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Střední Čechy

Z pastvy se
ztratilo patnáct
beranů, policie
hledá zloděje
BEROUNSKO Z ohrady na pastvě
v obci Trněný Újezd na Berounsku
někdo ukradl stádo čítající patnáct
beranů. Předběžnou škodu jejich
majitelka vyčíslila na sto tisíc korun. Po pachateli policie pátrá. V
případě dopadení a odsouzení zloději hrozí jeden až pět let vězení.
Berani zmizeli někdy mezi 15. a
26. červnem. Podle policejní mluvčí Marcely Pučelíkové vše nasvědčuje tomu, že měl zloděj s chovem zvířat zkušenosti.
„S ohledem na odcizené množství zvířat musel pachatel na místo
dorazit nákladním vozidlem a samotná krádež jistě nebyla otázkou
několika minut,“ uvedla Pučelíková. Policie také pracuje s verzí, že
pachatel nebyl sám. Policisté žádají
kohokoliv, kdo by jim mohl poskytnout informace související s tímto
případem, aby je sdělil na obvodním oddělení Karlštejn, na telefonu
974 872 720.
Nenápadný zloděj sena
V jiném koutě Berounska policie
přistihla při činu šestadvacetiletého zloděje, který chtěl ukrást seno
ze soukromého pozemku u obce
Kuchař. Policie vyjela na místo na
základě oznámení, že se tam nachází podezřelé vozidlo, a na jeho korbě pak našla skutečně ukradený balík sena. Ke krádeži se mladík přiznal, zároveň dodal, že od začátku
června ukradl už 36 balíků. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody. (bun)
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Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

O tom, jak utratit peníze
z rozpočtu, hlasují lidé
Středočeši rozhodují
o městských financích. Lidé navrhují
hřiště, veřejná ohniště, ale i solární lampy.
Eva Havelková
redaktorka MF DNES
STŘEDNÍ ČECHY Přímá demokracie v praxi. Ve Slaném začíná hlasování lidu, jak utratit milion korun z
rozpočtu města. Takzvané participativní rozpočty (PaRo) se už letos
poprvé rozhodlo vyzkoušet hned
několik menších měst a obcí i ve
středních Čechách, například Sadská, Mnichovice nebo Říčany. Občanských projektů přihlášených do
hlasování překvapivě není málo.
„Zpracovala jsem do parcitipativního rozpočtu projekt vybudování
hřiště na míčové hry jako první vlaštovku zvelebení našeho sídliště, které město v posledních letech opomíjelo a je zanedbané. Nyní tam
jsou nebezpečné prvky, neuspokojivé povrchy, hodně prachu, mobiliář je zničený. Jde o kompletně neúpravné prostředí,“ předložila argumenty pro svůj projekt jedena-

čtyřicetiletá Sylvie Webingerová,
která žije v tamní vyloučené lokalitě – na sídlišti hned naproti největší
problémové ubytovně na Pražské
ulici ve Slaném. „Když budete vychovávat děti v hezkém, upraveném prostředí, kterého si mohou
vážit, starat se o něj, tak z nich vyrostou lepší lidé. O to nám jde,“ dodala rodačka ze Slaného.
Veřejné diskuse
PaRo umožňuje, aby se občané přímo zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. „Radnice vymezí část
peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé podávají návrhy, co by se za
tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit,“ vysvětluje
principy Vojtěch Černý z neziskové
organizace Agora Central Europe,
která v ČR obcím s PaRo pomáhá.
Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé setkávají na veřejných diskusích. „Vyvrcholením je všelidové
hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec uskutečnit,“ dodává
koordinátor.
Zastupitelé Sadské v prvním ročníku PaRo odsouhlasili k rozdělení
částku 220 tisíc korun. Soutěží tu
šest návrhů, například odpadkové
koše, sáčky na psí exkrementy a lavičky v okolí kostela a hřbitova, lis
na plechovky u sběrných kontejne-

rů na náměstí, nebo oprava hřiště
na nohejbal a volejbal. Hlasování
skončilo, výsledky se právě zpracovávají.
„O přímé demokracii se hodně
mluví, ale málokde se uplatňuje. Je
to velice zajímavý projekt pro lidi,
kteří od města něco chtějí a dokážou o svém návrhu přesvědčit sousedy. Tím PaRo dokáže i oživit sousedské vztahy. Úskalí vidím v administrativě a v nutnosti přesně informovat o průběhu. Příště už bude
vše jednodušší. Také jsme měli slabší účast v hlasování. Příště se poku-

síme PaRo lépe propagovat,“ sdělil
první zkušenosti Sadských městský
koordinátor PaRo Martin Shánil.
Prvním statutárním městem, které na začátku tohoto roku zavedlo
PaRo na celoměstské úrovni, je
Brno. Velká středočeská města se
zatím této formě přímé demokracie vyhýbají. Nemá ho Kladno, Mladá Boleslav, Mělník, Beroun, Rakovník, Nymburk ani Poděbrady.
„V Poděbradech pořádáme už
sedmý rok pravidelné obchůzky po
jednotlivých částech města a přímo
na místě s lidmi řešíme jejich poža-

davky. Jediný nápad nezůstane nevypořádán. To je pro nás smysluplnější,“ říká poděbradský starosta
Ladislav Langr.
Kromě sídliště na Pražské ulici se
ve Slaném o přízeň občanů ucházejí také projekt vyhlídky na vlakovou trať a úprava okolního parku.
Dále by lidé chtěli workoutové hřiště v lokalitě Háje či rozšířit hřiště
Hrad Kocour v ulici Na Sadech. Hlasování začíná ve Slaném v pondělí
a obyvatelé města budou mít možnost dát dva hlasy svým favoritům
do konce července.

Nejlepší v kraji? Mnichovice
MNICHOVICE Již druhým rokem
pořádá soutěž participačního rozpočtu (PaRo) v kraji město Mnichovice, které patří k nejzkušenějším nejen ve středních Čechách,
ale i v rámci ČR. „Občané loni navrhli 17 projektů, hlasovalo se letos v dubnu o čtrnácti z nich. Do
hlasování se zapojilo téměř 15 %
občanů. Nikde jinde v prvním ročníku participativní rozpočet tak
úspěšný nebyl,“ informovala starostka Mnichovic Petra Pecková.
Loni město na PaRo vyčlenilo ze
zhruba šedesátimilionového rozpočtu 600 tisíc korun, tedy 1 %.
„Nakoupeny a předány už jsou defibrilátory pro bezpečnostní hlídku a dobrovolné hasiče. Pracujeme na zvelebení Žižkova dubu.
Tento týden jsme začali opravovat křížek u památných lip na Božkově (na snímku). V úterý byl očištěn kámen a křížek odvezen k pozlacení. U nového osvětlení vánočního stromu ve školce čekáme na cenové nabídky a zadali
jsme projekt pro osvětlení v parčíku pod školou,“ představila vítězné návrhy občanů, které už město naplňuje, starostka. V Mnichovicích také připravují druhý ročník PaRo. Po prázdninách začne
infokampaň a v říjnu budou moci
lidé podávat návrhy. Participativní rozpočtování není ve světě novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti
let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech, z
toho asi stovka v Polsku. (eha)

Zaměstnání - Nabídka

Přání se plní Oprava křížku je v Mnichovicích jedním z výsledků participativního rozhodování. Konkurovalo mu vybudování veřejného ohniště, LCD obrazovka pro informace o dění ve městě či solární lampa s porty na dobíjení
elektroniky. Foto: MěÚ Mnichovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 2, NA DĚKANCE 2 přijme od 1.9.2017 kvalifikovanou
učitelku na celý úvazek, kontakt 777 174 856

Nájmy

135575

ZŠ Čakovice přijme: 1 ) kvalifikovaného učitele/ku I. stupně s Aj, nástup dohodou,
2 ) školního psychologa/žku na plný úvazek,
nástup dohodou. Váš životopis zasílejte prosím na email: zscakovice@zscakovice.cz. 3
) vychovatele/ku do ŠD na 3 úvazek, nástup
ihned. Váš životopis zasílejte prosím na
email: ty.matejickova@gmail.com.
133294

www.pracedoma.cz Využij PC/net!

134324

Už zítra
v mf dnes

ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá speciálního pedagoga na plný úvazek a asistenta pedagoga na plný úvazek. Nástup září 2017. Váš životopis zasílejte prosím na email:
zscakovice@zscakovice.cz.
134717

Základní škola Špitálská, Praha 9, přijme
od září vychovatelku školní družiny, asistentku pedagoga, na II. stupeň učitele M a Ch a
dále učitele AJ a NJ. Kontaktní mail:
nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz
135158

Vedoucí/vedoucího ekonomického oddělení přijme státní příspěvková organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání magisterský studijní
program (přednostně ekonomického směru), víceleté zkušenosti s řízením a vedením
pracovního kolektivu, komplexní řízení ekonomické agendy, schopnost samostatné koncepční a koordinační práce, znalost práce s
PC (MS OFFICE), schopnost zvládat zátěžové situace. Znalost ekonomiky příspěvkové
organizace, daňových a účetních předpisů a
programu SAP výhodou. Nabízíme: zázemí
moderní a stabilní společnosti v centru Prahy, platové ohodnocení podle zákona č.
262/2006 Sb., pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, možnost jazykového a dalšího
odborného vzdělávání, stravenky. Strukturovaný profesní životopis zasílejte na e-mail:
personalni@institutpraha.cz. Nástup dohodou.
135633

Biomedicínského technika/inženýra pro
Technicko-provozní úsek – Odbor zdravotnické techniky přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nástup ihned nebo dle dohody. Kontakt Mgr. Radka Straková,
224962131, radka.strakova@vfn.cz. Kompletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, kariéra.

Úklidová firma přijme vedoucího pracovníka na zajištění chodu svých zakázek v Praze.
Čistý TR, časová flexibilita podmínkou. Kontakt: geist.tomas@rpmservice.cz

Domov sv. Karla Boromejského potřebuje
doplnit tým pohotovostních lékařů(internista,
prakt. lékař, geriatr). Pěkné prostředí a sehraní, zkušení zdravotníci. Přijďte se podívat po
domluvě se sestrou Konsolátou na e-mailu
konsolata@domovrepy.cz

Obchodní firma se zahraničním zastoupením přijme na HPP fakturantku/asistentku.
Podmínkou je aktivní znalost AJ a ekonomické střední vzdělání. A skladníka. Nástup : ihned nebo dle dohody. Životopisy včetně kontaktu zasílejte na mail: nitschova@klauke.cz

135188

135488

ZŠ a MŠ Praha 6 přijme vychovatelku ŠD a
asistenta/ku pedagoga. Tel: 224 311 370.

Pro zaměstnance ambasád a jejich rodiny
hledáme byty k pronájmu ve dobrém stavu v
Praze. T.– 274810596
130530

Právní zástupce zaměstnanců 02, FIOBANK, poptává byty k pronájmu a ke koupi v
Praze.
Právní
servis
zdarma.Tel:
602/219621.
131558

Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.
131580

Koupím
Koupím knihy i celé knihovny, též gramodesky. Rád poradím. 775 699 350
129908

NA INVESTICI koupím rodinný dům, činžovní dům nebo pozemek pouze v Praze. Tel:
602212121.

135789

131624

135802

135805

Nemovitosti - koupě

Byty - koupě

PRO DCERU koupím byt družstevní nebo
byt v osobním vlastnictví v Praze. Platím v
hotovosti. Tel: 725772902
131602

Nemovitosti - prodej
Prodej RD s přilehlými hospodářskými budovami. Vhodné k podnikání nebo jako dům
pro seniory. Pozemek 7.647 m2. Obec Makotřasy, okr. Kladno. Cena 15,9 mil. Mob:
775281667
135712

