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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
aktuálně bych Vás chtěl touto cestou obeznámit se současným děním v obci.
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval o vývoji prodeje Aera Vodochody a.s. Do současné doby nám na naše dotazy odpověděl předseda vlády Jiří Paroubek (uvedeno v samostatné příloze). V souvislosti s touto problematikou se některé
obce rovněž rozhodly, v zájmu širší ochrany našeho regionu, přistoupit k již vzniklému „Svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ“. Jednání sněmu svazku o jejich přijetí se konalo
dne 22.5.2006. V současné době jsou do svazku zařazeny obce Vodochody, Máslovice, Klíčany, Kozomín, Veliká Ves a Zlončice,
Dne 3.5.2006 bylo iniciativou občanů zaregistrováno občanské sdružení „Za zdravé
Dolní Povltaví“, jehož hlavním cílem je také ochrana přírody a krajiny (bližší informace uvnitř Zpravodaje).
Obec Vodochody pořizuje změnu územního plánu, a to především rozvoj lokalit pro
výstavbu bydlení a zřízení odpočinkové zóny propojující Vodochody a Hoštice. Dne
13.3.2006 zaslal OÚ Vodochody všem dotčeným orgánům žádost o uplatnění stanovisek k zadání změny č.2 územního plánu obce Vodochody. Dne 3.4.2006 proběhlo
veřejné projednání zadání ÚP bez podnětů a připomínek. Do současné doby svá
stanoviska neuplatnily některé odbory KÚ Středočeského kraje, Ředitelství dálnic,
Středočeská energetická, Středočeská plynárenská, obec Větrušice, město Klecany
a Neratovice. Těmto byla zaslána urgence.
Poslední aktualitou je příprava nového znění nájemní smlouvy na budovu, ve které
sídlí Obecní úřad Vodochody a jejímž majitelem je TJ Sokol Vodochody. Tato
smlouva je již ve stavu konečného návrhu. Z podstatných náležitostí uvádím cenu
nájmu nebytových prostor ve výši 110.000,- Kč/rok, výpovědní lhůta obou stran,
prozatím po posledním jednání s předsedou TJ p. Kvasničkou, je 18-ti měsíční, dopracovává se forma a konečné znění dokumentu.
V závěru bych Vás chtěl upozornit, že 2. a 3. června tohoto roku budou probíhat
volby do Poslanecké sněmovny ČR. Naši politici i celá politická scéna je sice značně
rozháraná, ale i přesto bychom si měli uvědomit, že ta strana a politici, které si zvolíme, budou nám vytvářet především životní a pracovní podmínky na další čtyři roky.
Proto bych Vás chtěl pozvat k volbám, aby jste svým hlasem přispěli k demokracii
a celkovému rozvoji jinak překrásné N A Š Í Z E M Ě.
JUDr. Vladimír Palák
starosta obce Vodochody

Odpověď předsedy vlády

Důležité info
Humanitární sbírka
Pořádá ji OÚ Vodochody ve spolupráci s Diakonií Broumov, a to v sobotu
dne 27.5.2006 v době od 9:00 do
12:00 h v sídle Obecního úřadu.
Je možno přinést dámské, pánské
a dětské oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, látky,
péřové a vatové přikrývky, polštáře,
deky, domácí potřeby jako je bílé
a černé nádobí, skleničky, hrnky, příbory, dětské hračky. Čisté věci přineste prosím zabalené v igelitových taškách, pytlích nebo v krabicích.
Pomůžete tak sociálně potřebným
občanům a poskytnete práci lidem,
kteří by jinak žádnou nedostali a tím
přispějete jejich zpětnému začlenění
do společnosti.
A navíc odlehčíte komunálnímu odpadu, protože nepoužitelný humanitární
materiál je dále ekologicky zpracováván.
Děkujeme za Vaši pomoc!

Podle nařízení vlády č. 612/2004
Sb. jsou občané (vyjma narozených před 1.1.1936) povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.1996, za OP
se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006. Žádost o vydání OP je třeba předložit nejpozději do 30.11.2006. Správní poplatek se nevybírá.

Společenská rubrika
60. narozeniny oslavili:
3.3.2006 – Růžena Musilová, Vodochody
27.4.2006 – Václav Šťastný, Vodochody
70. narozeniny oslavili:
1.5.2006 – Karel Kolář, Vodochody
85. narozeniny oslavili:
31.3.2006 – Božena Dobešová, Hoštice
Naše řady opustili:
27.2.2006
Jiří Dobeš, Vodochody, 58 let

Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
do dalších let.

Čest jeho památce.
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Internet v obci
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že došlo k založení „internetového bodu“
v prostorách místní knihovny. Tuto službu máte možnost využít v úterý a ve čtvrtek
v době od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 14:00 do 17:00. Možnost použití internetu je
zpoplatněna částkou Kč 15,- za 1. půlhodinu. V případě překročení tohoto časového
limitu je účtována celková částka Kč 50,-. Vzhledem k tomu, že se v současné době
jedná pouze o jeden počítač s možností připojení na internet, může jej použít jedna
osoba na dobu maximálně 1 hodiny. V souvislosti s možností připojení k internetu si
Vám dovolujeme doporučit kontaktovat firmu HSP, adresa: Partyzánská 23, 170 81
Praha 7 Holešovice, tel.: 266 710 846, e-mail: info@hsp.cz, http://www.hsp.cz

Téma - rodina
Rodina
Zamýšlíme-li se nad pojmem rodina, je
třeba si vždy znovu uvědomit, že toto
téma stojí v popředí zájmu mnoha vědních disciplin (příkladně demografie, psychologie, sociologie, …) i mnoha oblastí
praxe (sociálních pracovníků, soudců,
učitelů, pediatrů, psychologů, …).Je to
tedy téma značně komplexní a složité,
které lze chápat z mnoha různých úhlů
a hledisek. Popisujeme-li rodinu, vždy
nám naši snahu komplikuje to, že se
jedná o velmi proměnlivý systém či strukturu. Rodina se mění jak ve smyslu historickém - jinou rodinu měli naši předkové
v 19.století, jinou naši předkové ve dvacátých letech 20.století, jinou máme my
sami a jinou budou vytvářet naše děti.
Rodina je proměnlivá též ve smyslu jejího vlastního vývoje – jinak rodinu pociťujeme rok po svatbě, jinak se dvěma dětmi šest let po onom slavném „ano“
a určitě jinak by o své rodině vyprávěli
manželé, kteří spolu prožili mnoho společných let a jsou na prahu stáří. Je tedy
možné rodinu co nejobjektivněji vymezit?
Rodina jako zrcadlo širšího sociálního
kontextu
Říká se, že rodina je citlivým odrazem
společnosti jako celku. Je jakýmsi zrcadlem širších sociálních vztahů. V nejširším slova smyslu na rodinu působí faktory tzv. makrosystému, kam můžeme

zařadit klima a geografické podmínky,
v nichž rodina žije, či společenskoekonomickou situaci společnosti, která
rodinu obklopuje. Je jistě důležité, zda
rodina žije v blahobytu, v krizi, ve válce,
v zemi chudé či v zemi s bohatou sociální
podporou.
Mohli bychom hovořit o tzv. sociální adrese, která nesporně každou rodinu formuje. Jistě je rozdíl, zda rodina žije ve městě, na venkově, v panelovém domě na
sídlišti nebo v historickém centru města.
Je nutné zmínit však především to, že
rodina je mikrosystémem vzhledem ke
společnosti, ale makrosystémem vzhledem k jednotlivcům, kteří v ní žijí.
Pro jednotlivé členy rodiny je tedy tím
podstatným tzv. mikrosystém a jeho faktory. Sem můžeme zařadit příkladně
atmosféru rodiny, způsob rodinné komunikace, oblast intimních vztahů, způsob
trávení volného času, hospodaření
s financemi, způsoby řešení konfliktů
a rozhodování, v rodině prosazované
hodnoty či uplatňované postoje. Důležité
je, zda jsou v rodině trvale přítomny jakési výchovné styly a východiska či uplatňované životní postoje a filozofie rodičů.
Ty jsou pak postupně nasávány
a v dospělosti jejich dětmi modifikovány.
/ Doc. PhDr.Lenka Šulcová,CSc. /
Příště: Co charakterizuje současnou českou rodinu? Co znamená rodina pro dítě?
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Tip na krásu
Mnohé diety (nejen zeštíhlující, ale třeba pro lidi s nemocemi žaludku či srdce) doporučují
omezit nejběžnější ochucovadlo – sůl. Ovšem i dietní jídlo by mělo být chutné, a právě
v těchto případech dostávají příležitost bylinky. Obecně se dietářům doporučuje přidávat do
jídel mírné dávky petrželky, pažitky, máty, saturejky, bazalky, yzopu, tymiánu, dobromysli,
meduňky a dalších, které zpestří chuť pokrmů a podpoří zdraví.

Tipy na výlety
S přicházejícím jarem a létem Vám chceme v tomto vydání doporučit některé tipy na výlety
– atˇ pěší nebo autem či motorkou, v blízkém okolí Vodochod a Hoštic (do 20 km) a také
tipy na letní koupání a relaxaci.
Většina obcí v okolí pochází z 10.-13.století a jsou proto některé bohaté na historické památky. Region je pak protkán několika přírodními parky (Drahaň-Troja, Dolní Povltaví,
Roztocký háj) pro milovníky přírody.
Pěšky
Z Vodochod lze lesní silnicí
podél Hoštického potoka
okolo vodochodských mlýnů
dojít do lokality Na Dole až
ke břehu Vltavy (cca 2-3 km).
Zde se napojíte na červenou
značku a proti proudu řeky
nad
Větrušickou
roklí
(mohutné spilitové skály)
dojdete nejprve do Větrušic a
pak Husince (celk. cca 6 km).
Zde lze po modré zahnout
doprava do Řeže a dojít ke
břehu řeky (cca 3 km) nebo
pokračovat podél řeky po
červené do Klecánek (2 km).
Zde vede nalevo zelená do
Klecan (1 km – zámek, kostel
Nanebevzetí panny Marie)
nebo po asi 1 km dále po
červené dojdete na křižovatku se žlutou značkou.
Z Klecánek doleva po žluté
dojdete lesem do Přemyšlení
a Veltěže (2 km) nebo až do
Zdib (3-4 km – kostel Povýšení sv. Kříže). Doprava po
žluté přejdete lávku přes Vltavu a dostanete se do Roztok a dále po žluté do Roztockého háje (3 km). Odpočinout si můžete v hotelu Koliba.

Pokud nezahnete po žluté,
lze pokračovat proti proudu
Vltavy po červené značce
až do Přírodního parku Drahaň-Troja (3,5 km) a pak
zahnout doleva nahoru po
modré do Bohnického údolí
(2 km) nebo dále pokračovat po červené a navštívit
Zoologickou
zahradu
(6 km).
Všechny trasy nabízí krásnou scenérii skal a lesa
podél obou břehů Vltavy.
Autem/motorkou
Nejzajímavějšími cíli pro
auto-moto turistiku jsou
Veltrusy (8km - zámek,
obora a anglický park
z 18. století, gotický kostel
sv. Jana Křtitele), Brandýs
n.L. (17 km - rekonstruovaný
renesanční
zámek
a zahrada ze 16. století,
dále kostel sv. Vavřince a
židovský hřbitov), Panenské Břežany (cca 7 km –
horní barokní zámek, dolní
empírový zámek - v době
něm.
okupace
sídlo
R. Heydricha, barokní kaple
sv. Anny), Libčice n.V. (cca
10 km přes Kralupy - kostel
sv. Bartoloměje, archeolo-

gické nálezy z doby před
250.000 lety), zřícenina
hradu Okoř (cca 25 km)
a Roztoky (Středočeské
muzeum).
Pro milovníky golfu je cca
27 km vzdálené 9 jamkové
hřiště u Beřovic – po D8
exit Velvary a dále po
silnicích 2.a 3. třídy.
Nejbližší možnosti koupání jsou řeka Vltava, dále
původně písník u Vojkovic
(po D 8 exit Úžice, pak na
Zlosyň, zde po silnici 101
do Vojkovic, před obcí
betonová cesta doprava
dolů, celkem cca 10 km) –
slušné
koupání
s travnatými a písčitými
břehy, ostrůvkem, voda
čistá ale již zkalená, spíš
jako v rybníce a nejlepší
Lhota u Brandýsa n.L.
(celkem cca 20 km,
z Brandýsa směr Mělník,
doprava 1 km obec Lhota,
za obcí doprava), krásně
čistá voda, širší písčité
pláže v borovém lese, nudistická pláž , velká vodní
plocha, půjčovny, hygienické zázemí, stánky.
Pavel Oplt
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Požární prevence—hořlavé kapaliny a garáže
„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování
hořlavých kapalin, zejména používáním obalů k tomu účelu určených a odstraňování
úniků bezpečným způsobem ( § 17 odst. 1/písm.a)Z; § 17 odst. 1/ písm. b) V-21).
Další podrobnosti řeší ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady a opatření Posouzení požárního nebezpečí schválená Okresním požárním radou.
Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin:

•
•
•
•

I.tř. teplota vzplanutí do 21°C (benzín, toluen, ředidla syntetické barvy a laky, …)
II.tř. teplota vzplanutí nad 21°C do 55°C (nafta)
III.tř. teplota vzplanutí nad 55°C do 100°C
IV.tř teplota vzplanutí nad 100°C (olej)

Garáže se dělí podle vozidel, pro:
1. osobní auta, dodávky a motorky - zde může být umístěno maximálně 40 litrů hořlavých kapalin a max. 10 l motorového oleje
2. nákladní automobily - zde může být umístěno maximálně 80 litrů hořlavých kapalin
a max. 10 l motorového oleje
3. specifické stroje (např. traktor) - zde může být umístěno maximálně 80 litrů hořlavých kapalin a max. 10 l motorového oleje
Do množství se nepočítá obsah nádrže vozidla. To platí pro garáže v RD nebo při RD
stavebně propojených dveřmi či jiným otvorem.
V případě že se jedná o stavebně oddělený objekt provozu dílen,
opraven apod. se smí ukládat a používat nejvýše:
250 l hořlavých kapalin, z toho nejvýše 50 l I.tř. nebezpečnosti nebo
1000 l, jsou-li výlučně používány h.k. IV.třídy nebezpečnosti

• do celkového množství se nezapočítávají hořlavé kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti v uzavřených systémech pracovních strojů, používané např. pro hydraulické
pohony, mazání nebo chlazení a výrobky v originálních obalech.
• hořlavé kapaliny II., III. a IV. třídy nebezpečnosti, které při skladování, výrobě
nebo zpracování jsou zahřívány na teplotu vzplanutí nebo vyšší, se považují za kapaliny I. tř. nebezpečnosti
• rozbitné přepravní obaly se smějí používat pouze do objemu 5 l a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních
• do celkového množství ukládaných hořlavých kapalin se nezapočítávají aerosolové přípravky, přípravky s obsahem etanolu a kosmetické, hygienické a čistící prostředky v přepravních obalech do objemu 1 litru.

Nedělejte si z garáže skladiště hořlavých kapalin !!!
::: pl :::
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Z historie obcí
Je jaro. Mnozí
z nás už počátkem dubna
ztratili naději,
že vůbec kdy,
po
dlouhé
letošní zimě,
přijde. Sníh, sníh a zase sníh. Mráz,
mráz a zase mráz. Ale už je konec.
Aspoň na chvíli. Příroda se začala probouzet a mé dítě, když se ráno probudilo
a uslyšelo, že venku zpívají ptáci, tak
prohlásilo:“Maminko, šíšíš, ptácci, je jéto“. Na to jsem odvětila: „Jen jaro, miláčku, ale to by prozatím stačilo“. Každý rok
znovu a znovu naplno vdechuji aroma
mokré hlíny nasáté vodou z jarního tání
a nezaměnitelnou vůni rašící trávy. Je
úžasné, po dlouhém čase zimního
„temna“, usednout venku na mez zavřít
oči a nastavit tvář ostrému, oslepujícímu
jarnímu slunci. Jeho paprsky probudí
k životu všechny brouky, pavouky i ostatní zvířata, která úspěšně přezimovala
a vytáhnou ze země všechny možné
rostliny (při mém štěstí pak zejména plevel). A to je doba, kdy přichází čas všech
zahradníků, zahrádkářů, pěstitelů a jiných lidiček, kteří se snaží vytvořit si
kolem svého domu zelenou oázu
a kousek květinového ráje. A nesmím
zapomenout i na trošku toho „zdravého
mlsání“. Péče o všechny třešně, jabloně,
hrušně, meruňky a ostatní ovocné stromy
svým majitelům v pravý čas přinese kýžené „ovoce úspěchu“.
Vodochodské zahrady
Snad nejstarší zahradou byla vrchnostenská vinice, kde byly mezi vinnou révou pěstovány meruňky, broskve a při
hranicích ořešáky, dorůstající až obrovitých rozměrů. Vrchnostenskou vinici koupil r. 1735 Němec Krištof Heller a byl
zavázán odvádět vrchnosti na Odolena
Vodu ovoce ze dvou stromů meruněk,
z pěti stromů broskví a ze dvou stromů
ořechových.

Staré byly také panské zahrady pod vsí,
jak dosvědčuje katastrální mapa
z r. 1776.
Burdovu zahradu u č.p. 20 založil Němec
Martin Rebetz. Když prodal chalupu
r. 1779 Pavlu Pokornému z Dřínova, je
v kontraktu zmínka o vysázené zahradě
na poli u stavení.
Zahrada č.p. 19 (Křížova) byla vysazována nadvakrát. Polovina na části u vsi byla
vysázena r. 1810 a druhá polovina
r. 1832, většinou panenskými a míšeňskými štěpy. Z této zahrady se sklízelo
v případě plné úrody 800 měr jablek
(1 míra = asi 40 kg jablek). Jablka jezdili
kupovat Němci, kteří měli v Dolánkách
nebo ve Veltrusích na Vltavě loď a ovoce
se jim tam sváželo z celého okolí.
Křížova zahrada u školy byla vysázena
v r. 1905
z poloviny
jabloněmi
a z poloviny hrušněmi a třešněmi.
Z jabloní bylo zastoupeno hlavně Panenské, Parména zlatá a Holovouský malináč, z hrušní Dielova, Boscova lahvice
a Salisburyho.
Ve všech zahradách byly hojně zastoupeny švestky. Ke konci minulého století je
kupovali také Němci – 1 kg za dva krejcary. Větším dílem se švestky sušily. Ve
Vodochodech bylo šest sušáren: u hořejšího mlýna, ve vinici (Vernerova),
v Burdově zahradě, v Křížově zahradě,
bývalá panská sušárna u dolní hospody
v zahrádce za potokem (měla dva „verky“
jak se říkalo) a konečně sušárna Krumpholcova na louce za potokem pod nynějšími novými Vodochody. Švestek se sušilo velké množství. Když můj otec hospodařil první rok, bylo to r. 1888, měl na
špejchaře 50q sušených švestek.
Začátkem 20. století ustoupily švestky
poněkud „rynglím“ (renklodám), které se
šířily z pomologického ústavu v Troji.
Nejvíce zastoupeny byly renkloda růžová
(růžovka) a dalmatinka neboli malvazinka. Byly to rané odrůdy, které se velmi
výhodně prodávaly za 15 a 30 krejcarů,
po válce pak za 3 Kč a 5 Kč jeden kilogram. Ještě byly oblíbeny modřinky
a později rané švestky lovaňské, kterým

STRÁNKA 6

Rady, porady,
recepty a tipy

říkaly pražské hokyně marabulány. Také
se velmi dobře prodávaly. Později pak
přišly další rané švestky Zimmerova
a Černošická.
Hrušky Solanky, Boscovy lahvice a Salisburyho máslovky se prodávaly většinou na vývoz. Kupovali je také Němci.
Nakládali jsme je sypané do vagonů
v Úžicích. Pro firmu Kepke z Berlína je
nakupovali kralupští Knapové.
Také třešně se vykupovaly na vývoz.
Například v r. 1923 jsem prodal chrupky
za 2 Kč 1 kg franco nádraží Veltrusy.
Přijímal je tam Němec Trödel z Prackovic
u Ústí nad Labem. Pečlivě přebrané třešně jsme plnili do košíčků po 6 kg. Vagon
s třešněmi připojili potom ve Veltrusích
za rychlík, který tam schválně za tímto
účelem zastavil, a třešně cestovaly až do
Holandského Amsterodamu.
Velkou ranou pro ovocnářství u nás byla
mrazová kalamita r. 1929. Zima na sklonku r. 1928 začala mírně. Ještě v prosinci
se v zahradách oralo. Avšak ve druhé
polovině ledna přišly mrazy pod -20°C
a v únoru dostoupily -38°C. Ve včelařském ústavu na Dole naměřili dokonce
až -40°C.
Tehdy všechny třešně pomrzly. Byl to na
jaře smutný pohled na mrtvé stromy.
Nezbylo než je vykopat. Na podzim
r. 1930 jsme začali sázet nové třešně,
dovezené ze školek od Prachatic. Zdejším školkám materiál také značně pomrzl. Stromky dobře rostly a brzy jsme se
dočkali nové úrody.
Z ostatního ovocného stromoví byly mrazovou kalamitou poškozeny hodně ještě
švestky, renklody a ořešáky. Z hrušní
utrpěly nejvíce zimní odrůdy, Solanky
vydržely.
(Antonín Kříž a Vladimír Chalupný –
Zlomky letopisů)
::: ks :::

Octem proti horečce
5 dílů vody pokojové teploty smícháme
s 1 dílem octa. V lázni namočíme bavlněné ponožky a dobře je vyždímáme. Poté
si je oblečeme na nohy a tyto zabalíme
do froté ručníků nebo deky. Po hodině si
ponožky svlékneme a celou proceduru
opakujeme 2-3x denně.
Lék proti vysokému cholesterolu
Smícháme 200 ml červeného
vína
s 1 lžičkou medu. Pijeme každý večer
před spaním .
Prevence infarktu
Denně sníme 3 vlašské ořechy, vytvoříme si tím v krvi obranné látky a snížíme
hladinu cholesterolu v krvi.
Tinktura proti skleróze
1 palička česneku, 1 citron, 1 litr vody
Rozetřený česnek, citron a vařící vodu
smícháme a necháme 48 hodin stát. Potom slijeme do lahve, uzavřeme a uložíme do studena. Užíváme 1 lžíci 2 x denně asi po dobu 14 dnů. Potom vynecháme 1 týden a můžeme znovu opakovat.
Pihy nejsou žádnou kožní vadou. Někomu dokonce sluší. Ale kdo se jich potřebuje zbavit, nechť vyzkouší směs
z babiččina receptáře. Stačí k tomu med,
citron a glycerin. Jak na to? Vzájemně se
promíchá 250 g medu se šťávou z 1 citronu, 60 ml glycerinu a 60 ml alkoholu
(70%). Večer si pravidelně potřete směsí
pokožku a ráno ji
vlažnou vodou omyjte. Pihy postupně
mizí. Ale pozor, pokud se pihy objeví
náhle, je třeba vyhledat kožního lékaře.

::: if :::
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Informace
Dobrý den vážení spoluobčané,
v návaznosti na informační leták přiložený v minulém čísle Zpravodaje bychom Vás rádi
informovali, že dne 3.5.2006 bylo MV zaregistrováno občanské sdružení „Za zdravé Dolní Povltaví“, jehož hlavními cíli jsou v souladu se Stanovami OS:
• ochrana životního prostředí a nezhoršení bezpečnostních, zdravotních a životních podmínek v regionu Středočeský kraj, Dolní Povltaví v souvislosti s privatizací společnosti
Aero Vodochody a.s. a s veřejně deklarovaným záměrem účastníků výběrového řízení
vybudovat v regionu mezinárodní civilní letiště
• ochrana veřejného zdraví, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu, urbanizované
i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v regionu a tvorba prostředí bezpečného
z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
Na ustavující schůzi OS dne 16.5.2006 byl předsedou sdružení zvolen Ing. Petr Lomnický,
členy Výboru OS Ing. Dagmar Adamová a paní Karla Staňková, revizorem OS Ing. Pavel
Oplt. Členství ve sdružení je dobrovolné a otevřené pro všechny občany ČR v souladu se
Stanovami OS. Proto na Vás apelujeme, abyste se, pokud Vám není lhostejná budoucnost
našeho životního prostředí, připojili k iniciativě OS a spojili naše síly. Domníváme se, že
existují reálná rizika značného zhoršení životního prostředí v souvislosti s privatizací letiště
pro nás i budoucí generace – Vaše děti a vnuky, přičemž možné ekonomické přínosy velmi
pravděpodobně nevyváží tyto dopady.
Kontakty:
Občanské sdružení „Za zdravé Dolní Povltaví“, Pod Sokolovnou 17, 250 69 Vodochody
Email: sdružení@zdravépovltavi.wz.cz
WWW: www.zdravepovltavi.wz.cz
telefon: Ing. Petr Lomnický MT +420 603 114 507, Ing. Pavel Oplt MT+420 737 057 491
za OS Ing. Pavel Oplt

Inzerce
® AZ výfuky
Zdeněk Bukvaj
Průběžná 7, Hoštice
Mobil : +420 604 512 891
www.azvyfuky.cz

montáže na počkání a zdarma
autoservis
výfuky * katalizátory
ozdobné koncovky
prodej * rozvoz * úpravy
kompletní servis * opravy

ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ
A HOŠTIC
Z VODOCHOD
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Na přípravě se podíleli:
JUDr.Vladimír Palák
Mgr. Ivan Lomnický,
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Karla Staňková
Ivana Fialová
Ing.Dagmar Adamová

Jsme na webu,
V NOVÉM !
www.vodochody.cz
Telefon: +420 220 940 062
Fax: +420 220 940 062
E-mail: starosta@vodochody.cz
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