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Slovo starosty
Vážení občané, opět je tu jaro (lépe 

řečeno mělo by být), které všichni  
po letošní dlouhé zimě již toužebně oče-
káváme. Letošní dlouhá zima s mrazy  
a zejména větším množstvím sněhu při-
nesla nemalé problémy. Snažili jsme 
se v rámci dostupných technických  
i finančních možností zajistit co nejdří-
ve úklid sněhu i posyp pro dobrou sjízd-
nost místních komunikací a průběžně 
jsme požadovali řádnou údržbu i hlav-
ních silnic v obci, které spravuje Stře-
dočeský kraj prostřednictvím Správy  
a údržby komunikací Králův Dvůr.  
Kdo je objektivní jistě uzná, že jsme 
úklid na místních komunikacích zvládali 
daleko dřív, než třeba v Berouně, Krá-
lově Dvoře, ale i v jiných daleko větších 
městech, kde mají nesrovnatelně lepší 
technické i finanční možnosti. Velice si 
vážím občanů a tímto jím děkuji, kte-
ří místo kritiky nám s tímto nelehkým 
úkolem osobně pomohli úklidem před 
svojí nemovitostí. Tato situace se týká 
i současného úklidu velkého množství 
posypu, který značné zatěžuje životní 
prostředí. Musím bohužel konstatovat, 
že někteří občané svojí nekázní zejmé-
na parkováním vozidel na veřejném 
prostranství nám tuto činnost značně 
zkomplikovali, zejména při prohrnová-
ní sněhu.

V uplynulém období se uskutečni-
lo další veřejné zasedání zastupitelů 
obce dne 7.2.2013, jehož hlavním poslá-
ním bylo schválit rozpočtovou změnu  
pro rok 2013 a zejména vstup naší obce 
do Místní akční skupiny „Mezi Hrady“, 
což by naší obci mělo umožnit čerpat 
další evropské finanční prostředky  
na rozvoj naší obce. Bohužel na jed-
nání byla poměrně malá účast občanů,  
ale opakovaně i některých zastupitelů.

Letošní rok bude malou přípravou 
na případnou realizaci kanalizace  
v naší obci. Prakticky před zahájením 
po vydání stavebního povolení a podpi-
su smlouvy se Středočeským krajem je 
při vhodných klimatických podmínkách 
celková revitalizace návsi. V rámci této 
akce budou vybudovány nové chod-
níky ze „Skovárničky“ až do zatáčky  
ke hřbitovu. Hlavním cílem však je 
výměna nefunkční, mnohokrát čiště-

(pokračování na str.2)

Zimní údržba místních komunikací
Pomalu končí zimní období a tak mi 

dovolte, abych se krátce vrátil k pro-
blémům letošní a nejenom letošní zimy 
při údržbě našich místních komunikací. 
Zimní údržbu jsme zajišťovali prohrno-
váním, sypáním a následným dočišťo-
váním rizikových míst.

Samozřejmě byly určité problémy a 
stížnosti občanů na prohrnování. Hlav-
ním problémem zůstává parkování vozi-
del na místních komunikacích. Traktor 
s pluhem nemůže prohrnout ulici, kde z 
obou stran parkují osobní vozidla. Tyto 
ulice se prostě nebudou prohrnovat. Je 
to z důvodu bezpečnosti a možného 
poškození vozidel. Druhá oblast stížnos-
tí je nahrnutí sněhu pluhem před odhá-
zené vjezdy na dvorky. Každý rozum-
ný člověk to pochopí a nahrnutý sníh 
znovu odhází. Jinak to opravdu nelze 
řešit. Poslední oblastí připomínek jsou 
prostory před některými nemovitostmi, 

které si občané upravili různými dlaždi-
cemi nebo obrubníky. Bohužel, traktor, 
který se musí při prohrnování vyhýbat 
stojícím vozidlům, zajede občas ke kra-
ji komunikace a pod sněhem nemůže 
vidět, co přesně shrabuje. Proto může 
občas dojít k poškození těchto úprav. 
Občany jenom upozorňujeme, že úpra-
vy na krajích místních komunikací si 
upravují na vlastní riziko. Vlastníkem 
těchto komunikací je ve většině případů 
obec Hudlice a ta takové úpravy nemůže 
povolovat. Celkově mohu konstatovat, 
že zimní údržba našich komunikací 
byla zajištěna velmi dobře. Pracovní 
skupina Ivan Hrubý, Stanislav Vintr, 
Milan Brynda a Luděk Malý zodpověd-
ně zajišťovala zimní úklid komunikací. 
Činnost prováděli v časných ranních 
hodinách nebo o sobotách a nedělích. 
Objektivní člověk si toho musel všim-
nout. (hrk)

OÚ Hudlice nechal nainstalovat na 
začátku ulice Dolejší nová LED sví-
tidla. Celkem 4 svítidla 2x 50 W a 2x 
20 W. Tato svítidla nám byla zapůjčena 
firmou Moderní technologie Praha na 3 
měsíce na zkoušku. Po zkušebním pro-
vozu bude vyhodnocena dle elektromě-
rů jejich skutečná spotřeba ve srovnání 

se stávajícími svítidly. Použitím LED 
svítidel dojde k výrazné úspoře nákla-
dů na elektrické energii a dále se uspo-
ří náklady na opravy. Životnost těchto 
svítidel je minimálně 50 000 svítících 
hodin. OÚ na základě výsledků bude 
realizovat výměnu všech svítidel pou-
ličního osvětlení v naší obci.

Veřejné osvětlení úsporně
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né i opravované dešťové kanalizace, 
nové veřejné osvětlení umístěné nad 
chodníkem, rekonstrukce přechodů 
pro chodce, osazení nového mobiliáře, 
úprava plochy před kostelem a ošetření 
a výsadba veřejné zeleně. Na tuto akci 
byla schválena ZK Středočeského kraje 
dotace ve výši téměř 9 mil. Kč. Další 
velkou akcí, která značně naruší chod 
obce v její centrální části je plánovaná 
realizace kabelizace rozvodů nízkého 
napětí u všech objektů na návsi, jejíž 
investorem je ČEZ. Tím by se rovněž 
měl zlepšit vzhled naší obce a zejména 
bezporuchové dodávky elektrické ener-
gie. Tyto dvě akce značně po určitou 
dobu omezí chod naší obce v dotčené 
lokalitě. Žádáme občany o maximál-
ní pochopení, vstřícnost a dodržovaní 
všech omezujících opatření zejména ve 
vztahu k provozu základní a mateřské 
školy, ale i pošty a zdravotního stře-
diska. Věřím, že po dokončení všichni 
uvítáme výrazné zlepšení vzhledu, ale 
hlavně bezpečnosti v nejzatíženější 
části obce.

K již zmiňované kanalizaci chci uvést, 
že v srpnu 2012 byla vyhlášena výzva 
na získání dotace a tak v současné době 
děláme vše pro získání tolik potřebných 
finančních prostředků pro realizaci i s 
ohledem na to, že je to pravděpodobně 
na dlouhou dobu poslední příležitost. 
Obec zatím připravuje potřebnou pro-
jektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a výběr dodavatele. V rámci 
příprav této akce a snahy o maximální 
vyřešení tohoto problému v naší obci 
bude možné napojení i některých dal-
ších nemovitostí, které nemají zatím 
uzavřenu smlouvu s obecním úřadem, 
což bude na základě oslovení plně na 
jejich rozhodnutí. Jak se občané vět-
šinou v současné době zbavují odpad-
ních vod, cítíme zejména ve večerních 
hodinách po obci prakticky každý den, 
případně se o tom můžeme přesvědčit 
na vytékajících vodách z dešťové kana-
lizace na návsi.

Z dotací získaných od Středočeského 
kraje v loňském roce bude letos dokon-
čena za více jak 200 tis. Kč II. etapa 
regenerace zeleně v okolí Hudlické 
skály s odstraněním starých odumře-
lých stromů, náletů a křovin, úpravy 
terénu a výsadbou nových schválených 
ovocných stromů.

Po několika letech jednání, dokazo-
vání a přesvědčování, ale i právních 
kroků, se podařilo připravit již v roce 
2011 k podpisu smlouvu s VaK Beroun 

na prodej zbytku technické infrastruk-
tury obecního vodovodu za téměř 
4,2 mil. Kč. VaK Beroun však odmítl 
přes všechny dohody a jednání vlast-
ní smlouvu podepsat a tak bude obec 
své nároky uplatňovat v soudním spo-
ru. Tyto nemalé finanční prostředky 
by jistě pomohly k dofinancování plá-
novaných velkých investičních akcí v 
obci, ale zejména mělo dojít ke zlepše-
ní zásobování občanů vodou v hořejší 
části obce, když VaK Beroun měl v prů-
běhu čtyř let investovat na obnovu řadů 
10 mil. Kč. Obec bude se vším důrazem 
požadovat řádné zásobování, údržbu a 
provoz vodovodu tak, aby občané při 
vysoké ceně byli zásobováni jen kvalit-
ní pitnou vodou.

Chtěl bych také závěrem s ohledem 
na některé zkreslené informace znovu 
občany seznámit se změnami na obec-
ním úřadě. V žádném případě jsem 
nezradil Hudlice, na kterých mám i 
nadále prvořadý zájem a neskončil 
jsem s funkcí starosty. Po loňských 
krajských volbách, kdy jsem byl zvo-
len do uvolněné funkce radního pro 
majetek, jsem zvažoval, jak dále zajis-
tit chod naší obce. Obě funkce nejde 
odpovědně stihnout (i když téměř všich-
ni další krajští radní si ponechali i své 

původní funkce či zaměstnání), a tak 
bychom buď museli přijmou na obecní 
úřad tajemníka, anebo pro výkon funk-
ce uvolnit místostarostu pana Rudol-
fa Hrkala. Takže v současné době na 
základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
každodenní činnost na úřadě zajišťuje 
uvolněný místostarosta a já jsem jako 
starosta neuvolněný. Nadále chci plně 
řešit rozvoj obce i každodenní problé-
my vás občanů, a tak mě můžete nadále 
volat zejména na mobilní telefon 603 
585 484 a případně si sjednat i osobní 
schůzku nebo prostřednictvím pracov-
nic obecního úřadu na telefon 311 697 
179. Bývám na obecním úřadě téměř 
pravidelně každý den kromě pondělí 
ráno od 7:00 do 9:00 hod., nepravidel-
ně pak odpoledne a v sobotu či nedě-
li. Při neodkladných záležitostech mě 
můžete navštívit i v mém bydlišti, anebo 
volat na soukromý telefon 311 697 300. 
Věřte, že jsem funkci na Středočeském 
kraji přijal zejména pro větší možnost 
prosazení věcí pro rozvoj naší obce.

Vážení zastupitelé a milí občané, jsme 
za polovinou tohoto volebního období 
a je jen na nás, jak si společnou prací 
za necelé dva roky dále zvelebíme naší 
hezkou obec ve které společně žijeme.

Váš starosta Pavel Hubený. 

E-domek se určitě osvědčil
Zhruba po ročním provozu E-domku 

ve sběrném místě můžeme konstato-
vat, že naši občané začínají postupně 
využívat možnosti odevzdání praktic-
ky všech el. zařízení, které doma již 
nepoužívají. Množství odevzdaných 
praček, ledniček a sporáků předčil naše 

očekávání. Díky tomu provádíme sběr 
nebezpečného odpadu již jen jednou 
ročně, snížili jsme náklady a naopak 
za odevzdaný elektroodpad dostáváme 
slušné finanční prostředky. Tuto službu 
jsme nabídli i okolním obcím. Opakuji 
se, ale třídění má opravdu smysl.
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Informace OÚ Úprava sběrného místa
V prostorách sběrného místa (býva-

lá skládka) došlo v průběhu měsíce  
k zásadním úpravám terénu a celkové-
mu vyčištění celého areálu. Komunika-
ce uvnitř byly zpevněny štěrkem a byl 
nastaven jiný, nový způsob ukládání 
odpadů. Naši občané mohou nadále do 
sběrného místa vozit veškerý dřevní 
odpad. Nově je určen způsob ukládání 
a určité omezení při odevzdávání sta-
rého nábytku. Do sběrného místa na 
levou stranu je možné dovážet veške-
rou dřevní hmotu ze zahrad, vyřeza-
né stromky, křoví a větve. Na pravou 
stranu od vyštěrkované komunikace je 
možné dovážet starý vyřazený nábytek. 
Nábytek musí být rozbitý a nesmí obsa-
hovat žádné potahové látky a čalounění. 
Tento druh nábytku (potažená křesla, 
pohovky aj.) se ukládá rozbitý do kon-
tejnerů, které jsou v oploceném prosto-
ru. Pro snížení nákladů žádáme naše 
občany, aby látky a čalounění z nábyt-
ku odstranili předem a do kontejnerů 
dávali jenom zbytky potahových látek 
a čalounění. O toto opatření žádáme  
z důvodů snížení nákladů za likvidaci 
velkoobjemového odpadu, kde je nám 

účtováno skládkovné ve výši cca 1300 
Kč za 1 tunu. OÚ Hudlice zajistil firmu 
BOR – Biotechnology Praha, která nám 
výše uvedený dřevní materiál odváží 
k další ekologické likvidaci. Větve  
a vyřezané stromky a křoví nám odváží 
bezplatně. Starý nábytek, veškeré des-
ky a stará okna rovněž odváží bezplat-
ně a za jeho likvidaci nám bude platit  
100 Kč za 1 tunu. Tímto způsobem 
dosáhneme podstatné úspory. Musíme 
ovšem dodržet výše uvedené omezení, 
tzn. bez potahových látek a čalounění.

Obecní úřad Hudlice chce udržet výši 
poplatku za likvidaci odpadu, toto je 
jedna z možností, jak náklady na likvi-
daci odpadů nezvyšovat, ale naopak je 
snížit. Občané Hudlic se zásadně zlep-
šili v třídění odpadů a věřím, že pocho-
pí i toto omezení při likvidaci starého 
nábytku. V areálu sběrného místa jsou 
dále umístěny žoky na sběr polysty-
rénového odpadu z obalů. Polystyrén 
musí být čistý, zbaven všech nečistot  
a nesmí být chemicky znečištěn.

OÚ děkuje všem občanům za aktivní 
přístup při třídění odpadů všeho druhu. 
(hrk)

1. V rámci letošní plánované revitali-
zace návsi, jejíž součástí bude celko-
vá rekonstrukce dešťové kanalizace  
pod chodníkem na návsi, upozorňujeme 
všechny majitele dotčených nemovitos-
tí, že z každé nemovitosti bude napoje-
na do hlavního dešťového řadu pouze 
jedna trubka na dešťovou vodu.

2. Na OÚ jsou k dispozici pro občany 
nové popelnice – klasická plechová  
za 780 Kč, hranatá plastová s koleč-
ky 120 l za 700 Kč, hranatá plastová  
s kolečky 240 l za 950 Kč.

3. OÚ Hudlice prosí občany, aby v rám-
ci svých možností zametli části míst-
ních komunikací před svými nemo-
vitostmi z důvodu snížení prašnosti. 
Smetené hromádky odvezou pracovníci 
obce. OÚ děkuje za vstřícnost.

4. Upozorňujeme všechny občany,  
kteří provádějí nebo budou provádět 
jakékoli stavební nebo terénní úpra-
vy před svými nemovitostmi (výkopy, 
úpravy vjezdů, zámková dlažba, umís-
tění stavebního materiálu nebo zeminy), 
aby si řádně ověřili vlastnictví dotče-
ného pozemku, kde provádějí úpravy.  
K těmto činnostem je logicky nutný 
souhlas vlastníka pozemku. Ve větši-
ně případů se jedná o obecní pozemky.  
I zde zákonitě platí souhlas vlastníka 
tj. obce Hudlice prostřednictvím obec-
ního úřadu. Vyžádáním souhlasu vlast-
níka se vyhnete možným budoucím 
nepříjemnostem. Je to logické, nikdo  
z vás by si jistě nenechal kopat na zahra-
dě nebo si tam nechal uložit zeminu 
nebo jiný stavební materiál bez vašeho 
souhlasu. Považujeme to za základní 
pravidla slušnosti potřebné souhlasy  
si zajistit.

5. Obecní úřad vydá obecně závaznou 
vyhlášku o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostran-
ství.

6. Obecní úřad bude na problémových 
místech naší obce instalovat fotopasti, 
které budou sloužit k lepší identifikaci 
případných vandalů. Jedná se zejména 
o lokality u kluziště, dětského hřiště  
a před prodejnou Jednoty. Fotopasti 
mají tu výhodu, že je lze snadno pře-
mísťovat. Opatření je v zájmu bezpeč-
nosti a pořádku v obci.
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Názorná ukázka „vybraného“ chování Průvod čarodějnic
Bohužel vám opět mohu ukázat další 

příklady „inteligence“ některých našich 
občanů. Jejich jednání je ubohé, nebez-
pečné a hlavně to stojí finance. Někdo 
to musí uklidit. Proč to nezkusit, vždyť 
se nám nic nestane, alespoň je sran-
da. Vážení siláci, upozorňuji vás, že 
to počínaje jarními měsíci budete mít 
mnohem komplikovanější. Problémo-
vé části obce budou pokryty fotopast-
mi a uzavřeme dohodu s bezpečnostní 

agenturou, která vám bude šlapat na 
paty. Dále bude přijata obecně závazná 
vyhláška o zákazu pití alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. Musí-
me se stále zabývat projevy vandalství, 
ale bohužel zatím nebyl nikdo potres-
tán. Parta jim dává pocit beztrestnos-
ti, předvádí se a hlavně dělají škodu na 
majetku. Bude to stát určité finanční 
prostředky, ale klid v obci zajistíme.

(hrk)

Propad místní komunikace
V prostoru za OÚ na komunikaci nad 

kluzištěm došlo k propadu místní komu-
nikace. Propad byl způsoben vymletím 
horniny vodou z dešťové kanalizace. 

Propadlý prostor byl opravdu velký, 
mohlo dojít ke škodě nebo zranění. 
Vzniklý prostor byl zasypán kamením 
a komunikace je opět bezpečná.

OÚ Hudlice, TJ Sokol Hudlice, 
Základní škola a Mateřská škola v 
Hudlicích společně pořádají v úterý 
30. dubna 2013 první ročník průvo-
du čarodějnic. Sraz všech čarodějnic 
bude v 17:30 hod. před hořejší Jedno-
tou, odkud se půjde po vsi k hudlické 
skále. Tam bude připravena malá hra-
nice pro všechny čarodějnice, určená 
i k pečení buřtů. Po zapálení hranice 
bude zvolena královna sabatu, tj. nejoš-
klivější čarodějnice. Každá z účastnic 
obdrží účastnický list Sletu čarodějnic. 
Občerstvení pro čarodějnice zajišťuje 
OÚ a TJ Sokol Hudlice. Srdečně zveme 
všechny děti a rodiče.

Výšlap na Vrch 2012



Hudlice dnes, 11.4.2013 Strana 5

Dětský mumraj v sokolovně
V neděli 17. 2. 2013 uspořádala  

TJ Sokol Hudlice v sokolovně tradiční 
dětský karneval. Pro děti byly připra-
veny soutěže, tanečky, soutěž o nejlepší 
masky, prostě ten správný dětský mum-
raj, kdy se děti v maskách mohly vyřá-
dit. Masek bylo opravdu hodně a byly 
opravdu krásné, maminky a babičky se 
hodně snažily. Pořadatelé se na karne-
val pořádně připravili, sokolovna byla 
vyparáděná, jak má při karnevalu být. 
Pro děti byla připravena opravdu bohatá 
tombola. Mezi děti bylo rozděleno přes 
500 hezkých cen. Každý malý účastník 
určitě nějakou cenu vyhrál. Celková 
organizace byla bez problémů, občerst-
vení uspokojilo určitě každého.

Velké poděkování patří všem, kteří 
měli na starost přípravu, samotný prů-
běh a občerstvení karnevalu. Nechci na 
nikoho zapomenout, poděkování patří  
i našim sponzorům, kteří nám na kar-
neval přispěli věcnými nebo finanční-
mi dary. Jmenovitý seznam sponzorů 
byl vyvěšen v sokolovně. Poděkování 
patří i hudlickým ženám, které doma 
napekly dobroty, v sokolovně uchystaly 
chlebíčky a vůbec se staraly o zdárný 
chod občerstvení. Mám z toho celkově 
velmi dobrý pocit, zjistil jsem opět, že 
se v Hudlicích umíme dát dohromady, 
když jde o naše nejmenší. Ještě jednou 
všem děkuji a těším se na další akce.

(hrk)

Motokros 2012
Loňská sezóna nebyla pro Radka 

Dvořáka tak úspěšná, jako byly dvě 
předešlé. Hned na začátku sezóny ho 
postihly vleklé a nepříjemné zdravotní 
problémy, kdy měl od lékařů na delší 
dobu zákaz usednout do sedla závodní-
ho motocyklu.

Po skoro 3 měsíční odmlce začal 
Radek pozvolna trénovat a zúčastňo-
vat se závodů. Sezóna již byla v plném 
proudu, a tak již nebyla šance se v 
některém seriálu prosadit na příčky 
nejvyšší. I tak ale ukázal, že ani dlou-
há pauza neovlivnila jeho výkonnost a 
několikrát v závodech dosáhl na stupně 
vítězů. Pěkný úspěch bylo jedno první  
a jedno druhé místo v seriálu nazva-
ném Mezinárodní mistrovství republi-
ky amatérů. Další poháry Radek dovezl 
ze Sedlčansko-Slapského speedcrossu, 
kde letos startoval v nejsilnější katego-
rii – Profi. Ve sdruženém krajském pře-
boru také startoval v nejsilnější katego-
rii Open, kde startovali i někteří naši 
úspěšní jezdci a reprezentanti a ani tam 
se za své výkony nemusel stydět.

V naší obci není mnoho chlapců, kte-
ří se o motocross zajímají a tak jsme 
velice rádi, že v sousedním Novém 
Jáchymově je o tento sport větší zájem. 
Několik chlapců si pořídilo motocykl a 
začalo s Radkem objíždět závodní tra-
tě. Radek již má dost zkušeností a rád 
je předává i dalším nadšencům, kteří se 
tomuto náročnému sportu začali věno-
vat. Mezi ty nejmenší patří 7-letý Matěj 
Hrdlička, který má velkou podporu ve 
svém otci.

Letošní sezóna je na začátku a tak se 
Radek zúčastnil týdenního tréninko-
vého campu v Itálii, kde nasbíral další 
cenné zkušenosti. Chceme opět podě-
kovat sponzorům, kteří naše občanské 
sdružení finančně podpořili, a jsme 
rádi, že i náš obecní úřad patří mezi ně. 
Obzvláště velké poděkování patří maji-
teli firmy Forte Beroun panu Františ-
ku Voříškovi. První závody se kvapem 
blíží a tak všichni držme palce, aby 
sezóna byla pro Radka opět úspěšná a 
hlavně bez zdravotních problémů a zra-
nění.

Úřední hodiny OÚ
Obecní úřad Hudlice má stanoveny 

úřední hodiny takto:
pondělí 7:00 – 15:00 hod.
středa 7:00 – 15:00 hod.
čtvrtek 7:00 – 17:00 hod.
polední přestávka 12:00 – 12:30 hod.
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Důvodů je mnoho, každý máme své vlastní. Co však máme 
společné, jsou obavy o svou rodinu a majetek. Existují ve 
společnosti “lidé”, kteří se nezastaví před ničím a zcela bez-
ostyšně a bez jakýchkoliv morálních zábran Vám dokážou 
během pár desítek minut zcela změnit život.

Dokážete si představit ten pocit zmaru a beznaděje, když 
přijdete nejen o peníze a hodnotné věci, ale hlavně když se 
Vám ztratí Vaše osobní data, fotografie a další předměty, 
které jste měli tak rádi. A co je daleko horší, že ani nevíte, 
jak s Vašimi osobními předměty takoví lumpové naloží a kde 
budou zneužity. Pojišťovna pak řeší až následky, ale Vaše 
osobní věci a vzpomínky Vám již nikdy nevrátí.

Pohlídáte si svůj majetek sami? Pro rozhodnutí, jak střežit 
svůj majetek si musíte nejprve rozmyslet, zda jste schopni 
si hlídání a zásah zabezpečit sami. Připravili jsme pro Vás 
několik otázek, které se týkají střežení Vašeho majetku.
1.  Jste schopni kdykoliv zasáhnout do 20 minut?
2. Umíte se ubránit proti pachateli, který na Vás vytáhne 

zbraň?
3. Jste vždy schopni přijmout informaci o napadení Vašeho 

objektu?

Poradna - Proč vůbec mít nějaké zabezpečení? (inzerce)

obrých myslí
Milí přátelé,
hledáme mezi Vámi 500 dobrých myslí - lidí, kteří 
jsou ochotni � nanční částkou 1000,- Kč podpořit náš 
týdenní stacionář pro lidi se zdravotním postižením. 
                Společně tak  udržíme jeho celoroční provoz.

500
Dobrých myslí

Pokud jste v sobě našli dobrou mysl a chcete se k nám 
připojit, zašlete � nanční prostředky na níže uvedený účet 
a jako variabilní symbol 
uveďte číslo 500. 

Vaší podpory si vážíme a děkujeme.

4. Dozvíte se o výpadku komunikace mezi Vámi a zabezpe-
čovacím systémem do 15 minut?

5. Budete mít kdykoliv k dispozici odborníky, kteří Vám 
poradí a vyřeší Vaše problémy?

Pokud zodpovíte na všechny následující dotazy ANO, pak 
pro Vás bohužel PCO Global nemá řešení. Máte pravděpo-
dobně natolik sofistikovaný systém zabezpečení a dokážete 
vždy včas zasáhnout, že naše služby nevyužijete.

Pokud si myslíte, že na tyto dotazy nemáte kladnou odpo-
věď, tak v PCO Global jistě naleznete řešení pro Vaše potře-
by. Bezplatně Vám poradíme a navrhneme nejoptimálnější 
řešení EZS (elektronický zabezpečovací systém) s připo-
jením na náš PCO (Pult centralizované ochrany). Cena za 
střežení je od 605 Kč vč. DPH (měsíční paušál).

Máte však i další možnost jak zabezpečit svůj majetek, ale 
tu raději hledejte v hobbymarketech.

Přeji spoustu jen příjemných událostí ve Vaší obci.

Zdeněk Vávra, Bezpečnostní služba – PCO Global
Plzeňská 292, 267 01 Králův Dvůr, tel. 602 382 694, pco.

global@email.cz, www.svetbezpeci.cz , www.pcoglobal.eu
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