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MO Českého červeného kříže
zve všechny občany na tradiční ples

dne 9.2.2008 ve 20 hod.
v místní sokolovně.

Předprodej vstupenek
v prodejně Textil Vejvodová

D ě k u j e m e

Poděkování za organizování
vánočního betlému patří manželům
Tesárkovým. A za vřelá slova pro
naše občany v době vánoční také
duchovnímu správci naší farnosti
páteru Jaroslavu Ptáčkovi.

L. Mazuchová, místostarostka

Za poskytnutí vánočního stromu
děkujeme všem obyvatelům domu čp.
800, zvláště pak manželům
Daňkovým.

Za občany města děkuje

MěÚ Unhošť

VZHŮRU DO NOVÉHO ROKU
Přípravy a schválení rozpočtu na rok 2008 jsou v plném proudu.

Také naše radnice má samozřejmě velký zájem o dotace z fondu
Evropské unie. Uvažuje se zejména o příspěvcích na zateplení budov,
úpravu místních komunikací, rekultivaci rybníků, zřízení výdejny obědů
ve škole F.Melichara, výstavbě sportovní haly a dalším a dalším.
Přejme našim radním šťastnou ruku ve výběru.  Ačkoliv – ať vyberou
tak, nebo onak – někdo bude zase brblat. Svět už asi bohužel jiný
nebude.

Milovníci potíží přece každý nový rok, najdou ty správné problémy
jak otrávit ty druhé a především ty co jsou na ráně - zastupitele města.
Před pár lety šlo o silnici, dnes o splynutí dvou škol. Kvůli tomu nás asi
čeká něco nóbl – referendum. Ukažte mi kdo si to v kraji může dovolit!
Co s tím dál se dozvíme na příštím zasedání zastupitelstva. 

To ovšem všechny bolesti a bolístky občanů řešit nemůže. Nevím
kolik lidí – kromě maminek s dětmi – si všimlo, že nedávno městem
financovanou úpravu vycházkových cest v prostoru Černého potoka
soustavně ničí koně z okolních stájích jezdeckých společností. Dokud
těch koníků bylo pět mohlo to být milé setkání. Když ale k té pětce
přibyde nula koníci to bahnisko zvládnou, ale co maminka s kočárkem
a dítětem? S tím koníkem bychom se možná domluvili, ale co s jeho
majitelem? Snad by to ale přece jen stálo za pokus. Jenom s kým a
hlavně kdo? Ví to snad někdo a ujme se toho?

Jiří Škoda

KAM ZA KULTUROU

 Klub přátel hudby Unhošť uvádí:
15.2.2008 v 19,30 hod. – v kinosále – klavírní recitál – výběr z díla
F.Chopina – hraje Martin Vojtíšek

 Základní umělecká škola v Unhošti vás zve:
16.1. v 16,30 hod. – v sále ZUŠ – Interní koncert – žáci hry na housle a
klavír ze tříd učitelů M.Řeháka a D.Fiedlera 
22.1.2008 v 17,00 hod. v sále ZUŠ – Interní koncert – žáci hry na klavír,
klarinet, saxofon a zobcovou flétnu - ze tříd učitelů M. Seidlové a A.
Musila

 Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti
připravilo výstavu kreseb a fotografií bratří Michala a Bohumila
Jánských s názvem  Drobné sakrální stavby na Unhošťsku. Výstava
obrázků křížů, kaplí a zvoniček potrvá ještě do 10. února 2008
v přízemí muzea.

Malířské a natěračské práce
Pro družstva a organizace zimní slevy.

Plátce DPH

Tel.: 312 274 968

Mobil: 606 282 532

Kadeønictví, kosmetika MAJA Unhoš�
(naproti Základní Umìlecké škole)
Kadeønictví - dámské na objednání,

pánské, dìtské bez objednání každou
støedu

Tel.: 604 98 04 92
Kosmetika, manikúra, pedikúra, depilace

Tel.: 605 53 50 71
V prodeji dárkové poukazy.

Koupím rodinný domek
pøed rekonstrukcí.

Minimální rozmìr parcely
750 m2.

Platba hotovì. Tel.: 736 621 822.
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Kadeønictví - holièství
Václavské námìstí 36 Unhoš�

Pánské holičství
sudý týden - út, st, èt: 9.00 - 11.00
lichý týden - út, st, èt: 15.00 - 18.00

Tel.: 774997812 S.Vyštejnová
Dámské kadeřnictví

Tel.: 603480434 J.Musilová

Kosmetika - manikúra: středa
Tel.: 602379371 J.Zetková

Kosmetika: pátek
Tel.: 728993340 P.Škubalová

Mìsto Unhoš�
Václavské námìstí 44, 273 51 Unhoš�

v y h l a š u j e
výbìrové øízení

podle § 4,6 a 7 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků ve
znění pozdějších předpisů 

na funkci – referent státní správy – samosprávy – pracovník/ce odboru
výstavby – pracoviště Městský úřad v Unhošti, Václavské náměstí č. 44

Pøedpoklady :
- vìk nad 18 let
- zpùsobilost k právním úkonùm
- trestní bezúhonnost
- státní obèanství ÈR
- trvalý pobyt na území ÈR
- úplné støedoškolské vzdìlání

Výhodou mùže být :
- znalost práce na PC
- komunikativní schopnosti, flexibilita
- praxe v oboru, znalost stavebního zákona
- vzdìlání stavebního smìru

Pøihláška k úèasti na výbìrovém øízení musí obsahovat
- jméno a pøíjmení zájemce
- datum a místo narození
- státní pøíslušnost
- místo trvalého pobytu vèetnì telefonického kontaktu
- èíslo OP nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
obèana
- uvedení názvu funkce, o kterou se zájemce uchází
- datum a podpis zájemce

Výèet dokladù, které je nutno pøedložit k pøihlášce
- životopis s prùbìhem dosavadních zamìstnání s uvedením odborných
znalostí a dovedností, týkajících se správních èinností
- originál výpisu z RT (ne starší než 3 mìsíce)
- ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skonèení výbìrového øízení
vráceny zájemci.

Platové zaøazení dle naøízení vlády è. 330/03 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù
Pøedpokládaný nástup  1. bøezna 2008.

Další informace podá tajemník Mìstského úøadu v Unhošti p. Marcel Èerný na tel.
312 679 055 nebo 312 698 421.

Lhùta pro podání pøihlášky – do 16,00 hod. dne 13.2.2008, na pøihlášky podané po
této lhùtì nebude brán zøetel.

Pøihlášky je možno doruèit osobnì nebo zaslat poštou na adresu Mìstský úøad
Unhoš�, kanceláø tajemníka MìÚ, Václavské nám. 44, 27351 Unhoš�

Marcel Černý, tajemník MěÚ Unhošť

V Zahrádkách 900, Unhošť
Tel.: 728 123 063

MASÁŽE: - rekondiční
- sportovní
- ajurvédské
- baňkové
- medové
- spinal touch

KOSMETIKA
SOLÁRIUM

KADEŘNICTVÍ

Autodoprava JIUN
stěhování, odvoz, likvidace

tel.: 721 937 142

Klub pøátel hudby Unhoš�

Dne 15. února 2008 se koná v
mìstském kinosále 4. koncert sezóny
2007/2008 . 
V klavírním recitálu prof. Martina
Vojtíška zazní výbìr z díla F. Chopina.
Zaèátek je v 19.30.

Rok Unhoš�ských hasièù  
Loòský rok zaèal pro nás hned prvního ledna v 5:55 hod. kdy jsme byli

povoláni k požáru chaty na Dìdkovì Mlýnì. Ve dnech 18.-20.1. jsme likvidovali
následky vichøice v Unhošti, na Nouzovì, Malých Kyšicích, v Pøítoènì, ale také až
v Úhonicích a Nenaèovicích. Za tyto tøi dny jsme zasahovali na více než tøiceti
událostech, kdy se jednalo pøedevším o padlé stromy do drátù vysokého vedení, na
silnici nebo na rodinné domy, ale také o uvolnìné støešní krytiny.

Dále pro nás rok pokraèoval asi tak jako každý jiný. Byli jsme povoláni
celkem k dvaceti požárùm, nìkolikrát jsme byli na záloze na stanici HZS Kladno,
jednou jsme likvidovali následky dopravní nehody a nezapomnìli na nás ani lidé,
kteøí si z nás udìlali srandu, a tak jsme tøikrát vyjeli zbyteènì.

Všem hasièùm, kteøí pracovali pøi likvidacích všech událostí, ale i za práci na
údržbì výjezdové techniky, dìkuji a pøeji Všem hodnì úspìchù v roce 2008.

Jiøí Bezdìk, velitel JSDH Unhoš�





NÁLEZ KOSTI NOSOROŽCE SRSTNATÉHO
“Pøivedl jsem domù Božce nádhernýho nosorožce, originál tlustokožce, koupil jsem ho

v hospodì. Za dva rumy a dvì vodky pøipadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale
jinak v pohodì…”

Karel Plíhal

Sedíme u stolu v hospodì a hovoøíme o všem možném. Líèím své zážitky z výstavy
“Lovci mamutù”, která probìhla v Národním muzeu v Praze. V tom se na mne otoèí soused
pan František Vodièka a povídá: “Teï už Ti to po letech mohu øíct. To když jsme na poèátku
sedmdesátých let bagrovali základy na náš barák, tak jsme narazili na velký kosti možná
taky z mamuta. Dali jsme je na stranu a stavitel nám naøídil, abychom o tom nikomu
neøíkali, nebo sem prý vlítnou archeologové a budeme stavìt až napøesrok. Nikdo nikomu
nic nehlásil, kosti se válely u boudy, a než je stavitel nechal zlikvidovat, tak si nìkteøí chlapi
pár kostí vzali domù na památku,“ Zpozornìl jsem, takových povídaèek o kostech
dinosaurù, o podzemních chodbách vedoucích odnikud nikam a ukrytých pokladech jsem už
za svùj krátký život vyslechl – pøesto jsem se pana Vodièky zeptal, zda by šlo nìjakou z tìch
kostí ještì vidìt. “Já se ti zeptám a dám vìdìt,” odpovìdìl mi na to pan Vodièka mezi øeèí.
Za krátký èas se objevil u mne v muzeu a v igelitové tašce pøinesl torso kosti pietnì
nalakované bezbarvým lakem. Již na první pohled jsem vìdìl, že se nemýlil a kost bude
patøit nìjakému vyhynulému druhu. Majitel kosti pan Josef Chaloupka souhlasil se
zapùjèením a já se tak octl na malé dobrodružné cestì za poznáním. 

Sám jsem si s tou kostí neporadil, není to mùj obor, jsem pouze takový “obvoïák”,
který nanejvýš ví kam se obrátit. Do konce týdne jsem ještì staèil zajet do Prahy. Na vrátnici
Národního muzea listuji v seznamu a hledám nìkterého z paleontologù, který se zabývá
pøíslušným obdobím. Tou dobou byli nìkteøí na dovolené nebo na služební cestì, ale
nakonec se mne ujal RNDr. Vojtìch Turek.

Stojím u nìj v kanceláøi a v krátkosti líèím, kdo jsem, odkud jsem a s èím bych
potøeboval poradit. RNDr. Turek mne upozoròuje, že se specializuje na jiné období, nicménì
má k tomu blíž než já a po krátké prohlídce vyslovuje domnìnku, že to mamut nebude, ale
pravdìpodobnì se jedná o nosorožce. 

“Pokud chcete, mùžete to zde nechat a až se kolega vrátí, tak vám to urèí pøesnì,”
nabízí mi RNDr. Turek. Jsem na vážkách, ale pak argumentuji tím, že ta vìc je zapùjèená a
nerad bych ji dával z ruky a kdo by se chtìl zdržovat s pøedávacím protokolem. “Víte co,
pojïme se podívat do stálé expozice, tam je kompletní kostra nosorožce srstnatého a
porovnáme to s tím, co jste pøinesl, tøeba na to pøijdeme sami”, pokraèuje ochotnì RNDr.
Turek. Nadšenì souhlasím a chodbou druhého patra se dereme skrze hluèné davy
návštìvníkù muzea. Ve ètvrtém sále paleontologické expozice staneme u kostry nosorožce.
V ruce s torzem “unhoš�ské kosti” slídíme okolo sklenìné vitríny, která nás dìlí od
kompletní kostry. Po chvíli se zastavujeme u loketního kloubu pravé pøední konèetiny a
ujiš�ujeme se, že se nemýlíme...

Ve vitrínì pøed námi je “malý” exempláø dlouhý nìco pøes tøi metry a vysoký necelé
dva – nechtìl bych se s ním setkat. 

Za nìjaký èas s díky vracím kost panu Chaloupkovi, majiteli a zachránci v jedné osobì,
a sdìluji mu, co jsem o ní zjistil a co vlastnì uchovává za vzácnou “relikvii” z nepsané
historie Unhoštì.

Po èase jsem ještì zjistil od svìdkù místo, kde byly kosti nalezeny (mezi vchody
družstevních bytù è. p. 829 a è. p. 830 v ulici Pionýrù). Skuteènost, že tehdy nebyl k objevu
pøivolán nikdo z odborníkù, má za následek fakt, že dnes vám nemohu sdìlit k nálezu další
podrobnosti, zda kosti pocházely z loveckého tábora èi se jednalo o náhodnì uhynulého
tvora.

Rád bych touto cestou ještì jednou podìkoval panu Františku Vodièkovi za informace
a panu Josefu Chaloupkovi za záchranu vzácné památky. Na vás ostatní se obracím s
následující prosbou: 

Nebojte se upozoròovat na nálezy! Nic tím neztratíte! Zamlèováním obdobných nálezù
jen okrádáte budoucí generace o doklady k poznání historie našeho regionu! 

Nosorožec srstnatý  ( Coelodonta antiquitatis )

Vyhynulý savec z øady lichokopytníkù, charakteristický pro studená období peistocénu.
Vyvinul se v jižní Asii a odtud se v polovinì pleistocénu rozšíøil dále do Evropy. Obýval stepi
v jižním pøedpolí severských ledovcù. 

Nosorožec srstnatý byl vysoce pohyblivý a ve své dobì byl vedle mamuta druhým
nejvìtším zvíøetem. Doprovázel stáda mamutù a na rozdíl od mamuta byl nosorožec spíše
toulavý samotáø.

O vzhledu tìchto nosorožcù jsme dobøe informováni nejen z jeskynních maleb
pravìkého èlovìka – Rouffigne (Francie), ale i z mršin, které byly nalezeny v živièných
píscích v Polsku. Mršiny mìly zachované mìkké èásti tìla, dobøe byl zachován žaludek i s
obsahem, dále svalstvo, kùže a oèi. Jeho chrup byl dobøe pøizpùsoben ke spásání tvrdé
rostlinné potravy pøedevším lišejníkù a trav. Mìl dva nepravé rohy za sebou. Pøední delší
roh dosahoval délky až 1 m. Tìlo dosahovalo zpravidla délky 350 cm a výšky 160 cm. 

Z našeho území je znám z mnoha lokalit vèetnì sídliš� mladopaleolitického èlovìka.
Nosorožec srstnatý vymøel pøed 10 000 lety.

Marian Krucký, Melicharovo vlastivìdné muzeum v Unhošti
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Firma ÈÍŽEK pøijme pracovníka do výroby.

Pracovní náplò:
- výroba dveøních køídel
- pøíprava vestavìných skøíní a kuchyní pro
další výrobu

Požadujeme:
- vyuèení v oboru truhláø
- praxe ve výrobì nábytku
- èasová flexibilita, spolehlivost, preciznost

MYKOLOGICKÝ  KLUB UNHOŠ�

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY
V ROCE 2008.

Přednášky se konají každou poslední středu
v měsíci od 18 hodin ve

VLASTIVÌDNÉM MUZEU FRANTIŠKA
MELICHARA UNHOŠ�

30.1.2008 
JAN BOROVIÈKA: Naše halucinogenní houby.

27.2.2008
JIØÍ VÉLE : Houby od jara do podzimu.

26.3.2008
VÁCLAV JANDA : Houby Èeského krasu.

30.4.2008
JIØÍ VÉLE: Jarní houby 2.

28.5.2008
ALEŠ VÍT: Houbaø za plotnou 2.

25.6.2008
JIØÍ KOHL : Naše hvìzdovky.

24.9.2008
JAROSLAV MALÝ: Houby Mìlnicka.

29.10.2008
VÁCLAV KRS : Jedlé èirùvky.

26.11.2008
JIØÍ BAIER : Houby v kuchyni.

MYKOLOGICKÝ KLUB UNHOŠ�
Vás zve na další besedu o houbách.
Do Melicharova vlastivìdného muzea

Dne: 30.1.2008 od 18 hod.

BESEDU POVEDE VÝZNAMNÝ
MYKOLOG

JAN BOROVIČKA
NA TÉMA:

NAŠE HALUCINOGENNÍ
HOUBY.

V rámci besedy bude demonstrace
donesených hub, promítání fotografií a
malá ochutnávka houbového pokrmu.
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KAM KRÁČÍ V NOVÉM ROCE 2008 DOMOV UNHOŠŤ.

                      Fyziologické stárnutí a stáří je normální součástí života člověka. Pokles psychických 
                i fyzických funkcí nemusí být tragický, protože uchování duševní i psychické aktivity
                je v určitém prostředí možné. Mnoho seniorů může žít i v prostředí Domovů spokojeně,
                v psychické i fyzické relativní pohodě. Je zákonité, že člověk, tak jak stárne, přizpůsobuje
                praktické činnosti, práci, svým aktuálním možnostem. Penzionování se promítlo
                negativně do jeho životního tempa, psychomotorického tempa. Stáří je přirozené a  
                logické, stárnutí jako proces je však diskontinuitní a individualizovaný.
                      Staré české přísloví říká, že co se nepoužívá, chátrá. Ukazuje se, že v prevenci 
                psychické i fyzické závislosti to platí beze zbytku. Udržet seniora v psychické 
                a fyzické aktivitě znamená oddálit nejen závislost a z ní plynoucí nesoběstačnost,
                ale zásadně eliminovat nástupu deficitů psychických i fyzických, tedy zásadní
                 změny kvality života seniora. Na udržení psychické i fyzické aktivity musí být
                 kontinuálně soustředěna mimořádná pozornost. Je to logické, nutné, zásadní.
                 Uvážíme li stále narůstající zastoupení seniorů v populaci, nutnost eliminace rizika
                 psychických a motorických poruch je nanejvýš vhodná  a nutná . Psychická a fyzická  
                 aktivita-psycho, motorická rovnováha je přijatelná kvalita života seniora, ta  je naší 
                 společenskou povinností, z důvodů etických, morálních a lidských.
                       Významnou roli v tomto procesu v Domovech pro seniory je motivace, aktivizace,
                 podpora, posilování , vedení, učení, edukace. Senioři si musí osvojit nové činnosti,
                 aby se tak neupínali na postavení, které v náhradním Domově mají a na které
                 si zvykají. Je nutné, aby si vybírali aktivity, které vyhovují jejich omezením.
                 Musí přemýšlet o tom, co existuje okolo, za rámcem jejich života v Domově,
                 aby našli smysl svojí nové role, smysl svojí nové existence.Vzhledem k tomu,
                 že v tomto období života u člověka nastávají intelektové změny minimální,
                 intelektová kapacita nedoznává významných změn, je jistě vhodné soustředění
                 aktivit k udržení kognitivní pružnosti - učení, uchovávání informací, cvičení
                 paměti. Cvičení kognitivních schopností vidíme jako nedílnou součást plánovaných
                 činností vzhledem k uvedeným skutečnostem, ale i jako preventivní aktivity,
                 které  nejsou vždy v preventivním modelu vnímány jako smysluplné.
                 Pro celou veřejnost, seniorskou i ostatní je třeba předložit k diskuzi  program:
                 UPEVŇOVÁNÍ A OCHRANA  ZDRAVÍ
              Informace v interaktivní diskuzi o multikulturních aspektech v 
              regionální společnosti, stárnutí a stáří, změnách a kvalitě života,                                               
              nezávislosti a sebeúctě, mýtech o stáří, aktuálním rozměru života
              seniorů. Výchově mentorů pro  péči o seniory.
              Diskuze v celospolečenském regionálním formátu o:
              Horizontech a vizích kvality a kvantity služeb seniorům.
              Společenských normách v rozměru seniorského věku.
              Standardem z procesu diskuze bude dobrým východiskem kriterium:
               Soběstačnost, nezávislost, autonomie seniorů jsou vize, které se stanou                                 
              skutečností u těch, s kterými budeme moci společně  pracovat.
    

          Mgr. Hana Koišová                                                           Ing. Václav Kohlík
            manažerka kvality                                                              ředitel

Veřejné WC jinak
Z důvodů častého vandalského

jednání a úmyslného ničení zařízení a
hygienických prostředků upravujeme

provozní hodiny VEŘEJNÉHO WC od
7. ledna 2008 takto:

pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod.

V ostatních hodinách opravdu
nejsme schopni provoz WC ochránit
tak, aby mohl sloužit těm, kdo ho
opravdu potřebují.

Ebert Milan - Centrum služeb
Slunce všem, o.p.s.

Podnapilý øidiè odmítal zastavit
Dne 10. listopadu 2007 kolem 02,45 hod. u
obchodního domu Èeperka spatøila hlídka
mìstské policie muže, který se nejistým krokem blížil k zaparkovanému vozidlu
Ford Tranzit. Než k nìmu staèili strážníci dojít, muž do vozidla nasedl a rychle se
rozjel. Øidiè projel nepøimìøenou rychlostí (kolem 100 km/hod.) tøídou E. Beneše
a pokraèoval smìrem do ulice Køivoklátské. Zde se hlídce podaøilo vozidlo
pøedjet a pøedepsaným zpùsobem jej stavìt. Øidiè na znamení k zastavení
vozidla reagoval tím, že snížil rychlost jízdy, ale následnì opìt zrychlil a zaèal
služební vozidlo mìstské policie pøedjíždìt zleva. Pøi pøedjíždìní narazil pravou
èástí do levé pøední èásti vozidla strážníkù, které odsunul až k pravé krajnici, a
zvýšenou rychlostí pokraèoval dál v jízdì. Øidiè pokraèoval v jízdì pøes
køižovatku Unhoš� Amerika, kde nerespektoval dopravní znaèku „Stùj, dej
pøednost v jízdì“, a dále pokraèoval pøes Nouzov smìrem k Berounu. Hlídka
kontaktovala operaèního dùstojníka Policie ÈR okresního øeditelství Kladno a
požádala ho o souèinnost pøi pronásledování vozidla, jehož øidiè svou divokou
jízdou ohrožoval i ostatní úèastníky silnièního provozu. Vozidlo se podaøilo
zastavit až na pokraji Berouna, kde mu silnici zatarasila služební vozidla Policie
ÈR. 
Podnapilému øidièi bylo v dechu namìøeno 2,18 promile alkoholu. Svým
jednáním tak zamìstnal nejen naše strážníky, ale i policisty z Berouna, kteøí jej
stíhají pro trestnou èinnost, a také kladenské policisty, kteøí zadokumentovali
dopravní nehodu, ke které došlo ještì v Unhošti. Škoda na služebním vozidle

Mìstské policie Unhoš� byla vyèíslena na 40 tis.
Kè. Jednání øidièe se naštìstí obešlo bez újmy na
zdraví.

Vraky vozidel musí z mìsta pryè
V prùbìhu mìsíce listopadu 2007 objevili strážníci mìstské policie na území
mìsta Unhoštì celkem tøi vraky motorových vozidel. Upozoròujeme všechny
majitele motorových vozidel, že pokud je vozidlo evidentnì neschopné provozu
na pozemních komunikacích, a splòuje další zákonné podmínky, za kterých lze
vozidlo oznaèit za vrak, jsou povinni je odstranit na vlastní náklady. V pøípadì, že
tak v zákonné lhùtì neuèiní, naøídí jejich odtah strážníci mìstské policie na
náklady vlastníka. Ten bude následnì povinen uhradit i ekologické zlikvidování
vraku. V pøípadì nejasností s definicí „vraku motorového vozidla“ doporuèujeme
prostudovat zákon è. 13/1997 Sb.

Rozšíøení pùsobnosti
Na základì platné veøejnoprávní smlouvy mezi mìstem Unhoš� a obcí Braškov,
provádí strážníci Mìstské policie Unhoš� od 5. listopadu 2007 výkon své služby i
na území Braškova. Jedná se o èinnost jen ve vymezeném rozsahu dvou hodin
v týdnu, zajiš�ujeme však i reakci na pøípadná oznámení obèanù. Na základì
další platné veøejnoprávní smlouvy mezi mìstem Unhoš� a obcí Èervený Újezd
provádíme mìøení rychlosti jízdy rovnìž v této obci.

MÌSTSKÁ POLICIE UNHOŠ� INFORMUJE

Pokuta uložena a zaplacena
Stavební úøad v Unhošti uložil

spoleènosti Skanska CZ, a.s., která
provádí výstavbu rodinných domù v
areálu bývalé “Traktorky”, pokutu ve
výši 200.000,- Kè za zneèiš�ování
komunikací na území mìsta
Unhoštì.

Spoleènost Skanska CZ, a.s.
tuto pokutu již zaplatila.

Ing. L. Hortová, ved. stav. odb.


