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VŠENORY

Víme, co chceme

KANDIDÁTI DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014

SDRUŽENÍ TOP 09, STRANY ZELENÝCH A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

PŘEDVOLEBNÍ
ZAMYŠLENÍ
Vzpomínám si, jak v jednom rozhlasovém
pořadu o cestování kdosi poznamenal, že když
ještě v minulém století někdo cestoval do Terstu, měl pak zážitek a vyprávění na celý život.
Vzdálenosti se v dnešním, rychlém světě zkracují. Cesta na Nový Zéland či do Indonésie začíná být pomalu běžnou realitou pro řadu lidí
v Čechách. Potřeba rychlého pohybu roste,
protože tím získáváme pocit jako bychom toho
v kratším čase více obsáhli a zvládli.

HISTORIE ZRYCHLENÍ
FASCINUJE.
Mezi naší pěší chůzí, která je zhruba čtyři
kilometry za hodinu a rychlostí světla, která je
300 000 km za sekundu je zatím propastný
rozdíl. Zatímco po tisíce let stačila člověku
maximální rychlost osedlaného koně a středověkým dostavníkem se pohybovali lidé po
Evropě rychlostí 20 km za hodinu, teprve
v 19. století přišli konstruktéři a vynálezci
s převratným vynálezem, kterým byl parní
stroj a následně lokomotiva poháněná párou.
Ta už dokázala uhánět rychlostí 160 km za
hodinu. Uplynulo dalších sto let. Všechno se
zdokonalilo a zrychlilo. A tak docela rád
vzpomínám na cestu vlakem z Madridu do
Barcelony, který se řítil rychlostí 300 km za
hodinu. Poháněla ho tentokrát elektrická energie. Zdá se, že tento druh dopravy má budoucnost. Zatímco cena benzínu a nafty může
při sebemenších nepokojích v arabském světě
dramaticky vzrůst, viz článek na serveru novinky.cz: http://www.novinky.cz/ekonomika/226177-cena-benzinu-se-vysplha-k-35korunam-za-litr.html, elektrickou energii si
umíme v našich zeměpisných šířkách vyrobit
sami. Můžeme tak její množství a cenu ovlivnit a nehrozí, že nás tak jejím nedostatkem
bude někdo vydírat.

PŘIBLÍŽILA SE DOBA
ELEKTROMOBILŮ
Uvědomují si to i výrobci automobilů a tak
i proslulá značka rychlých závodních aut Porsche přišla s konceptem svého hybridního
vozu a nabídla ho svým potenciálním zákazníkům, viz http://www.novinky.cz/auto/225398hybridni-panamera-je-nejuspornejsi-porschevsech-dob.html. A ani v Čechách nejsme nikterak po zadu. V Praze, která je od Všenor
vzdálená zhruba 25 km, vznikly již první tři
veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily, viz
http://www.novinky.cz/ekonomika/224787praha-ma-prvni-tri-verejne-nabijeci-stanicepro-elektromobily.html. Největší česká automobilka Škoda představila na autosalonu v Paříži v roce 2010 také svůj koncept
elektromobilu, který chystá do výroby, viz
http://www.lidovky.cz/skoda-predstavila-vparizi-svuj-vubec-prvni-elektromobil-pm8/ln-auto.asp?c=A100929_210250_lnauto_kim . Ani můj kamarád z dětství Jarda
Holub nezahálí. Výsledek jeho práce je obdivuhodný a dá se vidět na následující webové
stránce http://www.e-bike.estranky.cz/. Má se
svým vynálezem výborné výsledky a cesta do
práce a z práce, nebo třeba na rychlý nákup, se
pro něho stala nejen levnou, ale i příjemnou
záležitostí. Vzpomenu si na něj vždy, když jdu
ve Všenorech na vlak, nebo třeba jen do obchůdku či do trafiky pro něco malého. Všenory jsou poměrně rozlehlá obec. Tady by se
elektrokolo nebo koloběžka určitě uplatnily.
pokračování na straně 2
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Mgr.
VÁCLAV HRABA

Ing.
VÁCLAV GÖTZ

KLÁRA
KOPPOVÁ

44 let
výtvarník, podnikatel
předseda MO TOP 09

45 let
projektový manažer,
předseda MO Strany zel.

49 let
finanční ředitelka
nezávislý kandidát

PROČ KANDIDUJI? Od svobodného výtvarníka mne život posunul do pozice realisty, se všemi
závazky vůči rodině, podnikání i okolnímu světu.
Ve svém životě se snažím využít komerčních
podnikatelských úspěchů k realizaci něčeho, co
má „víc smysl“ - vlastním ekofarmu na Šumavě,
podporuji mateřskou školu Bambinárium v Řevnicích a také se snažím v okolí kde žiji podpořit
komunální politiku. Rád bych ve Všenorech, kde
žiji s rodinou od r. 1996, byl nápomocen k jejich
pozvednutí na úroveň pěkné a funkční obce, která se nemusí stydět za to jak vypadá. Potenciál
k tomu Všenory určitě mají!

PROČ KANDIDUJI? Ve Všenorech bydlím od
roku 2008. Tedy poměrně krátce. Za těch 6 let se toho
ve Všenorech hodně změnilo, viditelně se rozrostla
a zkrásněla základní škola. Mateřská škola má dnes
dokonce tři třídy. Některé silnice dostaly nový asfalt.
Od obecního úřadu vede nový chodník. Prostranství
kolem kostela má nové dláždění, je toho spoustu.
Přesto stále ještě ve Všenorech bydlí lidé, kteří nemají tak základní věci, jako je napojení na rozvod
pitné vody, nebo napojení na obecní kanalizaci.

PROČ KANDIDUJI? Jednoznačná odpověď na

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?

tuto otázku je: …není mi lhostejný rozvoj obce, ve
které žiji a v níž, jak doufám, budou žít i moje 3
děti. Žiji zde s rodinou od roku 2001 a myslím, že
jsme si vybrali k životu opravdu krásné místo. Přírodně krásné místo ale nestačí, žijí zde lidé, kteří
své okolí ovlivňují, což často vyžaduje pevná pravidla. Na druhé straně mám někdy dojem, že naše
obec „nežije“ na začátku 21. století. Je toho hodně
co lze vylepšit a budu ráda, když svým hlasem pomohu k realizaci těchto věcí.

V následujících čtyřech letech očekávám, že Všenory budou pokračovat v budování kanalizace
a rozvodu pitné vody. Spalování nekvalitních paliv
a odpadků ubude. Objeví se nová zeleň v obci
a bude pokračovat údržba té stávající. Vzniknou
nové prostory pro kulturní sešlosti ve Všenorech, ať
už pod střechou nebo pod širým nebem. Obnovené
budou vycházkové trasy a vznikne řada nových naučných stezek, včetně výsadby nových alejí a obnovení těch původních. Život ve Všenorech bude
zase o něco zdravější a bezpečnější.

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
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LUCIE
PASCU

MUDr.
MARTIN DUDEK

MUDr.
LUBOR GOLÁŇ

46 let
TV produkční
členka Strany zelených

40 let
lékař
nezávislý kandidát

52 let
lékař
nezávislý kandidáti

PROČ KANDIDUJI? Ve Všenorech jsem ráda
a vlastně se mi splnil životní sen. Již jako malá jsem
do Všenor jezdila k babičce na prázdniny. Vzpomínám si, jak mi babička vyprávěla a ukazovala na
fotkách, co tu všechno bylo, a co se tu dělo. Ráda
vzpomínám na procházky s babičkou v okolních lesích, pamatuji si dokonce koupání u Berounky na
plovárně. Byla bych ráda, kdyby se tyhle časy ještě
mohly vrátit. V případě zvolení udělám vše pro to,
aby aspoň něco z toho, co jsem tu prožila, mohlo
fungovat dál nebo naopak znovu začalo fungovat.

PROČ KANDIDUJI? Moje rodina žije ve Všenorech již od dob první republiky. Své dětství
jsem zde trávil o prázdninách u babičky a před
17 lety jsem se vrátil, abych se zde trvale usadil.
V meziválečném období byly Všenory žádanou
a upravenou lokalitou a já bych rád, aby se jí staly opět. V posledních letech se zde udělala řada
dobrých věcí. Je třeba dále pokračovat, aby se
nám tu bydlelo lépe. Položil jsem si otázku, co
pro to mohu udělat sám a rozhodl jsem se, že
budu kandidovat v komunálních volbách.

PROČ KANDIDUJI? Nikdy mne nenapadlo dě-

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?

Určitě si nepředstavuji Všenory jako jedno ze satelitních městeček na okraji Prahy, bez zázemí a patřičné infrastruktury. Z toho mám docela hrůzu.
Byla bych ráda, kdybych se měla kde sejít s přáteli
a dát si třeba společně něco dobrého k jídlu. A co
třeba se jít na to ještě vykoupat v řece. Ráda pak pozvu na návštěvu lidi, které znám, a kteří takovou
možnost v okolí svého bydliště nemají. Potěšení
z toho nakonec můžu mít já, moje děti, ale i Ti, co
nám eventuálně budou svoje služby nabízet.

Představuji si, že budu žít v místě, kde obyvatelé
mají vodovod a kanalizaci a kde je bezpečno,
abychom se nemuseli bát pustit děti ven samotné. Rád bych, aby k normám občanského a sousedského soužití patřilo neobtěžování spoluobčanů hlukem, zápachem či nepořádkem a aby se
lidé nemuseli bát o svůj majetek a zdraví.
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Mgr.
PETRA JOHANSSON

RADMILA.
OLIČOVÁ

KAROLINA
LEIBLOVÁ

42 let
komunikační expert
nezávislý kandidát

45 let
referent služeb
nezávislý kandidát

33 let
zástupce ved. internetové
prodejny, nezávislý kandidát

PROČ KANDIDUJI? Do Všenor jsem se pře-

PROČ KANDIDUJI? Ve Všenorech jsem se se na-

PROČ KANDIDUJI? Ve Všenorech žiji přes tři-

stěhovala se svojí rodinou před nedávnem ze
Švédska. Ve Švédsku je zvykem, že se každý zajímá nejen o své nejbližší sousedy, ale je běžné,
že se i veřejně angažuje v místě, kde se svou rodinou bydlí. Ráda bych tedy své zkušenosti ze
zahraničí nabídla zde ve Všenorech.

rodila, chodila do základní školy a nyní zde i žiji.
Mám zde mnoho letitých známých a přátel. Mám
osobní zájem aby to v naší obci žilo, v dobrém slova smyslu, abychom byli hrdí, že můžeme žít v tak
jedinečném a krásném prostředí jako je údolí Berounky. Nic není ale zadarmo a nemusí se jednat jen
o peníze, každý máme možnost svým chováním
a jednáním přispět k rozvoji a kráse tohoto jedinečného místa, konzumní přístup naší společnosti nám
tyto jedinečnosti bohužel nezachovají. Je na každém
z nás zda budeme dýchat čistý vzduch, pít čistou
vodu a místo do lesa chodit na skládky komunálního odpadu, sutě a jiných úžasností. Domnívám se,
že bez dodržování určitých pravidel zákonů a vyhlášek to není možné. Současné vedení obce Všenor
udělalo pro obec mnoho pozitivního a záslužného
proč v tom nepokračovat? Spolupráce obcí v této lokalitě je nutností a nezbytností.

cet let. Za tu spoustu let se mnohé změnilo, jak
k dobrému, tak k horšímu. Ve vedení obce bych
chtěla podpořit zejména ty, kteří nemyslí jen na
svůj prospěch, ale záleží jim na kvalitě života
místních lidí, jsou citliví k rázu naší krajiny a váží
si neporušené přírody.

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
Chci aby moje děti, a snad se toho dožiju i já,
mohli žít v obci, do které se budou kdykoli rádi
vracet a na kterou budou hrdé. To není jednoduchý úkol, máme hodně zanedbáno. Ale jsem si
jist, že postupně se nám podaří vybudovat infrastrukturu a oživit Všenory do podoby prosperující a „živé“ obce. Tomu jsem ochoten obětovat čas
a úsilí!

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
Ve Švédsku je pro většinu lidí přirozené starat
se o ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Ve Všenorech bydlí spousta starších spoluobčanů, kteří by si zasloužili lepší přístup k sociálním službám a zdravotní péči. Ráda bych viděla během následujících 4 let ve Všenorech
sociální a zdravotní služby na takové úrovni,
kterou jsem v sociálně citlivém Švédsku znala.
Řešení unikátního životního prostředí, které
Všenory k životu nabízejí, je pro mne v následujících 4 letech samozřejmostí. Dalším velmi
důležitým bodem je pro mne bezpečí a zdraví
našich dětí.

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
Doufám, že krásné, voňavé, pohodové bez hluku
a to i díky Vám občanům.

Představuji si Všenory jako obec rychleji se rozvíjející ve všech směrech, moderní, bezpečná,
čistá, fungující a především živá, kdy občané nebudou muset jezdit za většinou služeb do okolních obcí či měst. Kam se rádi přistěhují mladí
lidé s rodinami a kde spokojeně budou trávit závěr svého života i starší občané.

lat politiku. Kvůli mé práci a zájmům mi příliš
volného času nezbývá. V minulosti jsem stával
v pozici, ve které se řada věcí zdála neovlivnitelná. Nyní si uvědomuji, že jsem se mýlil, že dění
kolem sebe mohu bezprostředně ovlivnit a rád
bych se pokusil přispět k rozvoji obce. Chtěl bych
přispět k tomu, aby se občanům ve Všenorech žilo
dobře.

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
Představuji si, že kromě zabezpečení technických
sítí (voda, odpady, vyřešení ekologického topení
apod.) budou zachovány a opraveny památky, které představují historické bohatství obce, že bude
obec nejen upravená a čistá, ale že také více ožije
(např. trhy, restaurace, větší podpora místního podnikání) a že budou vytvořeny podmínky pro příjemné využití volného času občanů obce i návštěvníků z hlediska kulturního i sportovního. V neposlední řadě považuji za důležité, aby občané sami
měli možnost se vyjádřit ke koncepci a prioritám
rozvoje obce.

MOJE PŘEDSTAVA VŠENOR ZA 4 ROKY?
Mým hlavním přáním je, aby byly Všenory bezpečným a klidným místem pro život, abychom se
mohli nerušeně a bez obav procházet ve zdejších
lesích i podél vody a abychom se při návratu ze
zaměstnání nebáli jít domů. Naše obec si zaslouží zvýšenou péči o přírodní prostředí a její obyvatelé lepší veřejné osvětlení. (Podpořím jakýkoli další návrh, který bude ve prospěch obce a jejích občanů.)
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VŠENORY 1932 - 2014

PŘEDVOLEBNÍ
ZAMYŠLENÍ
pokračování ze strany 1

Směrové tabule, značení cest a ulic nebo třeba informace o dění v našem bezprostředním
okolí mnohdy chybí
Škoda, že silnice a cesty jsou ve Všenorech
v tak špatném stavu. O cyklostezce, která je
vlastně silnicí třetí třídy a chodníkem zároveň,
ani nemluvě. Těžko dohledatelné jsou i informace o cyklostezce, která by nakonec měla
navazovat na již vybudované trasy přes Řevnice a Dobřichovice podél řeky Berounky do
Černošic a dál do Prahy. Škoda, že jsou Všenory podmínkami a nabídkou služeb pro cyklisty, bruslaře ale i pěší na míle vzdáleny třeba takovým regionům, jako je ten v nedalekém
Rakousku viz http://www.novinky.cz/vasezpravy/zahranici/rakousko/1297-3254-naelektrokole-po-rakouskem-udoli-stubai.html.
Tam si svůj potenciál uvědomili již před lety
a umí ho citlivým způsobem nabídnout i pro
ostatní. Našinec pak neváhá trávit svůj volný
čas stovky kilometrů za hranicemi domoviny
a vydělané peníze u nás pak utratí v hotelech
a restauracích, které by mohly stejně dobře
fungovat i 25 km od Prahy. Potenciál tu vždy
byl a bude i nadále. Otázkou zůstává, kdo
a jak ho využije.
Vácalv Götz
předseda MO Strany zelených

Informační dálnice. Tak kdysi pojmenoval vynález internetu zakladatel firmy Microsoft, Bill Gates. Zajímalo mne, co se na internetu dozvím
o Všenorech, když zadám do internetového vyhledávače jejich jméno. Rozsáhlá encyklopedie na internetu, jménem Wikipedia, nabídla následující informace:
Ve vsi Všenory (695 obyvatel) byly v roce 1932
evidovány tyto živnosti a obchody:
cihelna, obchod s cukrovinkami, drogerie, obchod s dřívím, Družstvo pro elektrifikaci Všenor,
holič, 3 hostince, 2 hotely (Pensionát Stejskal,
Zdeňka), košíkář, kovář, 2 krejčí, obchod s kůžemi,
mlýn, 2 obuvníci, pekař, pohřební ústav, 2 řezníci,
2 obchody se smíšeným zbožím, stavební družstvo, tesařský mistr, 2 trafiky, truhlář, velkostatkář
Hanuš Katolický.
Ve vsi Horní Mokropsy (1100 obyvatel, katol.
kostel, samostatná ves se poté stala osadou Všenor, později zanikla)byly v roce 1932 evidovány
tyto živnosti a obchody:
lékař, bio Sokol, cihelna, Družstvo pro elektrifikaci Horních Mokropsů, elektrárna, elektrotechnický závod, holič, 3 hostince, kolář, 2 košíkáři,
kovář, 2 krejčí, lakýrník, 4 obuvníci, 2 obchody
s ovocem, palivo, pekař, pokrývač, porodní asistentka, 4 povozníci, realitní kancelář, 6 rolníků,
2 řezníci, sadař, 8 obchodů se smíšeným zbožím,
stavitel, 2 švadleny, tesařský mistr, 3 trafiky, 2 truhláři, 2 zámečníci, zednický mistr

JAK BY ASI BYL CHARAKTERIZOVÁN
ŽIVOT VE
VŠENORECH
V ROCE 2014,
KDYBY NĚKDO
VZNESL TENTO
DOTAZ ZA DALŠÍCH 100 LET?

VOLEBNÍ PROGRAM
VŠENORY BOJUJÍ S ŽIVLY
Malá skupinka obyvatel se na sklonku roku 2014 rozhodla kandidovat v obecních volbách a vyhlásila
tak boj s živly, které poslední dobou Všenory sužují. Do boje jdou s následujícím programem:

„OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ VŠENOR I PŘILEHLÉHO OKOLÍ“

VODA

OHEŇ

všechny
✔ Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku
s napojením na okolní infrastrukturu
✔ Plovárna či pláž u řeky pro místní

osvětlení na všech cestách
✔ Kontrola topenišť a komínů před topnou sezonou v kompetenci obce
✔ Upravená veřejná prostranství se zázemím pro venkovní setkání místních

VZDUCH

ZEMĚ

vhodného topiva v kompetenci obce
✔ Výsadba zeleně a obnova původní
parkové úpravy Všenor pro místní
i přespolní
✔ Obnova historických alejí podél cest
pro pěší a pro cyklisty, výsadba nových stromů jako odkaz dalším generacím
✔ Lavičky a nové naučné stezky pro
všechny věkové skupiny

tras a silnic pro místní i přespolní
✔ Kanalizace pro všechny
✔ Nová místa pro tříděný odpad a jeho
pravidelný svoz a úklid
✔ Rekonstrukce kulturních památek
v majetku obce
✔ Nové kulturní a sportovní prostory
pro veřejná setkání a kulturní a sportovní akce

✔ Důraz na protipovodňová opatření
✔ Vodovod s pitnou vodou v obci pro

✔ Omezení spalování odpadků a ne-

✔ Výstavba a rekonstrukce veřejného

✔ Chodníky, cyklostezky, značení ulic,

Mgr. Václav Hraba, Ing. Václav Götz, Klára Koppová, Lucie Pascu,
MUDr. Martin Dudek, MUDr. Lubor Goláň, Mgr. Petra Johansson,
Radmila Oličová, Karolina Leiblová

JDEME DO TOHO
S VÁMI!
ZA VŠENORY
ZDRAVĚJŠÍ
A BEZPEČNĚJŠÍ.

Víme, co chceme

ROLE OBCE

Vlevo: Setkání kandidátů ve všenorském bowlingu
- neformální diskuse nad tvorbou volebního programu.
Dole: společná foto většiny kandidátů do zasupitelstva
obce Všenory

Rolí obce je být servisem pro občany
a ne podnikatelským subjektem.
Obec nesmí být využívána
k osobním zájmům.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
10. - 11. října 2014

PŘIJĎTE VOLIT!

Design a výroba: Grafický atelier H, s.r.o.

Chceme pracovat pro dobré žití a soužití občanů
naší obce Všenory – neřešení chybějící
infrastruktury obce a „sousedských“ vztahů
občany nepřitahuje, ale naopak odvádí…

