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Odolen
Zpravodaj města Odolena Voda
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Ohlédnutí
Den Integrovaného záchranného systému, sobota 18. září,
sportovní areál Odolena Voda
Všichni o nich víme. Všichni jsme ale rádi, když je nepotřebujeme. Většina z těch, kterým v nouzi nejvyšší pomohli, si
nepamatuje jejich tváře, o jménu ani nemluvě. Dalším z nich
do tváří nikdy neuvidíme, protože vidět být nesmějí, ale přesto je jejich práce nanejvýš záslužná a potřebná. Jsou tady,
připraveni pomáhat. Naposledy to většina z nich znovu
dokázala při povodních na severu republiky, kde byli nasazeni na záchranu životů. A ať už se tak dělo ze vzduchu,
z člunů, z kabin sanitek a policejních vozů či hasičských aut,
patří jim za to dík nás všech.
Ivan Pekárek

Fota: Pavel Novotný
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Píseň o dětství
Jaroslav Seifert

Blahopřejeme

Dejte mi, chlapci, trochu hlíny.
Chtěl bych si s vámi stavět hráz
a nedívat se na hodiny
a neslyšet, jak míjí čas.

Sedmdesátiny
Božena Kobzová
Václav Lžíčař
Ludmila Malá, Ing.

OV
OV
OV

Jedenaosmdesátiny
Irena Pokorná
Juraj Spišák

OV
OV

Třiaosmdesátiny
Jaroslav Růženec
Božena Vlasáková

OV
OV

Čtyřiaosmdesátiny
Miloš Bohoněk, Ing.

OV

Pětaosmdesátiny
Václav Žáček

OV

Šestaosmdesátiny
Vilma Bobaňová

OV

Osmaosmdesátiny
Anna Tovarová

OV

Devadesátiny
Jaroslav Kopecký

OV

Jedenadevadesátiny
Jan Kunt

OV

Třiadevadesátiny
Václav Provazník

OV

A brouzdati se chladnou strouhou,
vždyť ruce, nohy nezebou.
A život, cestu krásnou, dlouhou,
teprve míti před sebou.
Duby, břízy, lípy, akáty
dvojzpěvy milostných šepotů
noty vlaštovek navlékáte na dráty
a zpíváte chválu životu.
Chodím kolem kukuřičných polí
vdechuji hořký podzimní pach.
Neznámá vůně je ve mně a bolí.
Stín léta dlouhými skoky utíká po lukách.

V září oslavili významná životní jubilea:

(Všechna jména jsou uvedena se souhlasem
jubilantů.)
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Zprávy z radnice
Rada města ze dne 19. srpna 2010
Přidělení městského bytu
RM schválila přidělení bytu č. 3 v č.p. 247 o velikosti 3+1
o výměře 78,96 m2 v ulici Československé armády
v Odoleně Vodě za cenu nájmu 85 Kč/m2 a měsíc
v souladu s doporučením hodnotící komise na přidělení bytů v majetku města na základě nejvyššího
smluvního nájemného podle Pravidel pro přidělování
bytů v majetku města Odolena Voda, schválených RM
20. dubna 2010.
Finanční podpora
RM schválila poskytnutí přímé finanční podpory pěti
žadatelům, a to v souladu s Koncepcí řešení důsledků
jednostranného zvyšování nájemného z bytu na
území města Odolena Voda, schválenou RM 10. listopadu 2009 za 2. čtvrtletí roku 2010.
Územní studie Za Humny
RM schválila zadání Územní studie lokality Odolena
Voda – Za Humny a uzavření smlouvy o dílo na zpracování této studie s panem Ing. Václavem Jetelem,
Praha 7 – Trója, za cenu 96 000 Kč včetně 20% DPH. Dále
RM schválila uzavření mandátní smlouvy na pořízení
této studie paní Ing. Renatou Perglerovou, Úvaly za
celkovou cenu 30 000 Kč včetně DPH.
Pomoc obětem záplav v Chrastavě
RM schválila výzvu obcí Vodochody, Klíčany, Máslovice,
Kozomín, Postřižín, Veliká Ves, Zlončice a města
Klecany a Odolena Voda, sdružených ve Svazku obcí
Dolní Povltaví, k poskytnutí humanitární pomoci obětem záplav nejvíce postižené obci Libereckého kraje,
Chrastavě. Zároveň RM pověřila starostu obce
Vodochody, pana JUDr. Vladimíra Paláka, organizací
veřejné sbírky pro oběti ničivých záplav v této obci.
Komunikace U Fary
RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 22. září 2009 mezi Městem Odolena Voda a firmou Vladimír Šnajdr, Mělník, kterým se mění termín
dokončení prací na 1. října 2010 s ohledem na změnu
způsobu likvidace dešťových vod a zastavení prací
z důvodu výstavby opěrné zdi komunikace. Dále je
ve smlouvě doplněno, že likvidace dešťových vod
bude provedena podle projektové dokumentace
zpracované projektantem Ing. Zdeňkem Pytelkou
a
schválené
odborem
životního
prostředí
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav dne 13. listopadu 2009.
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Technický dozor
RM schválila zveřejnění Veřejné zakázky na technický
dozor investora pro akci Intenzifikace čističky odpadních vod a doodkanalizování Odoleny Vody včetně
seznamu firem pro obeslání této veřejné zakázky.
Volný městský byt
RM schválila nabídnutí volného bytu v majetku města
v ulici Komenského 276 o velikosti 2+1, včetně příslušenství tvořeného sklepem, podle Pořadníku pro přidělování bytů v majetku města pro I. pololetí roku
2010 rodinám s dětmi. V případě nezájmu bude následovat zveřejnění záměru města na přidělení bytu
na základě nejvyššího smluvního nájemného podle
Pravidel pro přidělování bytů schválených RM
20. dubna 2010.
Prodej propagačních materiálů města
RM schválila distribuční ceny, za které budou propagační materiály poskytovány prodejcům na území
města a prodejní ceny (pro prodejce na území města
doporučované) následujících propagačních materiálů
města Odolena Voda. Vedle názvu materiálu je v prvním sloupci uvedena distribuční cena a ve druhém
prodejní cena (v Kč včetně DPH).
Turistická známka č. 1422
„Odolena Voda, V. Hálek z Dolínku“
Turistická známka č. 1588
„Santiniho kaple v Panenských Břežanech“
Papírový model „Zámek Odolena Voda“
Letecká pohlednice „Odolena Voda“
Omalovánky „Odolena Voda“
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Město podpoří výstavu Karla Kušky a Petra Fidricha
v Praze
RM schválila spolupořadatelství města Odolena Voda
na připravované společné výstavě výtvarníka Karla
Kušky a sochaře Petra Fidricha „Linie nočních melodií“, která se uskuteční od 6. do 28. října ve výstavních
prostorách Chaberského dvora v Praze 8 – Dolních
Chabrech.
Vodolský betlém
RM schválila vydání vystřihovánek „Vodolského betlému“ výtvarníka Karla Kušky v nákladu 1 000, výtisků
pokud zastupitelstvo v rámci Úpravy č. 4 Rozpočtu
města Odolena Voda pro rok 2010 schválí odpovídající finanční prostředky.
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Žaluzie do mateřské školy
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem
Odolena Voda a firmou Petr Novák Odolena Voda, na
dodávku a montáž žaluzií do mateřské školy za celkovou cenu 18 162 Kč včetně DPH, a to na základě provedeného poptávkového řízení.
Nové dveře do domu s pečovatelskou službou
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem
Odolena Voda a firmou Bohemia Plast Kladno spol.
s.r.o., Praha 3 na výrobu a montáž hlavních vchodových dveří a bočních vchodových dveří v č.p. 395 v ulici
Pod Tvrzí za cenu 88 395 Kč včetně 10% DPH, a to
na základě výsledku poptávkového řízení, provedeného společností Centra a.s., Středisko správy nemovitostí Odolena Voda.
Zahrádka Hospůdky Na náměstí
RM vydala souhlasné stanovisko k provozu letní
zahrádky Hospůdky Na náměstí (Úžická 27) za následujících podmínek:
– ukončení provozu včetně uzavřených společností
ve 22.00 hodin
– zákaz míčových her na ploše zahrádky

–
–

uzavření branky od místní komunikace u bytového
domu č.p. 384–385 mimo provozní dobu letní
zahrádky
zákaz rozdělávání přímého ohně.

Městský architekt
RM doporučila uzavření pracovní smlouvy na pozici
městského architekta s panem Ing. arch. Tomášem
Lohniským, Odolena Voda, a to na základě provedeného výběrového řízení.
Rada města vzala na vědomí:
„Zprávu o stavbě komunikace ulice U Fary ze dne
19. srpna, předloženou na jednání Rady města
Odolena Voda Ing. Martinem Dvořákem. Dále pak
Zprávu zpracovatele nového územního plánu
Ing. Václava Jetela o stavu prací na Návrhu konceptu
Územního plánu města Odolena Voda.
Další body z jednání městské rady a zastupitelstva
včetně zvukového záznamu jednání zastupitelstva
najdete v plném znění na:
www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/zastupitelske-organy/

Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová

Ze života města

Vodolské trhy s nabídkou biopotravin, medu, koření a dalších
produktů se konaly 4. 9. na Horním náměstí.
Foto: Pavel Novotný

Zábavné odpoledne pro malé cyklisty
12. září.
Foto: Petra Okrouhlíková
5
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Budoucnost Dolního náměstí

Sběr šatstva

Postoupili jsme o další krok dál v projektu rekonstrukce Dolního náměstí. Dnes jsme již majiteli několika
architektonických studií, které byly zhotoveny mimo
jiného i na základě dotazníků odrážejících názory obyvatel Vodolky. Tyto studie budou vystaveny v samoobsluze na Dolním náměstí. Každý občan může vybrat
jednu z prezentovaných studií a dát jí svůj preferenční hlas. Hlasování bude probíhat tak, že do sběrných
nádob na městském úřadě nebo v samoobsluze na
Dolním náměstí odevzdá hlasovací lístek s číslem
vybrané studie. Hlasovací lístky budou umístěny
u sběrných nádob.
K tématu studie o Dolním náměstí vytvořím na diskusním fóru města záložku „Dolní náměstí“, kde bude
možné prezentovat svůj názor. Zveřejňovány budou
pouze příspěvky podepsané celým jménem, s uvedením elektronické adresy, pro případnou zpětnou
vazbu.
Martin Dvořák, manažer rekonstrukce Dolního náměstí,
tel. 777 622 277, mail: dvorak.odolka@atlas.cz

Město Odolena Voda ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje Sběr šatstva
– humanitární sbírku:

Zprávičky z naší školičky
Hola, hola, školka volá!
Tak už nám to opět začalo. Ranní vstávání, honička maminek, aby včas
vyzvedly své ratolesti ze školky, školy či
školní družiny.
Provoz MŠ i letos zůstává stejný, od 6.30 do 17.00 hod.
V září bylo otevřeno sedm tříd a od října přibude ještě
třída „Včeličky“, která byla vybudována v patře nad
hospodářskou budovou. Budou v ní zapsány tříleté
děti, stejně jako ve třídě „Sluníček“. Celkem je nově
přijato 90 dětí. Nástup našich nejmenších se jako
každý rok neobešel bez slziček, které nepatřily jen
dětem, ale mnohdy i ustaraným maminkám.
Také v letošním roce bude ve školce probíhat kurz
anglického jazyka pod vedení lektorky Drahušky
Vachalcové, lekce předplaveckého výcviku v Neratovicích pro předškoláky a sběr starého papíru.
Nezapomněli jsme ani na odbornou spolupráci
v oblasti logopedie, zrakové péče a s pedagogickopsychologickou poradnou. Ta pomůže zejména rodičům, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte. Ale to je zatím předčasné, neboť školní rok je před
námi a my se s úsměvem na tváři vrhneme do práce.
Máme novou webovou adresu naší mateřské školy:
www. msov.ic.cz
Zapsala: Katka Drbalová
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Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
Látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek).
Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše nepoškozené.
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Obuv – veškerou, nepoškozenou.

Sbírka se uskuteční ve dnech 18. a 19. října od 14 do
17.30 hodin v objektu „tesko“ V Malém háji.
Dárce prosíme, aby věci předávali zabalené do igelitových
pytlů či krabic a nehrozilo tak poškození během transportu.
Děkujeme za vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
a dává práci lidem těžko umístitelným na trhu práce.

Termíny třídních schůzek
Vzhledem k velikonočním prázdninám je
přesunut termín dubnové třídní schůzky
na čtvrtek 28. 4. 2011.
Termíny třídních schůzek ve školním roce
2010/2011 jsou tedy následující:
čtvrtek 25. 11. 2010 od 17 hod.
čtvrtek 28. 4. 2011 od 17 hod.

Tipy na volný čas
Tvořivé kurzy
Kurz Pletení z pedigu a drátování se koná 19. 10. od
17. 30 hod. Pedig - košík s víčkem - 300 Kč (s sebou ručník, pracuje se s mokrým materiálem). Drátování kamínek, rybička, zápich - 200 Kč. Veškerý materiál je
v ceně kurzu.
Keramická dílna, 1. část - výroba vlastních motivů se uskuteční 1. 11. (kurz trvá cca 3 hod.)
Keramická dílna, 2. část - glazování výrobků je na programu 22. 11. (kurz trvá cca 1,5 hod.)
Kurzy začínají vždy v 17.30 hod., je vhodné pracovní
oblečení. Dílna se uskuteční při minimálním počtu
pěti účastníků. Veškerý materiál je v ceně. Cena obou
dílen je 400 Kč, platí se na první části dílen.
Na všechny kurzy je nutné se předem přihlásit a zaplatit zálohu 100 Kč.
Přihlášky a další informace na tel. č. 724 245 886 nebo
na e-mail: jjsperk@seznam.cz
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Podél Labe
Poslední letošní cyklovýlet bude v poklidném tempu
a v rovinatém terénu. Začíná podzim, listí se nám
barví, příroda začíná být „vážná“, a tak se pojedeme
projet po pravém břehu Labe, abychom ty krásy mohli
obdivovat všechny najednou. Kde začneme a jak se
tam nejlépe dostat?
Začneme samozřejmě na Vodolce. Pojedeme směr
Měšice. Nevím, jaká bude situace v říjnu, ale v září jsem
musel přes Líbeznice kvůli rozestavěnému obchvatu.
Projedeme přes Měšice směr Brandýs. Po projetí
Mratína pokračujeme po silnici 224 až na velkou křižovatku, kde pojedeme rovně, směr Kostelec nad
Labem. Pro zajímavost dodávám, že Kostelec pravděpodobně založil v druhé polovině 13. století Přemysl
Otakar II. Roku 1486 byl Kostelec povýšen králem
Vladislavem II. na město. Ale zpět k cestování. V Kostelci se budeme držet pořád hlavní silnice a směru na
Všetaty. Pokud pojedete správně, tak při výjezdu
z Kostelce budete mít po pravé straně fotbalové hřiště a po levé benzínku.
Když přejedete most přes Labe, musíte na jeho konci
přejet na levou stranu a sjet na břeh řeky. Pak vás čeká
už jen poklidná jízda, co se převýšení týká, protože
krásných pohledů na řeku se vám bude nabízet opravdu mnoho. Po břehu vede místy písčitá, občas hliněná
a ve velké míře kamenitá cesta. Doporučuji připravit
se na trošku třasu, neb kameny jsou velké a skládané
s určitou výškovou rozevlátostí.
Pro úplnost dodávám, že pojedeme po cyklostezce
č. 24. Po pravé straně vzrostlé stromy, po levé klidně
tekoucí řeka... to bude po nějakou dobu váš standardní výhled. První zajímavostí je vyústění vodního kanálu - Mlýnského potoka, který protéká Kostelcem. Je na
levém břehu a uvidíme ho asi po ujetí jednoho a čtvrt
kilometru od mostu. Voda tam tvoří malé, ale pěkné
peřeje a celý kanál je splavný pro vodáky. Tedy, s troškou námahy a někdy i s přetahováním lodě.
Po minutí těchto „kataraktů“ se nám otevře na levé
straně pohled na obec Jiřice. První zmínka o obci
zvané Žiřice se datuje do roku 1479, ale sama obec je,
podle mnoha vykopávek, mnohem starší. Řeka se zde
stáčí doprava a na našem břehu se objevují chatky
rybářů. Po břehu přijedeme na okraj obce s poetickým
názvem Kozly, což je, spolu s Chrástem, místní část
obce Tišice. Pomalu se blížíme ke slepému rameni,
které budeme mít po pravé ruce. Přes řeku se nám
objeví obec Lobkovice, která se jmenuje po zakladatelích tvrze, prvně zmíněna byla v roce 1358. Na místním
hřbitově je pochován František Palacký, který na zdejším zámku velmi často pobýval.

Ale to už máme před sebou zdymadlo Lobkovice. Do
provozu bylo uvedeno v zimě 1931 – 1932. Malá vodní
elektrárna má dvě Kaplanovy turbíny a celkový výkon
2,4 MW. Plavební komora je dlouhá 85 m, ale my se k ní
nedostaneme, musíme ji objet po silnici vpravo a na
první odbočce opět doleva (ulice Hlavní a K Jezu). Před
námi je železniční most, který byl stavěn pro
Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhu. Cesta vede pod
ním, stále dál podél řeky. Na levé straně nás bude
dlouho doprovázet areál Spolany Neratovice. Na naší
straně budeme vídat opět rybáře. Cesta se změnila na
hlinitou a úzkou a rychle nám ubíhá. Když končí areál
Spolany, naše cesta podél řeky se chýlí ke konci, odbočuje doprava a směřuje k Tuhani. Pojedeme okolo fotbalového hřiště, které budeme mít po pravé ruce,
a před námi bude možnost volby mezi dvěma cestami. Doporučuji pravou. Přijedete mezi první domy
obce a dáte se mírně doleva až na hlavní silnici, která
vás dovede do Větrušic, a tím na silnici č. 9. Odbočíme
doleva a pojedeme směrem ke Štěpánskému mostu.
Ten byl postaven roku 1912 a je chráněnou technickou
památkou. Na jeho konci, u benzínky, odbočíme
doprava na Obříství. Projedeme přes Obříství,
Semilkovice a budeme pokračovat do Chlumína.
Chlumínem projedeme až na křižovatku s odbočkou
na Zálezlice a tam odbočíme doleva.
Potom už jen po stejné trase jako dříve, při výletu na
Říp. Netřeba, Kopeč a už jsme doma. V nohách máme
málem padesát kilometrů a v duši dobrý pocit. Přeji
klidnou cestu a příjemné počasí.
Ivan Pekárek
Program Změna postavy
Fitness Petra Odolena Voda zve k účasti v programu
nazvaném Změna postavy aneb Hubneme a tvarujeme
se! Soutěž pro ženy i muže od 16 do 100 let bude probíhat od 1. října 2010 do 31. března 2011.
Podmínky přihlášení: foto postavy v plavkách (bez
hlavy), dobrý zdravotní stav (poradíme). Každý
z účastníků bude zvážen a změřen včetně změření
přesného složení těla (BODYSTAT) - znáte z pořadu
„Jste to, co jíte“. Poradíme s životosprávou a sestavíme speciální cvičební plán na míru.
Tři nejúspěšnější porota (Petra Řehořková, Lucie
Mužíčková, Ing. Petr Havlíček, Luboš Xaver Veselý,
Martina Gavriely, Monika Marešová a Ing. Tomáš Řehořek) odmění. Ceny pro nejlépe ohodnocené věnuje
Petra Clinic, Fitness Petra, časopis Dieta, centrum
Vittore, Oriflame a mnozí další….
Bližší informace: tel.: 603 551 166 (Petra Řehořková),
tel.: 283 971 768 (Fitness Petra), petraclinic@seznam.cz
7
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Knihovna
Dětské centrum Sluníčko
Milé maminky, srdečně vás zveme do
nově zrekonstruované herny Dětského centra Sluníčko.
Slavnostní
otevření
se
koná
1. října od 10.30 hod.
Pozváni jsou i zástupci
sponzorů a města
Odolena Voda. Pro děti
je připraveno krátké
divadelní představení
a samozřejmě nově
upravené prostory se
spoustou hraček.
Těšíme se na vás!
Angličtina pro rodiče
Začínáme od října, lektorkou kurzu je Mgr. D. Šmídová.
V případě vašeho zájmu se hlaste na emailové adrese:
darina.smidova@seznam.cz
Další důležité informace o kurzech naleznete na
http://dc-slunicko.webnode.cz/
Darujte Sluníčku hračky
Milé maminky, snažíme se pro vás a vaše děti vytvořit
příjemné a motivující prostředí. Po rozsáhlé rekonstrukci v herně stále postrádáme některé hračky. V současné době sháníme hrazdičku pro miminka,
dětská leporela (nepotrhaná, v dobrém stavu), golfky
pro panenky, dětskou kuchyňku, popř. menší funkční
hračky. Prosíme, pokud by některá z vás byla ochotná
a některé z těchto hraček chtěla do Sluníčka darovat,
ozvěte se nám na sluníčkový email:
dcslunicko@seznam.cz.
Velmi děkujeme!
Máslovické dýňování a setkání s trpaslíky
Tradiční zábavné odpoledne se koná v sobotu 23. října
od 13 hod. Připraveno je zajímavé povídání o trpaslících v muzeu, zdobení dýní, výroba dýňových strašidýlek a skřítků, ozdobné vyřezávání dýní, soutěž
o nejzajímavější dýni, soutěže pro děti i dospělé,
dýňové občerstvení a mnoho dalšího.
Pohádkově strašidelný les pro nebojácné děti začíná
v 17 hod.
Nezapomeňte si s sebou vzít: ostrý nůž na vyřezávání
dýní a prkénko! Dýně možno zakoupit na místě.
Vstupné: 40 Kč
Podrobné informace na www.maslovice.cz
8

Z nabídky nových knih
Pro děti
Zdeněk Svěrák, Ladislava Pechová:
Mravenčí ukolébavka
Říkanka pro nejmenší.
Dagmar Muellerová: Zatoulané hříbátko
Román pro dívky od 9 let.
Martina Skala: Medvídek Kuma
Nevšední putování na severní pól.
Karel Plicka: Jaro
Pohádky, říkanky, hry, tance, říkadla a hádanky.
Andrea Popprová: Jaro je tu!
Nápady pro jarní období.
Medvídek Pú jde k lékaři
Povídání o medvídkovi pro čtenáře 6 - 8 let.
Beletrie
Virginia Woolfová: Orlando
Životopisný román z doby královny Alžběty I.
Joy Fieldingová: Ještě mě nezabíjej
Příběh ze současnosti s detektivní zápletkou.
Jean Plaidy: Epitaf pro tři ženy
Tři ženy, které ovlivnily život Jindřicha VI. - jeho matka,
Johanka z Arku a Eleanor z Gloucesteru.
Deborah Robertsonová: Život s kočkou není pro kočku
Kaleidoskop kočičích kuriozit.
Jan Stach: Smrt nabízel na dlani
Detektivní román.
Pavel Kolmačka: Moře
Básnická sbírka.
Pavel Kantorek: Jak přežít sport
Autor zařadil mezi sportovní aktivity i trochu neškodného smíchu.
James Rollins: Klíč soudného dne
Dobrodružný román.
Jan Cimický: Soudce Ding
Dva rozdílné osudy dvou studentů práv.
Amanda Quick: Dokonalý jed
Romantický příběh z doby viktoriánského Londýna.
Odborná literatura
Ronald Kessler: V prezidentově tajné službě
Pohled do zákulisí života agentů i jejich
chráněnců.
Veronique Henderson: Jaká barva mi
sluší?
Změňte svůj vzhled – změňte svůj život.
Bert Horden: Pilot od Žraločí perutě
Realita leteckých bojů nad Západní pouští.
Robert L. D. Cooper: Tajemství zednářského kódu
Bratrstvo v proměnách času.
Marcus Chown: Kvantová teorie nikoho nezabije
Průvodce vesmírem.
Naďa Střelbová
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Kultura
Kulturní komise zve na říjnové akce:
Lampionový průvod k uctění památky V. Hálka
Dolínek, sobota 9. října
Zahájení průvodu v 19 hod. před ZK Aero. Položení
kytice v 19.30 hod. u pomníku Vítězslava Hálka
v Dolínku.
Vodolská drakyáda – Dračí dílna
Místnost č. 28 ZK Aero, středa 27. října, 16 – 19 hod.
Přijďte si vyrobit vlastního draka, takový létá nejlépe!
Štětec a nůžky si vezměte s sebou, ostatní bude
připraveno.
Pouštění draků
Čtvrtek 28. října, 15 hodin
Místo konání bude upřesněno. V případě bezvětří
nebo deštivého počasí bude pouštění draků i doprovodné soutěže operativně přesunuty na nejbližší
příznivější termín.
Bližší informace o pořádaných kulturních akcích
naleznete na městských internetových stránkách
www.odolenavoda.cz, případně na plakátovacích plochách a ve vývěskách.
Na setkání s vámi se těší členové kulturní komise.
Pozvánka do Minigalerie
Josef Vostárek se narodil 20. 7. 1980 v Žatci. Vážněji
fotografuje od 20 let, ve fotografii je tematicky nevyhraněný, v současnosti tíhne k černobílému dokumentu. Pracoval jako fotoreportér v Plzeňském deníku, MF Dnes, nyní je fotoreportérem týdeníku
Sedmička Kolín a Mladá Boleslav.

V neděli 12. září byl v rámci Dnů evropského
dědictví slavnostně zpřístupněn nově zrekonstruovaný
Baronský hřbitov.
Foto: Pavel Novotný

9
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stí Jaroslava Seiferta 706
KINO VLTAVA KRALUPY námě
e-mail: kass@kralupy.cz
Program na říjen
278 01 Kralupy nad Vl. 2
tel.: 315 726 101 www.kralupy.cz/kino

1. 10.
pá
2. so

3. ne

4. – 5.
po-út
6. st
7. čt
8. pá
9. so

10. ne

11. po
12. út
14. čt
15. pá
16. so
17. ne
18. po
19. út
20. st
21. čt

22. pá
23. so
24. ne
10

Resident Evil 4: Afterlife 3D
17.30 hodin
USA, VB, Něm.
165,-Kč
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí 20.00 hodin
USA
80,- Kč
Alfa a Omega
3D
15.00 hodin
USA
130,-Kč
Čarodějův učeň
17.30 hodin
USA
90,- Kč
Resident Evil 4: Afterlife 3D
20.00 hodin
Alfa a Omega
3D
15.00 hodin
Karate Kid
17.00 hodin
USA
100/90,-Kč děts. vst.
Román pro muže
20.00 hodin
ČR
90,- Kč
Postradatelní
20.00 hodin
USA
90,-Kč
Alfa a Omega
3D
17.30 hodin
Postradatelní
20.00 hodin
Habermannův mlýn
20.00 hodin
ČR
90,-Kč
Karate Kid
17.00 hodin
Habermannův mlýn
20.00 hodin
Resident Evil 4: Afterlife 3D
22.15 hodin
Habermannův mlýn
17.30 hodin
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí 20.00 hodin
Piraňa 3D
22.15 hodin
USA
140,- Kč
Kamarádi II
15.00 hodin
ČR
30,- Kč
Alfa a Omega
3D
17.30 hodin
Román pro muže
20.00 hodin
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010
20.00 hodin
Alfa a Omega
3D
17.30 hodin
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010
20.00 hodin
Legenda o sovích strážcích 3D
17.30 hodin
USA
130,- Kč
Čarodějův učeň
20.00 hodin
Román pro muže
20.00 hodin
Piraňa 3D
22.15 hodin
Legenda o sovích strážcích 3D
17.30 hodin
Román pro muže
20.00 hodin
Piraňa 3D
22.15 hodin
Legenda o sovích strážcích 3D
15.00 hodin
Alfa a Omega
3D
17.30 hodin
Habermannův mlýn
20.00 hodin
Piraňa 3D
20.00 hodin
Legenda o sovích strážcích 3D
17.30 hodin
(K)lamač srdcí
20.00 hodin
Fr., Mon.
80,- Kč
(K)lamač srdcí
19.00 hodin
Já, padouch
3D
17.30 hodin
USA
140,- kč
Občanský průkaz
20.00 hodin
ČR
110,- Kč
Já, padouch
3D
17.30 hodin
Občanský průkaz
20.00 hodin
Legenda o sovích strážcích 3D
17.30 hodin
Občanský průkaz
20.00 hodin
Broučci – s broučkem je zle
15.00 hodin
ČR
30,- Kč

24. ne Já, padouch
3D
17.30 hodin
Občanský průkaz
20.00 hodin
25. po Scott Pilgrim proti zbytku světa
20.00 hodin
USA
80,- Kč
26. út Občanský průkaz
17.00 hodin
Strýček Búnmí
20.00 hodin
Thaj., VB, Niz., Něm., Špa., Fr.
75/65,-Kč pro členy FK
27. st Občanský průkaz
20.00 hodin
28. čt Legenda o sovích strážcích 3D
17.30 hodin
Scott Pilgrim proti zbytku světa
20.00 hodin
Paranormal Activity 2
22.15 hodin
USA
90,- Kč
29. pá Já, padouch
3D
17.30 hodin
Občanský průkaz
20.00 hodin
Paranormal Activity 2
22.15 hodin
30 so Legenda o sovích strážcích
3D 15.00 hodin
Metropolitní opera New York
19.00 hodin
Gaetano Donizetti: Dcera pluku
300,-Kč
Nastudování: francouzsky s českými titulky
31. ne Já, padouch
3D
15.00 hodin
Občanský průkaz
17.00 hodin
Paranormal Activity 2
20.00 hodin
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL.
Program na říjen
Nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 827, fax 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz,
www.kass.kralupy.cz

Do čtvrtka 14. října trvá výstava fotoobrazů
Josefa Fouska OBRAZY DUŠE.
výstava bude zpřístupněna na požádání v pracovní době KaSS
a také při všech akcích.
1. pá
country salón „Liďák“
ve 21.00 KONCERT SYLVIE KROBOVÉ
3. ne
LEKCE TANEČNÍCH KURZŮ
v 17.00 a 20.00

90,- Kč
50,- Kč

7. čt
v 19.30

TANČÍRNA

100,- Kč za pár/60,- Kč jednotlivci

8. pá
v 19.00

KONCERT EWY FARNE 280,- předprodej/ 320,- na místě

9. so
v 15.00

ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA
„Z pohádky do pohádky“

13. st
v 19.30

FRANTIŠEK NEDVĚD & TIE BREAK

60,- Kč
250,- Kč

14. čt
TANCOVAČKA STANDY TATARA
od 16.00 do 19.00

50,- Kč

17. ne a 24. ne
I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
od 18.30 do 22.00 „ŠKRABOŠKOVÁ“

100,- K

20. st
v 16.30

KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA
40,- Kč
Setkání s hrdiny stejnojmenné knihy Václava Čtvrtka.

21. čt
v 19.30

Michael Mackenzie: BARONKY 280,-/ 190,- stud. a důch.
Herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské .

23. so
v 15.00

O ANIČCE ZE MLEJNA
„Z pohádky do pohádky“

25. po
v 19.30

SLUHA DVOU PÁNŮ
200,- Kč / stud. a důch.150,- Kč
Pražský komorní balet Pavla Šmoka.

28. čt
KONCERT SKUPINY STO ZVÍŘAT
ve 20.0O Skupina slaví 20 let!

60,- Kč
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Mohlo by vás zajímat

Sport

Třídíme odpad – 19. díl – Bioodpady

Trampolíny

Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už jako běžná věc.
Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však
tvořena biologicky rozložitelnými odpady. Na skládkách tak končí velké množství odpadu, který tam
vůbec patřit nemusí. Jde o bioodpad, což je zkratka
pro biologicky rozložitelný odpad. Nově zákon
o odpadech zakazuje ukládání bioodpadu na skládkách, což je vlastně logické. Tento odpad lze relativně
snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Bioodpady
tvoří až 40% komunálního odpadu. Proto je tu legislativní tlak
na třídění a využití bioodpadu –
ulehčí se tak skládkám a mimo
jiné se i sníží produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2.
Podle legislativy musí být množství bioodpadů ukládaných na
skládky sníženo do roku 2020
o 65% oproti stavu z roku 1995.

Letošní letní soustředění se odehrálo
v kempu Jordán v obci Opárno
u Lovosic.

Některá města a obce již tuto
problematiku
řeší
pomocí
komunálních kompostáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než na zahradě, kompost zde vznikne už za několik týdnů. V těchto kompostárnách jsou zpracovávány především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze zahrádek.
Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nesmějí z veterinárních důvodů
dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých bioodpadů
řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic,
což jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází
k rozložení organických látek na stabilizovanou
hmotu a plyn metan. Ten se jímá a využívá v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny.
Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu
zůstává, alespoň na vesnicích, domácí kompostování
přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti,
kde kompost uzraje za přibližně 1 až 2 roky, nebo
pomocí kompostéru, ve kterém kompost vznikne již
během tří měsíců.
Bioodpady se mohou stát zdrojem energie i živin pro
půdu. I jejich třídění a využití má tedy smysl!
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Zděná budova poskytla přístřeší pro
všech 19 trpaslíků a 5 Sněhurek a prostorný trávník před budovou prožil zátěžovou zkoušku
pod 4 trampolínami. Počasí nám poměrně přálo, až na
„pár kapek“, před kterými se trampolíny musely ochránit pod provizorním, ale jedinečným „šapitó“.
Malí i větší trpaslíci, čarodějnice, berušky a podobně
oslovovaní trampolíňáci měli kromě běžného režimu
také řadu dalších aktivit: Zkoušelo se batikování triček,
z nasbíraného materiálu se vyráběla dřevěná strašidýlka, na sádrový koláč se malovaly obrázky, každý se mohl
ozdobit barvami na obličej....
Jedno dopoledne patřilo výšlapu na horu
Lovoš, který byl zároveň pro děti poučnou
mykologickou vycházkou (hub jsme přinesli
plnou tašku) a odměnou nám byl nádherný
výhled na naši krásnou
vlast - České středohoří a okolí.
Čtvrteční den patřil Orientačnímu běhu. V kategorii
3 družstev vyhrálo družstvo Ivy „Bubu", protože v nejkratším čase zvládlo posbírat všech 25 kontrol. Hned po
závodě družstev se orientovali i ti nejmenší účastníci
soustředění (Vítek, Valentýnka, Verča, Anička, Nela,
Zorka, Martínek a Filip), kteří měli za úkol najít 9 kontrol
v rámci areálu. Z každé kontroly si pak nalepili samolepku do své karty. Závod zvládli opravdu všichni – gratulujme!
Odpoledne pak pro 12 kontrol vyběhla i 2. kategorie
a s nimi i nejstarší, kteří hledali 18 kódů.
Noční stezka odvahy také nikoho neminula. Někdo
v pohodě, někdo méně odvážně, prošel trasu až do cíle
a zpět, takže s usínáním ten večer nebyl žádný problém.
V rámci Hennlich Cupu v pátek odpoledne každý předvedl své nové či lepší dovednosti při sestavách na trampolíně a za to si nejen vítězové odnesli kromě diplomů
i pěkné a kvalitní ceny.
V současné době se chystáme na Mistrovství ČR družstev (25. 9.) a Mezinárodní závod přátelství na Kladně
(2. 10.)
Za oddíl trampolín Simona Šulcová
11
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Vážení příznivci trampolín,
oddíl skoků na trampolíně při TJ AERO Odolena Voda vás
srdečně zve na tradiční závod mezi ČR a německým
Hesenskem ve skocích na trampolíně.
Během sobotního odpoledne 23. října ve sportovní hale
v Odoleně Vodě poměří své síly 24 nejlepších závodníků
ze žákovské a juniorské kategorie z Čech a Hesenska
Podívat se můžete na jejich dopolední trénink (mezi
10 a 11 hod.), samotný závod bude slavnostně zahájen
v 15.30 hod.
Vstupné pro děti je volné, pro dospělé dobrovolné.
Přijďte se podívat na sport, který u nás stoupá v oblibě.
Český tým se těší na vaši podporu.
http://www.spoluhraci.cz/tjaerotrampoliny/

Volejbalový klub AERO Odolena Voda
vstupuje do extraligové sezóny
Volejbal se od roku 2007 v Odoleně Vodě
opět hraje pod staronovým názvem
AERO Odolena Voda.
Začala se psát nová historie jednoho
z nejúspěšnějších volejbalových týmů
v naší zemi, vždyť A tým mužů získal celkem
7x mistrovský titul. Družstvo mužů hraje od letošní sezóny 2010/11 nejvyšší soutěž – extraligu. Mládežnická družstva si opět zahrají soutěže ve Středočeském kraji,
v Praze i na celorepublikové úrovni.
Volejbal nabízí mládeži pravidelné sportování, každý
týden se připravují mladší žáci, starší žáci i kadeti.
Trénování je v našem klubu zajištěno pod dohledem kvalifikovaných trenérů, do práce s mladšmi hráči jsou
zapojeni i bývalí hráči AERA a reprezentanti Martin Kop
a Pavel Holčík. Péče o hráče je celoroční, tréninky probíhají od srpna do června. Hlavním cílem je smysluplné
zaplnění volného času mládeže, pravidelné sportování
chápeme jako účinnou prevenci dětské kriminality či
protidrogovou prevenci. Přitom finanční zapojení je ze
strany rodičů minimální.
Nově začala pod patronací volejbalového klubu AERO
Odolena Voda trénovat sportovní minipřípravka pro
chlapce a děvčata 1. až 4. třídy ZŠ. Tréninky se konají každou středu. Děti jsou rozděleny do dvou skupin v čase:
14 – 15 hod. mladší (1.– 2. tř.) a 15 – 16 hod. starší (3. – 4. tř.).
Od října do dubna trénuje minipřípravka ve sportovní
hale, od dubna do června střídavě na travnatém povrchu
u sportovní haly a beach volejbalovém hřišti. Trenérkami
pro nejmenší kategorii jsou Monika Vodičková a Anna Earl.
Přípravu začal A tým mužů v Odoleně Vodě. Po třech týdnech tvrdé kondiční přípravy začala i volejbalová část
tréninků. Změnou v zaběhnutém rytmu týmu mužů byly
společné tréninky s hráči mládežnických družstev na
kempu AERO Odolena Voda v Nižboru u Berouna.
Následně pokračovala příprava v domácím prosředí. Tým
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hrál také první přípravné zápasy proti Ústí nad Labem,
Příbrami a odjel i na přípravný turnaj do Chocně (Brno
a VKP Bratislava).
Sestava družstva je pro nový extraligový ročník obměněná, v kádru zůstalo 6 hráčů: Luboš Zita, Jan Smíšek,
Andrew Earl, Ondřej Fortuník, Štěpán Pospíšil a Daniel
Kohlmann. Objevili se nové tváře včetně zahraničních
posil: Ryan Burrow (USA), Filip Auer (Brno), Jan
Bolehovský (Belgie/Zlín), Vitali Tupou (Francie),
Jan Sedlář (Praha), Ugo Blairon (Belgie) a Vít Rosenbaum
(Ustí nad Labem).
Volejbalistou, který se na extraligu hodně těší, je smečař
s nejbohatšími zkušenostmi z mnoha domácích i zahraničních angažmá, velký Vodolák, „srdcař“ a bojovník
Luboš PEPIN Zita. Za svoji bohatou kariéru prošel několika kluby a má na kontě řadu úspěchů. Přesto, že je nejzkušenějším hráčem a měl nabídky z dalších klubů, rozhodl se zůstat v Odoleně Vodě: „Jsem dle občanky stár,
ale pořád si chci dokázat, že ještě můžu dělat body
v extralize, a taky se musím hýbat, abych byl připravený
do veteránů… Loňská první liga byl pro mě dobrý rok.
Fanoušci nás vždycky skvěle povzbuzovali, věřím, že
budou chodit fandit i letos. Spoléháme na vás - společně určitě dokážeme, že Vodolka na to má!“
Před novou sezónou vyjádřila radost z návratu týmu do
nejvyšší soutěže paní Eva Odehnalová, starostka města
Odolena Voda: „Jsem ráda, že se v našem městě znovu
bude hrát nejvyšší volejbalová soutěž. Odolena Voda
a volejbal – to je spojení, které patří k sobě. Potvrzením
návratu velkého volejbalu do našeho města byla i dvě
přípravná utkání reprezentačního družstva, které jsme
viděli ve sportovní hale. Věřím, že tým mužů AERO
Odolena Voda naváže na úspěchy svých předchůdců!
Budu jim držet palce.“
V Odoleně Vodě se opět hraje volejbal, úspěch slavila
snaha vrátit oblíbený sport do našeho města. Tradice nás
nejenom inspiruje, ale zároveń i zavazuje. Osobně věříme, že se mezi elitou v extralize neztratíme. Hráčům
přejeme pevné zdraví a vítězné zápasy, našemu výbornému publiku hodně radosti ze hry. Na shledanou při
utkáních AERA Odolena Voda! Více informací najdete na
klubovém webu: http://aero.volejbal.cz
Vladimír Bednář a Milan Fortuník
Domácí utkání AERO Odolena Voda - říjen 2010
1. kolo: 7. 10., 18:00, AERO - Zlín
3. kolo: 14. 10, 18:00, AERO - Č. Budějovice
5. kolo: 21. 10, 18:00, AERO - Ostrava
6. kolo: 23. 10., 18:00, AERO - Příbram
8. kolo: 30. 10., 18:00, AERO - Havířov
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Fotbal
Minikopaná do okresní mistrovské soutěže vstoupila
přímo impozantně. V neděli 5. 9. zvítězila v Hovorčovicích
4:1 (branky: Kos 2, Machová a Forman). Na domácím hřišti
12. 9. vysoko porazila Sokol Šestajovice 13:0 (branky: Kos 6,
Rudolský a Forman 2, Vodička, Matviak a Pelíšek). Již
v těchto úvodních utkáních se projevila dobrá práce trenéra p. Čepce a vedoucího týmu p. Formana v přípravě na
letošní soutěžní ročník 2010-2011.
V říjnu budou sehrána tato utkání:
Ne
3. 10.,12.30 hod., FK Zeleneč – TJ Aero
Ne
10. 10., 10.15 hod., TJ Aero – FK Brandýs
So
16. 10., 9.30 hod., AFK Nehvizdy – TJ Aero
Ne
24. 10., 10.15 hod., TJ Aero – FK Jirny
Stř.
27. 10., 9 hod., Sokol Veltěž – TJ Aero
Ne
31. 10., 10.15 hod., TJ Aero – FK Brandýs
Přípravka měla první mistrovské utkání okresní soutěže
odložené a ve druhém kole na domácím hřišti 12. 9. přivítala silný celek FK Brandýs, kterému podlehla 2:5 (branky:
Janča, Toman). Pořad utkání v říjnu je následující:
Ne
3. 10.,13.30 hod., TJ Aero – FK Úvaly
Ne
10. 10., 14 hod., SK Vyšehořovice – TJ Aero
Ne
17. 10., 13 hod., TJ Aero – SKK Hovorčovice
So
23. 10., 10.15 hod., FK Zápy – TJ Aero
Ne
31. 10., 12 hod., TJ Aero – Sokol Veltěž
Starší žáci zahájili svou mistrovskou soutěž, krajskou
I. A třídu, velice dobře. V úterý 31. 8. zvítězili na hřišti
Králova Dvora 3:2 (branky: Havel, Šenkýř, Hrnčíř, který svou
brankou rozhodl v 70. minutě o vítězství žáků). Před tímto
utkáním 28. 8. na domácím hřišti porazili SK Slaný 2:0
(branky: Šenkýř 2). V sobotu 4. 9. po dvou hrubých chybách brankáře přišla porážka v Libiši 2:0. Navíc, jak už bývá
v Libiši zvykem, bylo utkání jednostranně vedené ze strany rozhodčího. V této sezóně hrají chlapci většinou proti
o rok starším žákům, trenéři proto chtějí hrát o poklidný
střed tabulky a v příštím ročníku 2011-2012, kdy zůstane
pohromadě 90% kádru žáků, bojovat o příčky nejvyšší.
V sobotu 11. 9. na domácím hřišti odehráli vyrovnané
utkání s vedoucím celkem I. A třídy Tatranem Rakovník 1:1
(branka: Janovský) a v říjnu budou pokračovat takto:
So 2. 10., 10 hod., FK Dobříš - TJ Aero,
odj. autobusu v 8 hod. od hřiště
Ne 10. 10., 10 hod., SK Rakovník - TJ Aero,
odj. autobusu v 8 hod. od hřiště
So 16. 10., 10 hod., TJ Aero - SK Zvoleněves
So 23. 10., 10 hod., FK Kročehlavy - TJ Aero,
odj. autobusu v 8.15 hod. od hřiště
So 30. 10., 10 hod. TJ Aero - J. Kralupy

Tabulka I. A třídy po 4. kole:
1. SK Beroun
4
4
0
5. Odolena Voda 4
2
1
14. Hostivice
4
0
0

0
1
4

29:6
9:5
3:19

12 bodů
7 bodů
0 bodů

„B“ mužstvo svou mistrovskou soutěž, IV. třídu okresu
Praha-východ, neodstartovalo dobře. Tři utkání = tři
porážky. Původně dobrý úmysl vedení oddílu spojit zbylé
dorostence s dospělými hráči, nevyšel. Dobří dorostenci
odešli na hostování do Prahy. V přípravě na nový soutěžní ročník se mužstvo zúčastnilo turnaje v Úžicích, kde
obsadilo 3. místo po vítězství nad Sokolem Chvatěruby
6:2. Do mistrovské soutěže vstoupilo 22. 8. na hřišti ve
Větrušicích, kde hoši po vyrovnané hře podlehli domácím
3:2 (branky: Harmáček, Žemlička). V neděli 5. 9. na domácím hřišti po řadě neproměněných šancí následovala
porážka se Sokolem Měšice „B“ 0:1. V neděli 12. 9. na hřišti FK Záluží „B“, po velice dobrém prvním poločase, kdy „B“
mužstvo vedlo 3:0 (branky: Harmáček, Bergman a Levý),
opět porážka 4:3. Utkání hraná v říjnu:
Ne
3. 10., 16 hod., TJ Aero „B“ – FK Řež „B“
Ne 10. 10., 16 hod., FK Líbeznice „B“ – TJ Aero „B“
Ne 17. 10., 15.30 hod., TJ Aero „B“ – Sokol Bášť
So 23. 10., 15. 30 hod., Sokol Klíčany – TJ Aero „B“
Čt 28. 10., 15.30 hod., TJ Aero „B“ – SK Bořanovice
Ne 31. 10., 14.30 hod., TJ Aero „B“ – SK Veleň
„A“ mužstvo, podle trenéra po velice dobré přípravě,
nevstoupilo do mistrovské soutěže III. třídy nejlépe. Ze
čtyř utkání pouhé dva body! V sobotu 21. 8. v Předboji
remíza 0:0, ale na domácím hřišti 28. 8. porážka s „B“ mužstvem Zelenče 0:2 a pak opět porážka v Brandýse s „C“
mužstvem 2:0. Až teprve v utkání s Líbeznicemi na jejich
hřišti remíza 1:1 (branka: Harmáček - prvá vstřelená branka v této sezóně).
Tabulka po čtyřech odehraných kolech:
1. SK Záluží
4
3
0
1
11 : 4 9 bodů
13. Odolena Voda 4
0
2
2
1 : 5 2 bodů
14. Škvorec
4
0
1
3
5 : 11 1 bodů
V říjnu se bude hrát takto:
So 2. 10., 16 hod., TJ Aero – Sokol Vodochody
So 9. 10., 16 hod., SK Záluží – TJ Aero
So 16. 10., 15.30 hod., TJ Aero – FK Zápy „B“
So 23. 10., 15.30 hod., J. Kojetice – TJ Aero
So 30. 10., 14.30 hod., TJ Aero – Sokol Klecany „B“
Výbor oddílu děkuje Ireně Pokorné za dlouholetou zdravotní službu pro mužstva našeho oddílu a dovoluje si jí
popřát k jejím jednaosmdesátinám, které oslavila začátkem září, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a ještě mnoho dní strávených s mužstvy našeho oddílu.
Všechny naše příznivce a obyvatele Odoleny Vody srdečně zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská
utkání. Vaše podpora i hlasivky budou zapotřebí!
Vladimír Kulíšek
13
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Volby do ZM Odolena Voda, 15. a 16. 10. 2010
Z kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města
Odolena Voda představujeme:
1) PhDr. Miroslava Měchurová
58 let, ředitelka Speciální mateřské školy
a speciálně pedagogického centra,
Smetanova 85, Odolena Voda,
členka ČSSD, členka zastupitelstva města,
předsedkyně kontrolního výboru
Zastupitelstva města Odolena Voda,
členka Rady rodičů průmyslové školy
Odolena Voda za Středočeský kraj. Kontrolní
výbor pod jejím vedením opět aktivně pracuje ve snaze
zkvalitnit práci MÚ a jím řízenych organizací (granty, městská policie, technické služby…), naplňování smluv, oblast
vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města
(investice, vyběrová řízení) a zveřejňuje výsledky kontrol
na stránkách města.

5) Ing. Michal Čarvaš
31 let, manager, člen představenstva
Jihočeskych nemocnic a.s., Na Zdolnici 299,
Odolena Voda, bez politické příslušnosti,
člen Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Odolena Voda.

6) Martin Netřebský
29 let, student, Úžická 143,
Odolena Voda, člen SPOZ

2) Petra Řehořková
34 let, majitelka společnosti Petra Clinic
Praha a fitness Petra Odolena Voda, Dolní
náměstí 382, Odolena Voda, členka ČSSD,
vede Sportovní komisi Rady města Odolena
Voda, aktivně se účastní grantové oblasti,
kulturní oblasti ve městě (Jarní roztančení,
dětský den, Den pro rodinu…). Pracuje v
Radě rodičů v Základní škole Odolena Voda,
vede cvičení dětí a žen, sponzoruje zejména družinu ZŠ a
mateřské školy.

7) Ing. Mgr. Antonín Vraný
39 let, instruktor nevidomých, U Radnice 455,
Odolena Voda, bez politické příslušnosti

8) Vladimír Čurda
60 let, technik, Československé Armády 366,
Odolena Voda, člen SPOZ

9) Pavlína Špičková
40 let, učitelka, Nerudova 77, Odolena Voda,
bez politické příslušnosti

10) Jaroslav Klečka
3) Ing. Milan Ledvinka
59 let, systémový administrátor IT, Aero
Vodochody,
Pod Tvrzí 452, Odolena Voda, člen ČSSD, je
členem rady města, aktivně se věnuje loutkařskému spolku v Odoleně Vodě

4) Ing. Tomáš Řehořek
31 let, marketingový a personální ředitel,
Dolní náměstí 382, Odolena Voda, člen
SPOZ

34 let, NDT technik, Československé Armády 364, Odolena
Voda, člen SPOZ

11) Tomáš Špička
48 let, Policie ČR, Nerudova 77,
Odolena Voda, bez politické příslušnosti

12) Lenka Pichlová
36 let, státní zaměstnanec,
Čs. Armády 362, Odolena Voda, bez politické příslušnosti

13) Ing. Jan Ledvinka
27 let, podnikatel v IT,
V malém Háji 356, Odolena Voda, člen ČSSD

14) Pavel Dvořák
60 let, učitel, V Malém Háji 356,
Odolena Voda, bez politické příslušnosti

15) Lenka Urbanová
33 let, fakturantka,
Pod Tvrzí 451, Odolena Voda, členka ČSSD
14

ŘÍJEN_def_odolen1 22.9.10 15:35 Stránka 15

I přesto, že se rozložení sil v Zastupitelstvu a Radě města v tomto volebním období podařilo změnit, naprostá
většina projektů byla utopena, nebo nebyla dokončena, či dokončena byla, avšak s podivnou kvalitou
a vysokou cenou.
Již několik let máte možnost naši práci pro město sledovat. Přinášíme vám desatero priorit, které v případě, že
nám dáte svou důvěru, budeme v zastupitelstvu města v příštím volebním období důsledně prosazovat.
Jsme PRO: Lepší životní prostředí, rozvoj sportu a kvalitnější podmínky pro výchovu dětí
Prosadíme založení mládežnického klubu (pokračování družiny), prázdninové příměstské tábory. Zasadíme se o rekonstrukci sportovního areálu. Prosadíme rozšíření kapacity
mateřské školy a rozšíření základní školy. Jako zřizovatel
mateřské a základní školy budeme dbát na zkvalitnění výuky,
personální zabezpečení kvalifikovanými pedagogy. Zajistíme
protidrogovou prevenci.
Jsme PRO: Zlepšení občanské vybavenosti a služeb pro
obyvatele města
Po jednání s Českou poštou, prosadíme rozšířen místní
pobočky o další přepážku. Zasadíme se o výstavbu nového
supermarketu ve městě. Zajistíme vybudování bezbariérového přístupu na všechna veřejná místa a Městsky úřad
v Odolena Vodě. Stejně tak se zasadíme o vybudování nájezdových můstků pro kočárky na chodnících. Občané si zaslouží důstojny kulturní stánek
Jsme PRO: Efektivní přístup občanů k informacím
Prosadíme, aby městsky úřad aktivně vyhledával podporu
občanů města ke svým záměrům a bez omezení poskytoval
informace o svém chodu. Změníme Organizační řád MÚ
Odolena Vody tak, aby byly jasné kompetence, ale i odpovědnost pracovníků jejich nadřízených.
Jsme PRO: Podporu malých a středních živnostníků
Zajistíme lepší podmínky pro podnikání ve městě. Zvýhodněnou nabídkou nebytových prostor podpoříme rozvoj služeb
ve městě. Postaráme se o zjednodušení administrativy
a maximální urychlení nejrůznějších úředních řízení
spojených s podnikáním.
Jsme PRO: Revitalizaci venkovních a rekreačních
ploch sídliště
Prosadíme projekty, které pro občany zajistí lepší životní prostředí. Prosadíme revitalizaci venkovních ploch sídliště.
Výrazně chceme zkulturnit především okolí horního sídliště,
oblasti Dolního náměstí, Dolínku a Čenkova. Pomůžeme majitelům panelových domů při jednáních o dotacích z veřejných
zdrojů na rekonstrukci panelových domů.

Jsme PRO: Znovuobnovení nepřetržité služby služebny
městské policie
Bezpečnost ve městě je jedním z našich dlouhodobých
cílů.Zasadíme se o obnovení nepřetržité služby městské policie a vybudování kamerového systému na území města.
Budeme důrazně prosazovat, aby městská policie pravidelně
kontrolovala pořádek a bezpečnost v panelových domech.
Jsme PRO: Zavedení jasných pravidel formou vyhlášek
Prosadíme schválení takových vyhlášek, kterými odstraníme
různé nešvary, které občany ve městě trápí. Městskou vyhláškou zpřísníme postihy za pití alkoholu na veřejnosti, sprejerství a vandalismus na veřejném majetku.
Jsme PRO: Zlepšení podmínek našich seniorů
Prosadíme znovu zavedení vaření obědů pro seniory
v kuchyni ZŠ Odolena Voda. Rozšíříme odpočinkové plochy
v okolí domu s pečovatelskou službou. Podpoříme vybudování několika mikroparků na území města. V rámci fungování
městské policie zajistíme vznik tísňové linky pro seniory.
Jsme PRO: Koncepční řešení rozvoje
a problematiky města
Prosadíme transparentní a průhledná vyběrová řízení na
městské projekty. Podpoříme dopracování Strategického
plánu rozvoje města. Zajistíme pravidelnou údržbu chodníků
a komunikací, zejména v zimním období (přednost bude mít
bezpečnost a schůdnost chodníků pro občana, dostupná
lékařská a další pomoc, před parkovišti aut). Prosadíme
zastřešení a ohrazení míst pro popelnice. Podpoříme likvidaci
zelených odpadů a bio odpadu z rodinnych domů a zahrad
na náklady města. Vytvoříme harmonogram pravidelného
přistavení velkoobjemového kontejneru na nadměrny odpad
dostupného pro občany v místě bydliště.
Jsme PRO: Maximální využití prostředků
z evropskych fondů
Zasadíme se o koncepční využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, a to i personálně. Smysluplných
projektů, na které je možné z těchto zdrojů čerpat finance,
je celá řada. Pro město Odolena Voda, ale i pro nás občany
by bylo velkou ztrátou, pokud bychom se o to nepokusili.

ZVEME VÁS NA PŘEDVOLEBNÍ AKCE:
11. 10. 2010 v klubu Aero od 18.00 hod. vás zveme na Setkání kandidátů s občany aneb co Vám můžeme nabídnout
– zveme srdečně občany k diskuzi, moderuje Luboš Xaver Veselý
13. 10. 2010 zveme na Politicky maraton před Městsky úřad od 15.00 hod. Nabídneme trochu politického hašteření
(s kandidáty), trochu sportu (spinning), trochu lumpačení dětem (skákací hrad), něco dobrého na zub (ostry volební gulášek), drobné dárky,
trochu ekologie (kdo z dětí donese s sebou tříděny odpad bude odměněn).
15. A 16.10. 2010 HURÁ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ.
15
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POMOZTE
NÁM SVÝM HLASEM
PROSADIT
ZMĚNU KOMUNÁLNÍ POLITIKY

Prohlášení k projektu rozvoje letiště Vodochody
Vážené dámy a pánové,
ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby
do zastupitelstev měst a obcí. Kandidáti za
NAŠE MĚSTO v Odoleně Vodě kandidují
v koalici politického hnutí Starostové
a nezávislí a politické strany TOP09.

Společnost Letiště Vodochody a.s., jako dceřinná společnost společnosti
AERO Vodochody a.s., která je součástí skupiny PENTA INVESTMENTS LIMITED, informovala veřejnost (viz webové stránky www.vodochodyairport.cz) o záměru přeměnit stávající firemní letiště na mezinárodní
letiště s roční kapacitou 3,5 milionu cestujících, což v průměru představuje 48 odbavených letadel denně.

S naším programem jsme Vás již seznámili
v minulém čísle Odolenu a pro úplnost jej
předkládáme i dnes (také je uveden na
webových stránkách www.ivodolka.cz).

Výše uvedený záměr společnosti Letiště Vodochody a.s. nemá podporu
kandidátů za seskupení „NAŠE MĚSTO“.

Často se nás dotazujete na náš názor a postoj
k plánovanému rozšíření letiště Vodochody.
Vyrozuměli jsme, že je to jeden z důležitých
bodů, který Vám pomůže při rozhodování,
komu dáte svůj hlas. Z tohoto důvodu
chceme využít
prostor, který nám byl
v Odolenu poskytnut, nejen pro představení
svých kandidátů, ale rádi bychom Vás též
seznámili
s naším stanoviskem k projektu rozvoje
letiště Vodochody. Některé z Vás možná náš
postoj odradí nebo se s ním ztotožníte.
Pokud budete patřit do první skupiny,
budeme rádi, když nám sdělíte důvody, proč
jsme Vás nepřesvědčili, neboť není ostuda
dělat chyby, ale nepoučit se z nich. V případě,
že jsme Vás přesvědčili, že bychom právě my
mohli zlepšit úroveň našeho města, budeme
si vážit Vaší podpory a hlasu.

Ministerstvo životního prostředí ČR již v minulosti odmítlo uznat dokumentaci předloženou společností Letiště Vodochody a.s. za dokumentaci
vlivu záměru na životní prostředí (EIA studii) odpovídající dikci zákona
č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a uložilo
společnosti Letiště Vodochody a.s. zpracovat novou dokumentaci, která
mimo jiné zohlední připomínky dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Podle dostupných informací nebyla tato dokumentace (upravená
a doplněná EIA studie) doposud předložena Ministerstvu životního
prostředí ČR k opětovnému posouzení. Nově předložená dokumentace
bude znovu předložena k připo-mínkování dotčeným orgánům státní
správy a veřejnosti a následně se spolu s těmito připomínkami stane
předmětem oponentního posudku, jehož zpracování zdá Ministerstvo
životního prostředí ČR vybrané odborné instituci.
Ve všech výše uvedených jednáních bude město Odolena Voda
neopomenutelným účastníkem. Za účelem odborného posouzení nově
předložené dokumentace je seskupení „NAŠE MĚSTO“ připraveno
navázat spolupráci s předními odborníky na oblast životního prostředí
a související právní otázky. Velmi pečlivě též bude sledován a nezávislými
odborníky posuzován postup orgánů státní správy v dané věci. V případě,
že se rozvoj letiště Vodochody stane v našem regionu realitou, budou
členové našeho seskupení pro město Odolena Voda a jeho občany
požadovat vysoké finanční a materiální kompenzace.
Současný provoz letiště respektujeme a dokážeme si představit
i úměrné navýšení počtu soukromých letů, vždy však při dodržení podmínek minimálních dopadů na životní prostředí.

PROGRAMOVÉ PRIORITY kandidátky:

Podporujeme kandidátku do senátu ČR
Ninu Novákovou za koalici Starostové
a nezávislí a TOP09
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Hospodaření a financování:
● zajistit rozpočtovou kázeň města a snížit zadlužování, zadlužovat se
prioritně pro spolufinancování projektů z fondů EU, kraje, apod.
● maximálně využít prostředky ze strukturálních fondů EU dle státního
rozpočtu do roku 2013
● zajistit řádné hospodaření s veřejnými prostředky ve všech organizačních složkách města
● vytvořit podmínky pro snížení podílu nepřihlášených obyvatel
k trvalému bydlení = zvýšit rozpočet města
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Městský úřad :
● změnit způsob práce městského úřadu, tj. motivovat
pracovníky ke zvýšení vstřícnosti, akceschopnosti
a zvyšování kvalifikace s cílem zkvalitnit výkon státní
správy a samosprávy
● změnit způsob práce zaměstnanců organizačních
složek, zvýšit jejich efektivitu, kvalitu řízení i práci
Vedení města :
● přinést do místní politiky transparentní, klidný, věcný,
otevřený, efektivní způsob řízení a komunikace
● prosazovat rozumný a trvale udržitelný rozvoj města
● zajistit aktivní účast našich zástupců v orgánech města
(zastupitelstvo, rada, apod.) – naši kandidáti budou vždy
aktivními a kompetentními členy orgánů města
● posílit občanskou soudržnost obyvatel prostřednictvím
různých akcí pro veřejnost
● zajistit rovný přístup k občanům
Investorské projekty a referendum :
● prosazovat plánované investiční projekty ve městě
a jeho okolí tak, aby bylo dosaženo maximálního
prospěchu pro rozvoj města a pro zlepšení podmínek
občanů
● prosazovat místní referendum v otázkách, které se
zásadně dotýkají života v našem
městě, např.
průmyslová zóna, letiště
Infrastruktura :
● investovat do infrastruktury, zlepšit zázemí a služby
rovnoměrně pro obyvatele ve
všech částech města, tj. bezpečný pohyb
mezi jednotlivými částmi města
(Čenkov, Dolínek, Odolena Voda)
● rozšířit a zkvalitnit parkoviště na území města
Vzdělávání a mládež :
● dokončit již zahájené projekty, připravit a realizovat
další projekty s cílem dosažení dostatečné kapacity
v mateřské škole, v základní škole a i ve školní družině
● aktivně podporovat programy mimoškolního vzdělávání
dětí a mládeže, podpořit vznik centra volno-časových
aktivit dětí a mládeže např. „Domu dětí“, ale také pro
nejširší veřejnost
Městská policie :
● vytvořit z Městské policie skutečně fungující organizaci,
tj. s nepřetržitým provozem a s mobilním veřejně přístupným telefonním číslem
● preferovat bezpečnost obyvatel,kontrolovat prodej
a konzumaci alkoholu mládeže a vymáhat pořádek
v souladu s právními předpisy ČR i platné na území našeho města

Životní prostředí :
● zajistit zlepšení životního prostředí na území města,
aktivně řešit otázky hlukové zátěže, exhalací, apod.,
zrekonstruovat stávající a vybudovat nové plochy veřejné zeleně, podpořit budování ploch pro využití volného
času a sport
● omezit možnost průjezdu tranzitní nákladní dopravy
přes naše město
Senioři :
● podpořit rozvoj služeb pro seniory, např. pečovatelská
služba, zdravotní péče, monitoring osamělých spoluobčanů, denní stacionář, programy sportovního vyžití
seniorů
Informovanost obyvatel :
● zlepšit informovat obyvatele o dění ve městě i přilehlém
okolí a to jak prostřednictvím zpravodaje Odolen,
tak prostřednictvím kvalitních a přehledných internetových stránek města

KANDIDÁTKA NAŠE MĚSTO:
1. Martin Muzikář, 39 let, OSVČ, Odolena Voda
2. Ing. Dita Výborová, 39 let, obchodní zástupkyně,
Odolena Voda
3. Bc. Marek Bajer, 34 let, vedoucí nákupu
a logistiky, Odolena Voda
4. Veronika Vendlová, 34 let,
tajemnice hnutí Starostové a nezávislí, Odolena Voda
5. Bc. Radka Drápelová, 39 let, systémový
specialista, Dolínek
6. RNDr. Maya Mašková, 51 let, interní auditor
pojišťovny,Odolena Voda
7. Pavlína Zábranská, 36 let, asistentka
a překladatelka, Odolena Voda
8. Martin Dupák, 40 let, zámečník, Dolínek
9. Ing. Michal Švábenický, 40 let, ekonom,
Odolena Voda
10. Mgr. Jiří Hausmann, MBA, 57 let, OSVČ,
Odolena Voda
11. Luděk Klement, 46 let, záchranář, Dolínek
12. Jaroslav Dvořák, 55 let, strojní zámečník,
Odolena Voda
13. Marie Kindová, 50 let, pedagogická pracovnice,
Odolena Voda

14. JUDr. Jaroslava Hoťová, 59 let, právník,
Odolena Voda
15. Ing. Daniela Beer, 38 let, ekonom,
Odolena Voda

KONTAKTY:
www.ivodolka.cz nebo
nasemesto@ivodolka.cz
17

ŘÍJEN_def_odolen1 22.9.10 15:35 Stránka 18

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si před vás předstoupit s programem pro nadcházející volební období. Naším dlouhodobym cílem je uplatňovat uvážlivou komunální politiku, nepodléhat lacinym, populistickym a zdánlivě jednoduchym řešením, usilovat o rozumnou správu města bez vnitřních rozepří a spoluvytvářet „Vodolku“ tak, aby pro nás všechny byla opravdu místem pro
spokojeny život.
Místem, kde budeme mít dostatečné zázemí pro vychovu svych dětí, místem, ve kterém se budeme cítit bezpečně a náš
majetek bude dobře chráněn, místem dostatečné nabídky služeb a z toho plynoucího profesního uplatnění, místem důstojného stáří, místem, které bude motivovat své občany bez rozdílu věku k aktivnímu zapojení se do občanského života,
a které bude podporovat činnost různych zájmovych sdružení a spolků.
Chceme pokračovat v projektech, které jsme v právě končícím volebním období prosadili a v řadě případů začali s jejich
realizací (rozšíření mateřské a základní školy, vystavba supermarketu, rekonstrukce místních komunikací a chodníků,
dokončení odkanalizování města).
V následujících čtyřech letech se zaměříme zejména na bezpečnost – rozšíření městské policie a instalaci bezpečnostních
kamer, na zlepšení sportovního a kulturního vyžití a v neposlední řadě na zefektivnění chodu a vystupování Města a jím
řízenych institucí. To vše za předpokladu uvážlivého a vyrovnaného hospodaření.
Mezi našimi kandidáty je nejen řada těch, kteří již mají své zkušenosti z práce jak v městském zastupitelstvu, tak na radnici, ale i hodně novych tváří, ochotnych a především schopnych převzít symbolicky štafetovy kolík správy města od svych
starších kolegů. Všichni společně jsme připraveni pracovat pro místo, kde jsme doma. K tomu potřebujeme váš hlas.
Děkujeme za něj.
Vaši kandidáti ODS

Priority našeho volebního programu
Rozpočet města
pokračovat ve vyrovnaném hospodaření
získávat finance z dostupnych zdrojů – dotace,
granty
Bezpečnost
obnovit celodenní provoz městské policie
rekonstruovat veřejné osvětlení
zavést kamerovy systém
Školství a sociální služby
rekonstruovat stávající a vybudovat novou budovu
základní školy
rozšířit kapacitu mateřské školky
převést dům č.p. 395 v ulici Pod Tvrzí zcela na dům
s pečovatelskou službou
Volný čas
pokračovat ve vystavbě dětskych hřišť
realizovat cyklostezky a pěší trasy
vystavět celodřevěnou rozhlednu na Špičáku
rekonstruovat sportovní areál

Rozvoj obce
revitalizovat Dolní a Horní náměstí
okračovat ve vystavbě a rekonstrukci chodníků a
komunikací
zklidnit dopravu ve městě
obnovovat a rozšiřovat zeleň ve městě a jeho okolí
naplňovat strategicky plán rozvoje města a přijmout
novy územní plán
dokončit napojení zbyvajících částí města na kanalizaci a zvyšit kapacitu čističky odpadních vod
Městský úřad
zajistit maximální informovanost občanů o dění na
radnici prostřednictvím webovych stránek, sms
zpráv apod.
zveřejňovat průběh veřejnych zakázek na internetu
dbát na dodržování etického kodexu zaměstnanců
zvyšit kvalitu a efektivitu práce Technickych služeb
Letiště Vodochody
pokud budou překročeny limity pro životní
prostředí dané zákonem, budeme zásadně proti
jeho rozšíření

Celé znění volebního programu naleznete na: www.odsodolenavoda.cz
18

ŘÍJEN_def_odolen1 22.9.10 15:36 Stránka 19

Naši kandidáti do komunálních voleb - volební strana č. 4

1. Vlastimil Bubeníček (32),
manažer, zastupitel
člen ODS
2. Bc. Karel Philipp (38)
hasič
3. Ing. Petr Seidl (48)
technický náměstek
4. Roman Straka (45)
výzkumný pracovník
místostarosta, zastupitel
5. Jana Bartošková (34)
obchodní referent
6. Lumír Klement (70)
důchodce
člen ODS
7. Ing. Zdeněk Prokop (55)
ředitel společnosti
8. Ludvík Bystřický (71)
technik
člen ODS
9. Bc. Pavel Mohrmann (37)
novinář
člen ODS
10. Jiří Nedoma (59)
senátor
člen ODS
11. Eva Odehnalová (60)
starostka
člen ODS
12. Jitka Smrčinová (43)
kosmetička
13. Pavel Novotný (47)
fotograf
14. Mgr. Jitka Predigerová (51)
učitelka ZŠ
15. Ing. Miloš Hladík (45)
náměstek ředitele HZS
Středočeského kraje

SETKÁNÍ S VOLIČI
12. 10. 2010 v 18.00,
Závodní klub AERO klubovna č. 9

Kontaktujte nás na
odsodolenavoda@seznam.cz
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Politické hnuti Zelení
Návrh volebního programu pro volební období
2010 - 2014 do obecnÍho zastupitelstva Odolena Voda

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám ve stručnosti přiblížili náš volební program pro nadcházející čtyřleté období. Řeší nejpalčivější problémy Odoleny Vody při respektování současných finančních možností města.
LETIŠTĚ VODOCHODY
● Budeme jako doposud bojovat proti rozšíření stávajícího továrního letiště na mezinárodní civilní letiště. Trvale
prosazujeme stanovení takových podmínek provozu, které neohrozí kvalitu života v naší obci.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
● Provedeme úpravu Horního a Dolního náměstí, abychom konečně měli důstojné centrum města.
Chceme, aby naše město bylo čisté, upravené a bezpečné. Proto podpoříme kvalitní údržbu stávající zeleně
a výsadbu nové, v prstenci kolem celé Odoleny Vody, s prvky pro aktivní odpočinek občanů všech věkových
kategorií.
OBČANSKÁ VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA
● Rozšíříme počty míst ve školce a škole.
● Zajistíme bezpečné a pohodlné propojení s Čenkovem; vybudujeme zde alespoň základní infrastrukturu.
● Budeme řešit parkování ve městě, stav místních komunikací.
● Pokusíme se najít partnery pro zřízení komunitního centra ve středu obce (denní stacionář pro seniory.
● Volnoaktivní středisko pro děti a mládež.
HOSPODAŘENÍ MĚSTA
● V oblasti zakázek nastavíme transparentní řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zveřejníme obecní zakázky od počátku do konce. Důslednou kontrolou akcí během realizace docílíme zkvalitnění děl i úsporu
finančních prostředků.
● Chceme v co největší míře využít finančních prostředků z projektů EU a dotací poskytovaných krajem i příslušnými ministerstvy.
● Změníme způsob práce městského úřadu a zkvalitníme funkci technických služeb.
Vážení spoluobčané, toto je výčet hlavních bodů našeho programu. Jsme ale samozřejmě připraveni řešit i další
okruhy problémů, se kterými se na nás obrátíte.
Pro splnění vytýčených cílů jsme připraveni ke konstruktivní spolupráci se všemi ostatními politickými stranami.
NECHCEME JEN KRITIZOVAT, PODPOŘÍME KAŽDÝ SMYSLUPLNÝ NÁVRH.

Více na zelenavodolka.blog.cz
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Naši kandidáti pro komunální volby 2010
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mojmír Koščo (38)
soukromě hospodařící rolník,
Pol. hnutí Zelení
Ing. Marie Trávníčková (56)
vedoucí odborný referent, zastupitel
Ing. Ondřej Hudeček (26)
učitel
Markéta Holečková (35)
účetní, Pol. hnutí Zelení
Jozef Pajer (38)
technik THP
Emilia Králová (54)
úřednice
Helena Tůmová (59)
referent

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jitka Zradičková (73)
technik – nákupčí, Pol. hnutí Zelení
Tomáš Kotas (43)
výrobní technik
Bc. Hana Hudečková (22)
student
Miroslav Holeček (37)
živnostník
Marie Macková (55)
skladnice
Marie Šušková (58)
veterinární technik
Andrea Astalošová (25)
v domácnosti
Ing. Božena Blažejová (56)
pojišťovací agent, Pol. hnutí Zelení

Kandidáti za Politické hnutí Zelení
pro komunální volby 2010
si vás dovolují pozvat na předvolební setkání, které se uskuteční
ve středu 13. října 2010 v 18:30 hod.
v Závodním klubu Aero, klubovna č. 9.
Máte možnost seznámit se s názory všech kandidátů
za Politické hnutí Zelení a diskutovat s nimi
nejen o navrženém volebním programu,
ale i o dalších problémech ve městě, které vás tíží.

PŘIJĎTE, VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ.
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Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Odolenu Vodu“
(číslo volebního lístku 3)
Vážení spoluobčané, voliči,
dovolujeme si vás oslovit a představit naše Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší
Odolenu Vodu“ .
Sdružení bylo založeno před čtyřmi roky a hned při své premiéře v komunálních volbách v r. 2006 získalo 3 křesla v městském zastupitelstvu a 1 křeslo v radě města. Dosažené výsledky nás proto
zavazují, abychom se i při těchto volbách snažili ucházet o Váš hlas a získali ještě mnohem silnější mandát
k prosazení nově plánovaných či dokončení rozpracovaných projektů včetně uskutečnění změn na radnici,
které jsme iniciovali v roce 2008.
Naše zkušenosti a znalosti nám umožňují dobrou orientaci v problematice potřeb i řízení města a jsme tudíž
stále toho názoru, že současný stav není zcela optimální. Máme proto velký zájem podílet se na rozhodování
o rozvoji města jako svobodní občané, kteří jsou plně odpovědní Vám voličům i sami sobě, a nikoliv uzavřeným politickým formacím. Chceme pracovat a žít ve městě, ve kterém občan bude zřetelně vnímat, že
město je zde pro občana a ne občan pro něj.
Abychom uspěli v této snaze, musíme však získat ještě větší vliv v zastupitelstvu. Pak zde budeme schopni,
kromě běžných pracovních povinností (jako např. tvorby infrastruktury, kontroly dodržování pořádku,
odpovědné správy majetku), prosazovat především hlavní cíle našeho sdružení, a to zajištění udržitelného
rozvoje města a plnohodnotného života jeho obyvatel, zvýšení kvality a množství služeb a podstatné zkvalitnění servisu, který město občanům poskytuje.

K dosažení těchto hlavních cílů vám představujeme náš volební program:
Ekonomika a řízení města
● Zajistit vyrovnaný rozpočet
● Rozdělovat prostředky do všech částí města spravedlivě
● Prosadit osobní zodpovědnost zaměstnanců města za svěřené úkoly, tzn. konkrétním osobám svěřit
konkrétní projekty (úkoly)
● Řídit město jako dynamickou instituci pracující co nejproduktivněji (rozhodnutí – úkol – termín – plnění –
vyhodnocení - sankce x odměna)
● Řídit město efektivně s ohledem na jeho sociální charakter
● Předem definovat investiční priority města
● Respektovat Strategický plán rozvoje města
● Vyhodnocovat všechny veřejné zakázky města
● Vytvářet ve městě podmínky pro podnikání a dbát na jeho podporu
Kultura a sport
● Vyčlenit rekreační zóny v katastrálním území města včetně vybudování zázemí
● Revitalizovat sportovní areál
● Umožnit maximální možné vyžití seniorům, vybudovat důstojný klub seniorům a jiným spolkům
● Maximálně finančně podporovat mládežnický sport
● Podporovat volejbalový klub Aero Odolena Voda
● Vytvořit centra pro mimoškolní a klubovou činnost mládeže
Životní prostředí
● Zajistit rozvoj města tak, aby nárůst počtu obyvatel odpovídal i úrovni občanské vybavenosti
● Novou výstavbu zahajovat pouze v návaznosti na plně funkční dopravní infrastrukturu a novou občanskou
vybavenost
22
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●
●
●
●
●
●

Vybudovat centrální náměstí města - Dolní náměstí
Zajistit a dohlížet na řádné projednání záměru výstavby mezinárodního letiště Vodochody. Jednat ve
spolupráci se sousedními obcemi a v zájmu obyvatel města
Rozšiřovat zelené plochy města
Podporovat stavbu rozhledny Špičák
Vytvořit ucelený orientační systém města
Vytvořit bezbariérový systém komunikací pro pěší s návazností na cyklostezky a in-line dráhu

Bezpečnost
● Dosáhnout zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku i osob zavedením monitoringu důležitých míst
kamerovým systémem (např. parkoviště, náměstí)
● Po předchozí ekonomické analýze dosáhnout 24 hodinové služby městské policie
● Vylepšovat spolupráci s Policií České republiky
Předložený volební program prezentuje spíše základní zaměření naší pracovní filozofie nežli specifikaci
mnoha dílčích a konkrétních drobných projektů.

Na realizaci těchto záměrů jsou připraveni se podílet níže uvedení kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Martin Dvořák, Ing.
Fujáček Jan, Ing.
Lohniská Monika, Mgr.
Babčák Peter
Stanislav Pirný,
Maryška Josef
Hanžl David
Šulcová Věra, MUDr.
Horáková Iveta
Touš Josef
Velebilová Alena
Kafrdová Magdalena
Laube Pavel
Kavínová Dagmar
Parmová Jana

podnikatel
podnikatel
učitelka
podnikatel
úředník
obchodní ředitel
podnikatel
lékařka
vedoucí prodejny
obchodní zástupce
prodavačka
vedoucí prodejny
podnikatel
úřednice
úřednice

(zastupitel 2006 - 2010)

(zastupitelka 2006 - 2010)

(zastupitel 2006-2010)

Dle našeho názoru vám nabízíme zajímavou alternativu rozvoje našeho města. Zajímají-li vás další podrobnosti o naší dosavadní činnosti i plánech, vyhodnocení volebního programu z předcházejícího volebního období
nebo podrobnější informace o kandidátech, najdete je na webových stránkách našeho sdružení na adrese:
www.zalepsiov.cz
Dozvíte se zde rovněž, že pořádáme dvě předvolební setkání s voliči ve dnech 7. 10. 2010 a 11. 10. 2010
v Závodním klubu Aero Vodochody, vždy od 19:00 hodin v klubovně číslo 9. Při této příležitosti seznámíme
všechny zájemce s detaily našeho nového volebního programu a představíme osobně naše kandidáty do zastupitelstva města.
Pokud vás náš volební program oslovil a máte chuť nás podpořit, budeme rádi, dáte-li nám svůj hlas. Za tuto
volbu velmi zdvořile děkujeme a zůstáváme s volebním pozdravem:

„Myslím na budoucnost, volím 3“
Za Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Odolenu Vodu“

Stanislav Pirný
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Rady pro zdraví
Ovoce a zelenina v naší kuchyni
Brambory
Účinky: Jsou bohatým zdrojem vitamínu C a B a obohacují tělo draslíkem, magnéziem, fosforem a železem. Dietním potravinám se vyrovnají i počtem kalorií. Nejvíc se v lidové medicíně využívá šťáva ze syrových brambor, tradičně na trávicí těžkosti, gastritidy,
poruchy jater a žlučové kameny. Syrová bramborová
šťáva utišuje záněty a podporuje hojení kožních infekcí a poranění. Plátky syrové brambory jsou vynikajícím
obkladem na opary a omrzliny, a když je dáme na
spánky, pomůže na bolesti hlavy a migrénu.
Množství: 100g brambor = 70 kalorií. Pokud se brambory vaří (nejlépe v páře) nebo pečou ve slupce,
zachovávají si mnoho ze své výživové hodnoty a jsou
i lehce stravitelné.
Řeřicha
Účinky: Je bohatá na železo, vitamín C a měď. Pomáhá
při chudokrevnosti, odstraňuje pocit únavy. Výborně
pročišťuje krev a zbavuje tělo toxinů. Stimuluje činnost jater, pankreasu a žlučníku. Žvýkání syrové řeřichy posiluje dásně a pomáhá zamezovat jejich krvácení. Při vnějším použití vhodně působí na nečistou pleť
a hnisavé vřídky.
Množství: Podle lidových léčitelů by však denní dávka
řeřichy pro dospělou osobu neměla překročit jednu
polévkovou lžíci.

Ananas
Účinky: Má vysoký obsah enzymů, hlavně bromelinu.
Tyto enzymy pomáhají při uzdravování, zmírňují rozličné záněty a zlepšují trávení. Urychlují spalování
tuků a zabraňují tvorbě tukového tkaniva. Odvodňuje
organizmus a zmírňuje otoky. Pomáhá při střevních
poruchách a průjmu. Odstraňuje stařecké skvrny.
Zvyšuje hladinu bílkovin v celém organizmu. Mimo
vitamínu B12 a E poskytuje i ostatní vitamíny, minerální a stopové látky.
Množství: V čase diety konzumovat půl ananasu
denně, jeden plátek před každým jídlem. Častá konzumace čerstvého ananasu má blahodárné účinky. Čerstvě vytlačená šťáva se používá při horečkách a při
mořské nemoci. V zemích karibské oblasti, odkud
pochází, ho považují za afrodiziakum.
Banán
Účinky: Díky obsahu tryptofanu je vynikajícím antidepresivem, má pozitivní vliv na náladu. Ideální pro lidi,
kteří potřebují vytrvalost, sílu a soustředění. Má vysoký obsah magnézia (36mg/100g) a draslíku
(382mg/100g). Jeden-dva banány zlepší náladu
a pomáhají usnout.
Množství: Jezte libovolné množství.
Zpracoval František Podskalský

Inzerce

AERO Vodochody a.s.
nabízí k pronájmu
komplexní kancelářské pracoviště
v objektu na Horním náměstí v Odoleně Vodě, č.p.251.
Jedná se o 5 samostatných místností (cca 20 m2) spojených společnou halou (44 m2), prostor je vybaven
soc. zařízením vč. sprchového koutu. Prostor je dále
vybaven elektronickým videovrátným a zabezpečovacím systémem s možností připojení na PCO.
K dispozici je také terasa o rozloze 160 m2.
Termín: od 10.10.2010
Kontaktní telefon: Ing.Průcha 255 763 145
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DOVOZ
PÍSKU, ŠTĚRKU,
MULČOVACÍ KŮRY,
BETONU A JINÝCH
ODVOZ
SUTI, ODPADŮ
A DALŠÍCH VĚCÍ

Tel.:

739 018 290
607 245 013
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Překlady & Jazykové kurzy
Odolena Voda
AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
nové kurzy od 27. 9. 2010
více informací na www.jazycnik.cz

Květiny Lucie

ZAHRADNICTVÍ ČENKOV
OKRASNÉ DŘEVINY
TRVALKY
LETNIČKY
SUBSTRÁTY
VÁNOČNÍ STROMKY
SEZÓNNÍ VAZBY

Otevírací doba:
středa – pátek 13.00 – 18.00
sobota
9.00 – 16.00

Ing. Pavla Češková
Čenkovská 136
250 70 Odolena Voda– Dolínek
Mobil: 777 020 574
e-mail: ceskova@zahrcenkov.cz
www.zahrcenkov.cz

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

zavřeno
8,30-11
zavřeno
8,30-11
8,30-11
8,30-12
zavřeno

12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
zavřeno

● velký výběr řezaných
a hrnkových květin
● zahradnické potřeby,
zeminy, sadba
● keramika,svíčky,vitráže,
dárkové zboží
● chovatelské potřeby a krmiva
Odolena Voda, Školní 195
Za lékárnou – vstup od
„Harmoniky“
Mobil: 604 987 066
www.kvetiny-lucie.cz
obchod@kvetiny-lucie.cz
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Ženy jsou odvážné, víc než si myslíte!
Podívejme se na malou statistiku: V Odoleně Vodě se o důvěru voličů uchází 6 kandidátních listin. Na kandidátkách
je 40 žen z celkových 90 kandidátů. To vůbec není špatná vizitka! A jak jsou na tom jednotlivé kandidátní listiny?
ČSSD a SPOZ 5 žen a 10 mužů
Naše město (TOP 09 a STAN) 8 žen a 7 mužů
Za lepší Odolenu Vodu 7 žen a 8 mužů
ODS 4 ženy a 11 mužů
Zelení 10 žen a 5 mužů
KSČM 6 žen a 9 mužů
A co by chtěly Dita Výborová, Veronika Vendlová a Pavlína Zábranská,
aby se po volbách změnilo, kdyby mohly budoucnost města ovlivnit
aktivně ze zastupitelské židle? Na to jsem se zeptala tří kandidátek za
Naše město.
Dito, Vy jste mladá úspěšná žena, které by vlastně nemělo nic scházet. Co Vás motivuje k tomu, zajímat se o veřejný prostor?
Můj prvotní zájem o veřejné záležitosti začal jistou nespokojeností nad stavem takových věcí jako jsou kapacita mateřské školy, přílišný průmyslový rozvoj v našem okolí, nehezký vzhled městských náměstí, chybějící silnice a chodníky,
či nedostatečné a drahé nákupní možnosti ve městě. Také za kulturou i sportem raději jezdíme do Prahy, protože
Odolena Voda neposkytuje mnoho možností. Když jsem později začala aktivně sledovat práci zastupitelstva, nabyla
jsem dojmu, že část zastupitelů ani o tuto čestnou občanskou funkci nemá zájem, že nechodí na zastupitelstvo připraveni, prostě že neplní svou funkci zastupitele tak, jak si ji představuji já. Proto jsem se zapojila do veřejného života a ráda bych svou prací přispěla k lepšímu fungování města, aby se nám zde příjemněji a pohodlněji žilo.
Veroniko, Vás zřejmě trápí nejvíce to, že se nic nehýbe z místa.
Jak to rozhýbete, když se stanete zastupitelkou?
No jednoduše, vezmu bič a hned to začne všechno lítat...ale ne, teď vážně. Především se mi nelíbí neustále dělení na
"MY" a "ONI". Když se stanu zastupitelkou, budu se snažit co nejvíc komunikovat s lidmi, se sousedy. Myslím, že právě
v lidech je největší pozitivní energie a já chci vědět, co si mí sousedé myslí, co je těší, co je trápí a chci se pokusit o to,
aby nás těšilo spolupracovat. Bez spolupráce se z místa nepohneme. Dnes nelze odhadnout, jaké bude složení zastupitelstva, ale byla bych potěšena, kdyby po volbách došlo ke změně na postu tajemníka města. Po dvaceti letech by
bylo dobré, pustit na radnici čerstvý vzduch a možná i vytvořit mírný průvan. Ale jednoduché to nebude, o tom jsem
přesvědčena.
Pavlíno, pokud mohu soudit z Vašich výstupů, zajímá Vás zeleň, vzhled prostředí, kde žijete a taky životní prostředí
jako celek. Je něco, co nesnese odkladu a vrhnete se na to hned, jakmile zjistíte, že jste byla zvolena do zastupitelstva?
Ráda bych zlepšila vzhled města celkově. Často stačí maličkosti, pro které má možná více citu ženská ruka – více květin, nové zeleně, více laviček a míst k odpočinku. Opravdu mi vadí, že je např. Dolní náměstí po tak dlouhou dobu rozkopané, s horami hlíny a stavebního materiálu. Nápadů a vizí, co by bylo potřeba udělat, mám v tomto směru hodně,
např. vytvoření cyklostezek a stezek pro in-line brusle, více možností, jak kvalitně trávit volný čas. Odolena Voda dnes
totiž již není jen sídlištěm pro Aero, doba se změnila a většina lidí v produktivním věku dojíždí za prací do Prahy, a zde
chtějí odpočívat a rekreovat se. Také zastávám názor, že je místní životní prostředí už dostatečně zatíženo blízkou dálnicí a chemickými továrnami a je proto důležité chránit město před dalšími negativními dopady, které by s sebou přineslo rozšíření místního letiště na velké mezinárodní nebo dokončení průmyslové zóny Úžice-Kozomín.
Je to jasné. Vzkaz pro celou volbychtivou veřejnost: Nebojte se křížkovat právě tyto 3 ženy! Jsou mladé, odvážné
a chytré. A nebojí se!
Monika Zachová, reportérka
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Ohlédnutí

Oblíbená Neckyáda se v Čenkově konala 29. srpna.

Obec baráčníků „Vítězslava Hálka“ Odolena Voda 11. září
oslavila 75 let od svého vzniku.

První ročník Vodolského salonu Vosa začal oficiální
vernisáží 16. září v ZK Aero.

Fota: Pavel Novotný
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Vladislava Žižkovská
Do Odoleny Vody jsem se přistěhovala před třiceti
lety. Našla jsem nový domov. Našla jsem klidné
místo k bydlení. Od té doby se Odolka, jak říkáme
mezi sebou, změnila. Někde k lepšímu, někde
k horšímu, ale to je dobou, ve které žijeme a která
si s sebou tyto změny nese. Bydlíme blízko Prahy,
blízko rychlému způsobu života, a Odolka poskytne trochu klidu a odpočinku tělu i duši. Nabírám
tady energii pro svou práci, při procházkách po
okolí načerpávám inspiraci. Zabývám se textilními
výtvarnými technikami, věnuji se zejména paličkované krajce. Do ní vkládám své pocity, touhy,
své radosti a smutky. A tak doufám, že i nadále
Odolka bude takovou oázou klidu a pohody, kde
budu moci odpočívat a tvořit.

