masky dostaly
od domácích něco drobného na zub a tekutého na zahřátí. Bohužel podobné tradice
z českých vesnic pomalu ustupují, naštěstí
v Dolních Břežanech tato tradice přetrvává.

		O týden později se konal Maškarní ples v Jesenici. Pořadatelé z řad SK připravili pro
příznivce a přátele zajímavý program. Nechyběla bohatá tombola a tradiční rej masek. K tanci a poslechu hrál orchestr Františka Kořínka a o předtančení se postaral taneční klub KAT
Zbraslav. Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách
obou zmíněných akcí. Díky Vám se to všechno dokonale povedlo. 						 Jan Havlíček
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SK OLYMPIE
Přijďte fandit našim!

Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Domácí
D. Břežany
Slapy
D. Břežany
Hradištko B
D. Břežany
Psáry
D. Břežany
D. Břežany
Bojanovice
D. Břežany
Davle
D. Břežany
Libeř

Dolní Břežany A-tým
Hosté
Datum
Jesenice B
27. 03.
D. Břežany
02. 04.
Hvozdnice B
10. 04.
D. Břežany
17. 04.
Mníšek B
24. 04.
D. Břežany
30. 04.
Vestec
08. 05.
Zvole B
15. 05.
D. Břežany
21. 05.
Vrané
29. 05.
D. Břežany
04. 06.
Krňany
12. 06.
D. Břežany
18. 06.

Nové webové stránky
SK Olympie
www.dolnibrezany.webnode.cz

Kolo
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Čas
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

	SK OLYMPIE
DOLNÍ BŘEŽANY
HLEDÁ
PRO VŠECHNY SVÉ
MLÁDEŽNICKÉ ODDÍLY
ZKUŠENÉ I ZAČÍNAJÍCÍ
TRENÉRY A VEDOUCÍ
Případní zájemci, prosím,
kontaktujte pana Zdeňka
Chaloupku na emailu
chaloupka.z@email.cz  

Dolní Břežany B-tým
Domácí
Hosté
Datum
D. Jirčany
D. Břežany B
26. 03.
Psáry B
D. Břežany B
10. 04.
D. Břežany B Okrouhlo
17. 04.
Průhonice B
D. Břežany B
24. 04.
D. Břežany B Libeř B
01. 05.
Štěchovice B D. Břežany B
07. 05.
Jílové C
D. Břežany B
15. 05.
D. Břežany B Radlík
22. 05.
K. Přívoz
D. Břežany B
29. 05.
D. Břežany B Libeň
05. 06.
Vrané B
D. Břežany B
12. 06.
D. Břežany B Zlatníky
19. 06.

Čas
15:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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SPOLKY
SENIN se už těší na jaro
Na jarní počasí už se těší jistě každý z nás. I sdružení Senin, které se věnuje seniorům a lidem v invalidním důchodu už má na jaro své plány. Především se většina
aktivit sdružení přesune ven. „Už se těšíme, až si sedneme venku v parku a budeme
plést košíky z pedigu,“ popisuje jeden z prvních nápadů, jak se seniory trávit čas
zakladatelka sdružení Senin Dagmar Paclíková.
Ale pletením proutěných košíčků jarní dovádění rozhodně neskončí. V plánu jsou
nejrůznější vycházky, ale také cvičení. „Chceme navštívit zoo, botanickou zahradu
a naplánované jsou také velikonoční a zahrádkářské výstavy. Nezapomněli jsme ani
na naše cvičení. Sháníme lektora, který by nám předcvičoval jógu v parku či cvičení
na protahování a uvolnění zad,“ dodává vedoucí klubu.
V klubu seniorů se však každý z vás může přiučit všemu možnému. Přes zimu se
téměř dvaadvacet členů snažilo navlékat různé korále, náramky, vyráběli si náušnice i přívěšky na klíče. A šlo jim to výborně. Celá řada výrobků by se mohla objevit na pultech obchodů. Vyrábí svým blízkým také malovaná trička, vánoční cukroví
a jiné výtvory.
Také se zúčastnili akce – čert a Mikuláš, přičemž kostýmními výtvarníky byli právě senioři. Na této akci se podařilo Klubu Seniorů vybrat úžasné čtyři tisíce korun,
za které sdružení nakoupilo výtvarné potřeby, hlavně korálky, pedig, tedy materiál
na pletení košíků a barvy na kreslení.
Adéla Paclíková

Dolnobřežanská Bělice
Rybářský tým Dolnobřežanská Bělice (žáci ZŠ Dolní Břežany) Vás zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

7. května 2011 na Mlynářském rybníce v Dolních Břežanech
od 9 do 15 hodin.
Vyzýváme všechny mladé rybáře ve věku 7–15 let,
aby s námi změřili síly v rybářském klání o velmi pěkné
ceny. Losování chytacích míst je v 9 hodin.
Občerstvení je zajištěno po celý den. Do konce března
je nutné nahlásit účast. Přihlášky přijímá p. Jiří Šimák,
tel. 724 209 994. Zápisné 100 Kč se platí na místě.
KritérIA lovu: plavaná, na těžko, háčky, bez protihrotu.
Ostatní náčiní na místě. Zákaz zakrmování. Chytání s krmítky povoleno.

Petrův zdar

SPOLKY | 21

75. výročí SDH Lhota

S

bor dobrovolných hasičů Lhota byl založen v roce 1936. V době založení měl sbor 21 aktivních členů a 15 členů přispívajících. Prvním starostou byl pan Emanuel Holub a prvním
velitelem pan Václav Davídek. V roce založení sboru byla zahájena stavba hasičské zbrojnice,
která byla dokončena v roce 1937. Ve stejném roce byla zakoupena motorová stříkačka a základní vybavení pro hasičské družstvo. Stříkačka byla ručně převážena k rybníku. Největší
zkoušku podstoupila stříkačka v roce 1948, kdy hořelo v č.p. 2. Tato stříkačka pro lokalizaci
a likvidaci požáru téměř vyčerpala rybník ve Lhotě.
Vedle původní hasičské zbrojnice byla v letech 1971 až 1972 postavena nová garáž na automobil a stříkačku, kterých se vystřídalo několik typů. Původní zbrojnice byla v roce 1982
přestavěna na hasičskou klubovnu.
V současné době má SDH Lhota celkem 69 členů, z toho 20 dětí. Pokud se týká práce
s mládeží, dnešní vedoucí navazují na dřívější velmi úspěšnou činnost, kdy například v roce
1984 družstvo Lhoteckých dětí reprezentovalo Středočeský kraj na celostátním srazu v Nuzerově u Sušice.
V letech 2009 a 2010 zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Lhota v areálu dětského hřiště
ve Lhotě a okolí dvě kola okresní soutěže mladých hasičů ve hře Plamen za účasti vždy kolem
300 dětí a vedoucích z okresu Praha-západ.													 Zdeněk Chaloupka

Oslavy 75. výročí
založení SDH Lhota
spojené s

1. kolem soutěže
13. a 14. okrsku
14. května ve Lhotě
(na poli u pana Ryndy – od Kapličky směrem
na Zálepy)
9.00–15.00 hodin

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Přijďte se podívat, stojí to za to!
Po skončení soutěže KAPELA,
DOBROTY A ZÁBAVA až do noci.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ NA REKREAČNÍ ÚROVNI PRO DOSPĚLÉ
se koná 14. května na lhoteckém hřišti.

Občerstvení zajištěno.
Přihlášení mužstev na lang@dolnibrezany.cz do 30. 4. 2011.
Pořádá Komise pro sport a tělovýchovu
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20 % na základní posuvné střešní tašky Hranice 11, Samba 11
a Stodo 12 ve všech barevných úpravách.
• akce se týká staveb a rekonstrukcí v okruhu vymezeném mapou cca 15 km
od centrálního skladu TONDACH v Jirčanech
• podmínkou pro poskytnutí slevy je registrace u obchodního zástupce, který Vám
sdělí číslo Vaší objektové slevy. Bez čísla objektové slevy nebude "sousedská" sleva
poskytnuta.
• slevu si nárokujte u svého dodavatele střešní krytiny
• zboží bude dodáno dopravou TONDACH za pouhých 500 Kč bez DPH do 15 dnů
od objednání, vykládka zboží je hrazena zvlášť
• provádíme výpočet střechy zdarma, doporučíme realizační firmy
• slevu nelze sčítat s žádnou další akční slevou firmy TONDACH ČR

Kontaktujte obchodního zástupce
Michala Štumpfa
na mobil: 602 754 439
24 | BLAHOPŘÁNÍ
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www.tondach.cz

eurorando 2011
VODA ZE STŘECHY EVROPY
Jednou za pět let se koná celoevropské
setkání turistů „EURORANDO“. První ročník
se uskutečnil v roce 2001 ve francouzském
Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých
Budějovicích a nyní je před námi třetí ročník,
který organizují Španělé v Andalusii ve městech Almeria, Malaga a Granada ve dnech
7.–16. října 2011 a který bude mít své slavnostní vyvrcholení v Granadě.
Průvodním tématem EURORANDA 2011 je
voda. Voda jako životadárná tekutina, voda
jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky. Cílem bude

nejprve odebrat vodu ze všech významných
evropských toků. Tato voda bude postupně
slévána dle jednotlivých regionů a povodí,
aby pak byla převezena do Granady a při
závěrečném ceremoniálu slita dohromady
v Alhambře ve Lví kašně.
Do projektu se významnou měrou zapojuje i Klub českých turistů. Konkrétně v Praze
a okolí budou odebrány vzorky vody ze všech
významných říček a potoků v rámci pravidelných podvečerních pochodů Prahou v období od 19. 3. 2011 do 28. 5. 2011. Opomenut
nezůstal ani Károvský potok, který se v místní části Jarov vlévá do Vltavy.

Klub českých turistů queer pořádá

Podvečerní pochod „eurorando 2011 – voda ze střechy evropy

Putování kolem Károvského potoka ve čtvrtek 19. 05. 2011.
Start pochodu bude na nádraží Praha–Zbraslav (16.30–18.00 hod.) a trasa povede
po červené do Károvského údolí, podél Károvského potoka a zpět – po žluté přes hradiště, po modré přes Lhotu, Zálepy a Jarov a zpět po červené do cíle (18:00–20:00) opět
na Zbraslav. Trasa má cca 10 km a není vhodná pro kočárky. Každý turista si jde sám,
podle popisu trasy, který dostane na startu.
Cca v 17:15 hodin v Károvském údolí u rozcestníku značených tras bude odebrána
voda z Károvského potoka.
Občané z D. B. se na místo odběru dostanou Kaštankou po zelené a dále po žluté do Károvského údolí (cca 5 km) a občané ze Lhoty po žluté z rozcestí pod hradištěm (cca 2 km).
Všichni jste vítáni!

ZÁLEPY

Od dubna do listopadu 2011 bude každý 3. víkend v měsíci přistaven kontejner na bioodpad.
Stanoviště kontejneru bude u „Maňasky“ (na konci ulice Spojovací).
Tímto prosíme všechny na Zálepech, aby nevhazovali bioodpad (listí, trávu, odřezky větví
atp.) do popelnic na směsný odpad, kam tento odpad nepatří a jeho následná likvidace poté
stojí obec nemalé prostředky a zároveň tento odpad nepálili a nezamořovali tak ovzduší na Zálepech.
V případě, že byste chtěli vyvážet bioodpad pravidelně, můžete si tuto službu objednat
na Obecním úřadě. Odpad se vyváží vždy během vegetačního období tj. od 1. 4. do 31. 10.,
každou lichou sobotu 1x za 14 dní pomocí bionádob.
Radek Motyka
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Stavební firma GREVIS a. s.
Zajistíme:
Přípojky: 						vodovodní, kanalizační, plynovodní a NN
Inženýrské sítě:			Realizace na klíč včetně projednání
Zemní práce:				Základy RD, výstavba platů, odvoz zeminy
Povrchy:							Zámková dlažba, asfaltérské práce,
											úprava povrchů
Kontakt:
Grevis a.s.
Kutnohorská 55/10, 109 00,
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Telefon: 272 700 465, 272 700 466
Fax: 272 700 473
e-mail: info@grevis.cz
internet: www.grevis.cz

Výroba nábytku
na míru
kuchyně, dětské pokoje, skříně, schodiště,
kancelářský nábytek

Truhlářství Padevět
tel. 603 239 319

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
skel e-mailem
nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 10 % z celkové ceny.
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sčítání lidu 2011
Jak pomáhá sčítání lidu

Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto,
člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života?
•		Hasiči – Informace ze sčítání lidu budou
velmi důležité pro hasiče a další složky
integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě
bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny atd. To vše potřebují
záchranáři znát, aby mohli lidem v daném
domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou
data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
•		Povodně – Data ze sčítání jsou důležitým
nástrojem k tvorbě protipovodňových
opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká
je jejich věková struktura a zároveň jaké
jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny
– tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
•		Dopravní obslužnost – Podle informací,
jak často a kam lidé cestují za prací či
do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky,
podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají
jezdit.
•		Školy a školky – Podle dat ze sčítání lze
snadno vypočítat, ve kterých lokalitách
budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd
ve školkách a školách, případně kde bude
potřeba školky otevírat a kde rozhodně
není dobrý nápad školku či školu zavřít.

•		Péče o seniory – Data ze sčítání umožní
naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich
může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky
obědů).
•		Vakcíny pro očkování dětí – Ministerstvo
zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín
pro děti v České republice. Data ze sčítání
jsou klíčová především pro správné počty
vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc,
utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich
naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici.
•		Nabídka a poptávka na pracovním trhu
– Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR
kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi
důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když
se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či
závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
•		Peníze z EU – Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může
připravit o desítky milionů eur z evropské
pokladny.
• 	Část výnosů z daní, která připadne obcím – Ministerstvo financí využívá data
ze sčítání k přerozdělení podílu výnosu
z daní, který připadne obcím. Čím více
osob je v obci sečteno, tím větší má obec
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sčítání lidu 2011
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale
velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště,
tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou
v této lokalitě trvale hlášeni.
•		Naši poslanci v EU – Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
•		Hluk – Data ze sčítání jsou důležitá při po
suzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak
připravují protihluková opatření a zároveň
slouží jako podklad pro žádosti o dotace
na protihluková opatření.
•		Faktické bydliště – Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště
je v rámci EU české specifikum s velkým
problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už
tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé
skutečně žijí. Faktické bydliště je velmi
důležitou informací pro starosty, kteří tak
poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně
v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda
jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou
moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost atp. V rámci EU se
bude posuzovat faktické bydliště a podle
počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale
hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
•		Živnostníci, podnikatelé a firmy – získají
díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu
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domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat
a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.
•		Národnostní menšiny – Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR.
•		Pár zajímavostí – Na závěr nabízíme několik maličkostí, které ovlivňují náš každodenní život a možná si ani neuvědomujeme, že jde o servis, který vznikl díky sčítání.
–		Telefonní automaty – Telecom využil
tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel.
– 		Odpad – Jedna z firem, zabývající se
odpadovým hospodářstvím, využila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) k odhadu množství komunálního odpadu
v jednotlivých obcích a v řadě měst
sloužily informace o způsobu vytápění
ke zpracování energetických koncepcí.
–		Parkoviště – Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy byla použita
k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okrajích hlavního města.
–		Hlídání dětí – Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na mateřské dovolené
za obce či městské části, data se často využívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např.
hospodyně docházející do domácností,
hlídání dětí…).

UKLIĎME SI PO ZIMĚ
Milí sousedé,
Pokud při jarním úklidu kolem svého bydliště nebo svých pozemků narazíte na
stavební odpad či jiný nepořádek na pozemcích obecních, nahlašte tato místa
na OÚ. Přispějete tím k celkovému úklidu obce.

•			Velkoobjemový odpad

			25. 3. – 26. 3.
kontejnery přistavovány v pátek od 12 do 17 hod.
a odváženy v sobotu od 12 hod.

•			Nebezpečný odpad
2. 4.
mobilní sběr

•			Bioodpad

15. 4. – 18. 4.
kontejnery od pátečního odpoledne
do pondělního dopoledne

Všechna stanoviště najdete na info tabulích obce
a na www.dolnibrezany.cz.

ZIMA KONČÍ, A MY VÁM NABÍZÍME
KE KOLU 2011 JAKO DÁREK ZDARMA
výběr zboží z doplňků, textilu, přileb, bot

v hodnotě 500,- Kč
AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2011
CYKLO EMAP PÍSNICE
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317, Praha 4, tel.: 261 911 452
Mobil: 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevírací doba Po, Ut, St 10–18, Čt 12–20, Pá10–18, So 9–14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
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Prodej slepiček

Koupím

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky
snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra
hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý,
černý, a modrý.

pole, louky,
zahrady

Tel.: 603 442 474

Stáří slepiček: 18–20
týdnů. Neprodáváme
kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena: 138–148 Kč/ks dle stáří.

Zadávání
inzerce

Prodeje se uskuteční
v úterý 26. dubna 2011, Dolní Břežany
– u fotbalového hřiště ve 14.50 hod.

paní Plechatá,
tel.: 241 910 628.
Uzávěrka dalšího čísla
je 20. 5. 2011.

Případné bližší informace tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

CENÍK INZERCE
A

celá strana

A

C
D

čb 				1200,- Kč
barva 			3500,- Kč

B

1/2 strany

čb 			 800,- Kč
barva 			2100,- Kč

C

1/4 strany

čb 			 500,- Kč
barva 			1300,- Kč

D

1/8 strany

čb 			
barva 		

200,- Kč
650,- Kč

Reklama zadaná:
2x - sleva 10%
3x a více - sleva 15%
Ceny jsou bez DPH.
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lístečkovo soutěžení
Správná odpověď na otázku z minulého čísla je: páv.
A co vás čeká dnes? Jednoduchá křížovka na ovocné téma.
Tajenku pošli formou SMS na číslo 602 396 772 ve tvaru: jméno-příjmení-adresa-tajenka.
Vzor: Anicka-Vopickova-Nad Mlynem 45-DB-ukulele.
Ty nejrychlejší z Vás obdrží sladkou odměnu!
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Obec Dolní Břežany a SK Olympie
Vás zvou na

30. dubna 2011 od 15 hodin
na fotbalovém hřišti
Šplh na májky o ceny,
elektrický býk, skákací hrady,
kapela Harmony Band,
grilované dobroty,
skvělá atmosféra.
Uzávěrka dalšího čísla 20. 5. 2011. Zadávání inzerce tel.: 241 910 628
Vydává OÚ Dolní Břežany, náklad 1500 ks. Schváleno obecní radou. Design, tisk: Tisk OFSET a. s., Úpice. Kresby: I. Štindl. Foto: archiv.

