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SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ

Vážení spoluobčané,

na základě Vašeho zájmu týkajícího se možné vý-
stavby „Světa záchranářů“, kterou hodlá na našich 
pozemcích realizovat Středočeský kraj, rozhod-
la jsem se s panem místostarostou předložit Vám 
všem projektový záměr k shora uvedené stavbě, 
který jsme obdrželi od Středočeského kraje. Záro-
veň bychom Vás chtěli ujistit, že se nejedná z jejich 
strany o žádnou ukvapenou a náhlou akci, nýbrž 

o dlouhodobě řešenou záležitost. Všichni členové 
zastupitelstva obce přistupují odpovědně a s rozva-
hou ke každému svému rozhodování. Tak tomu je  
i v tomto případě.

Dovoluji si Vás požádat, abyste své názory, připo-
mínky nebo podněty k předloženému projektové-
mu záměru směřovali k našim rukám, abychom je 
mohli řešit na příštím jednání zastupitelstva. 

starostka a místostarosta obce
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Dobrý den, 

chtěl bych hned v úvodu poprosit, abyste si všichni 
přečetli těchto několik listů. Tyto noviny jsou vy-
dány speciálně kvůli možné výstavbě areálu „Svět 
záchranářů“ nad Koutem. 

Většina informací je z projektu Středočeského kra-
je, anebo z osobního jednání s Mgr. Jindřichem 
Schenkem, který je na kraji ředitelem pro bezpeč-
nost, popřípadě vycházejí z již funkčního areálu  
v Karlových Varech. 

Celkový projekt „Svět záchranářů“ vychází, jak jsem 
napsal výše, z již funkčního areálu, který je v provo-
zu již od roku 2015 v Karlových Varech. Celý areál 
je zaměřený hlavně na malé a dospívající děti, kte-
ré se zde mají seznámit s prevencí rizik prostřed-
nictvím preventivních, výchovných a vzdělávacích 
aktivit. Konkrétně jsou to faktory vnějšího prostře-
dí lidského života (biologické, geologické, sociální, 
kulturní, demografické, politické, ekologické, tech-
nologické, ekonomické či psychologické) směřující 
ke stále větší otevřenosti světa. Tento vývoj zcela 
zákonitě zvyšuje rizika pro běžný život.

Když to vezmu konkrétně měly by se zde děti seznámit s těmito riziky: 

Oblast rizika Specifikace rizika

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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FORMULACE POSLÁNÍ PROJEKTU

CÍLE PROJEKTU

A KDO BY MĚL BÝT ČLENEM PROJEKTU/ PARTNEŘI PROJEKTU.

● Vybudování technické infrastruktury pro reali-
zaci aktivit vedoucích k ochraně zdraví, životů, 
životního prostředí a majetku. Podpora udržitel-
ného rozvoje příslušného regionu.

● Vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života. 
Zkvalitnění součinnosti aktivit záchranářů  
a obyvatel, zejména dětí a mládeže. Zkvalitnění 
školních aktivit i aktivit volného času dětí  

a mládeže, jejich pedagogů a rodičů. Podpora 
aktivit nestátních neziskových organizací, jejich 
klientů a dalších cílových skupin.

● Realizace vzdělávacích programů pro realizaci 
aktivit vedoucích k prevenci a přípravě  
na běžná rizika, rizika mimořádných událostí  
a sociální rizika, spojená se současným  
způsobem života (životním stylem).

-	 Krajský	úřad	Středočeského	kraje
-	 Hasičský	záchranný	sbor	Středočeského	kraje	
-	 Policie	ČR	–	Krajské	ředitelství	Policie	
	 Středočeského	kraje	
-	 Zdravotnická	záchranná	služba		
	 Středočeského	kraje
-	 Horská	služba	ČR
-	 Vodní	záchranná	služba	
-	 Armáda	ČR	
-	 Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	ČR

-	 Ministerstvo	vnitra	
-	 Ministerstvo	dopravy	
-	 Města	a	obce	regionu	(zde	tedy	i	Zaječov)
-	 Stávající	vzdělávací	zařízení	v	regionu	

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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- Pozemky
Majitelem by byl realizátor projektu a to je Stře-
dočeský kraj. 

- Investice 
Středočeský kraj, popřípadě více subjektů, když by 
byly například peníze z EU nebo Národní zdroje. 
Když nebudou vypsané dotace, je Středočeský kraj 
připraven celou akci zafinancovat. Investice se dle 
předběžného projektu předpokládá v rozmezí 150 – 
200 mil. Kč 
V projektu je počítáno s pořízením chybějící in-
frastruktury v dané lokalitě. 

- Provozovatel
Organizace určená Středočeským krajem sdružují-
cí všechny zainteresované subjekty. Tedy nezisková 
organizace, kterou kraj vytvoří. 

Provoz centra v této variantě pak probíhá na zákla-
dě výpůjčky areálu ze strany majitele (Středočeský 
kraj) / Investora vůči nezávislé neziskové organizaci 
s puncem autority u složek IZS a dalších spolupra-
cujících subjektů. 

Právní forma této organizace je tedy zapsaný spo-
lek, respektive pobočný spolek. Má statutární or-
gán složený z 3 – 5 členů a má zařízenou tzv. od-
bornou radu, která je složená ze zástupců všech 
zainteresovaných subjektů, zejména pak složek 
IZS. 

MAJETKOVÁ STRUKTURA PROJEKTU: 

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ



VÝČET OPTIMÁLNÍHO VYBAVENÍ CENTRA „SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ“:

(Informace	z	projektu	Kraje	s	tím,	že	u	nás	by	bylo	
rozšířeno	o	větší	klidové	zóny)	

Areál Světa záchranářů Středočeského kraje se roz-
kládá na optimální ploše 40 000 m2. Svou podobou 
a infrastrukturou připomíná malé město se vším, 
co k tomu patří. Ústředním prvkem je síť komuni-
kací (silnice, chodníky apod.), která je obklopena 
jednotlivými tématickými stavbami a specifickými 
lokalitami (cvičné objekty).

Areál je vhodné architektonicky koncipovat jako 
bezbariérové území osazené zelení. Centrální 
budova bude poskytovat administrativní zázemí, 
recepci, sociální zázemí, kuchyňku, sklady a před-
náškové sály. Cvičné objekty, nabízející zázemí pro 
praktickou přípravu v rámci prevence rizik (budova 
vjemů, mimořádných událostí, nemocnice, policie, 
hasičů atd.). Síť komunikací vytváří dopravní hřiště  

s železničním přejezdem a tunelem. Dále se v are-
álu nachází trenažér rizik ve výškách a hloubkách, 
jezírko s umělým potokem, altán, sportovní hřiště, 
dětská hřiště, jedovatá zeleň atd. Celý areál by měl 
být kruhově propojen centrální komunikací, umož-
ňující přístup záchranářské techniky, a sítí chodníků. 
Součástí centra je i parkovací kapacita, situovaná  
v rámci vjezdu do areálu.

Pro proces realizace projektu je nezbytná úzká spo-
lupráce s AZK, se Středočeským krajem (potenciální 
investor), projektantem (zpracování dokumenta-
ce), budoucím provozovatelem a následně doda-
vatelem investice. Cílem je minimalizace funkčních 
provozních rizik pro budoucí uživatele centra. Celý 
areál musí mít charakter zóny klidu a vyvolávat po-
cit bezpečí v souladu s navrženým posláním a vizí. 
Principem je vytvoření synergie mezi formou a ob-
sahem projektu.
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SPECIFIKA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:

- Centrální budova kde bude sociální zázemí, admi-
nistrace, energetické centrum, kuchyňka a sklady 

- Budova první pomoci 
- Budova operační středisko 
- Budova výjezdů IZS 
- Budova rizik v domácnosti 
- Budova hasičů 
- Budova policie 
- Budova rádio a TV 
- Budova pro mimořádné události 

Dále venkovní prostor : 
- Úpravy prostor (vysázení zeleně, oplocení a ko-

munikace)
- Hlavní venkovní prostor (relaxační místa, zeleň, 

hřiště, přírodní amfieáter, jedová zahrádka)
- Dopravní hřiště 
- Jezírko s umělým potokem
- Simulátor rizik ve výškách a hloubkách 
- Simulace železničních rizik 

Pro běžné využití areálu je počítáno s parkovací plo-
chou cca 20 aut a 2-3 autobusy. 

Dále jsou v areálu věci jako zahradní domek na se-
kačky…

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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PROVOZNÍ NÁKLADY:

Celková částka je cca 6 500 000 Kč (zde se omlouvám 
za moji předchozí informaci, která byla 8 mil Kč a vy-
plynula z předchozí schůzky, ale nebyla přesná) 

Jelikož je to jeden z mála projektů, na kterém se 
shodly politické strany Středočeského kraje napříč 
spektry, je a bude zcela jasné, že do budoucna bude 
projekt udržitelný. 

Viz grafy, kde je zcela patrné jak velký přínos celý pro-
jekt má ať už ve vzdělávání, anebo v prevenci (ochra-
ně životů).

Ta se dá jenom předpokládat, ale když se vychá-
zí z čísel centra v Karlových Varech, je v rozmezí  
12 000 – 15 000 za rok. Myslím si, že toto číslo 
nebude o mnoho větší, i když jsme rozlohou větší 
kraj, ale může být číslo klidně i dvojnásobné (ale 
tomu osobně moc nevěřím).

Většinu peněz bude dávat Středočeský kraj, počítá se 
ale i dále s financemi z MŠMT, MV, dotace, reklama, 
drobný prodej, vstupné. 

V Karlových Varech je možné areál i soukromě na-
vštívit s dětmi, jelikož samotný program pro školy 
končí kolem 14:00 hod.
Školy mají výuku zcela ZDARMA.

UŽITKY PROJEKTU: PŘEDPOKLÁDANÁ 
NÁVŠTĚVNOST:

Časová	synergie	užitků

Struktura	užitků

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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Je to soubor mnoha možných programů a doby trvání 
programů, počet osob atd.  

Například: 
- Seznámení se s riziky / vnímání 
- Seznámení se s riziky / pokusy 
- Laická záchrana 
- Základní komunikace 
- Seznámení se s riziky a návyky / chováním 
- Základní chování na hřišti 
- Evakuace 
- Simulace záchranné situace
- Rizika ve vodě 

Je zde spousta programů pro děti, které slouží pro 
prevenci a bezpečné chování. Programy jsou již od 
MŠ přes ZŠ a i pro SŠ. 

V areálu by mělo vzniknout cca kolem 5 hlavních pra-
covních míst, další navazující zaměstnanost jako jsou 
služby, správce areálu, úklid nebo IT bude zajištěno 
externě. 

Dále lektoři budou externí a to z řad profesionálů IZS. 

Jak se v celém projektu píše, hlavní je kvalitní vzdě-
lání našich dětí. Lektor bude mít vždy maximálně  
7 žáků, jen tak je možné dosáhnout potřebného 
efektu a kvalitního vzdělání. Davové akce v systému 
frontální výuky jsou zcela nežádoucí a míjí se účin-
kem. Jak se píše i ve studii, kraj by chtěl vybudovat 
do budoucna 2- 3 takováto centra v různých částech 
Středočeského kraje. 

Toto jsou zatím současné informace, vycházející z před-
běžného projektu „Světa záchranářů“ ve Středočes-
kém kraji. 

Kdo by chtěl více informací a konkrétní video již fun-
gujícího areálu podívejte se zde: 
http://www.svetzachranaru.cz

Jedno video asi vydá za 1000 slov. 

SPECIFIKACE PROGRAMU: PERSONÁLNÍ OBSAZENOST:  

VZTAH VELIKOSTI VŮČI KAPACITĚ: 

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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Pro přehlednost jsem dal tyto nejčastější podněty 
do bodů.

1) Jak si pohlídáme, že zde bude opravdu 
 to co zde má být? 
- Smlouva – ve smlouvě bude „Zaječovská pojistka“, 
kde Středočeský kraj nebude moci bez souhlasu za-
stupitelstva obce Zaječov prodat a nebo užívat prostor  
k jiným účelům. Vše by mělo být ošetřeno v zájmu 
nás a Kraj s tím předběžně souhlasí. Smlouva se bude 
řešit až začátkem měsíce července 2018.

2) Helikoptéry 
- Opravdu zde nebudou létat žádné helikoptéry.

3) Sebere nám areál vodu ze studen 
- Určitě budeme trvat na tom, aby bylo vloženo do 
smlouvy, že lokalitu musí posoudit hydrogeolog. 
Dále trváme na tom, aby se Kraj připojil na hlavní 
obecní vodovod.

4) Bojíme se, že to dopadne jako 
 s Domovem důchodců…??
- Bohužel Domov důchodců je soukromý projekt, kte-
rý skončil na financování. Zde by měl být investorem 
Středočeský kraj a ten má každý rok v rozpočtu okolo 
25 000 000 000 Kč a proto věřím, že to jako DD nedo-
padne. 

5) Co bude s projektem, až ho nebude chtít
 nikdo financovat?
- Projekt „Svět záchranářů“ má stát Středočeský kraj 
150 – 200 000 000 Kč a to je velká suma na to, aby někdo 
nechal areál chátrat. Provoz má stát okolo 6 500 000 Kč 
každý rok – když vezmeme rozpočet Středočeského 
kraje, je to pro něj položka takřka zanedbatelná. Dále 
školy jsou tlačeny, aby prováděly interaktivní výuku, 
mají povinnost mít výuku na dopravním hřišti atd. 
Proto si myslím a je zcela logické, že určitě areál nikdo 
nebude ukončovat. Podpora pro výstavbu a provozo-
vání je plošná ve všech krajích.
 
6) Proč zrovna u nás? 
- P. hejtmanka poslala na všech cca 1200 obcí dopis, 
že chtějí zbudovat areál pro bezpečnost dětí, kde se 
budou děti školit a vzdělávat. Jelikož více informací 
nebylo, poslali jsme dopis na Kraj, že bychom se rádi 
dozvěděli více. Za několik dnů se nám ozval Středo-
český kraj s tím, že máme poslat mapy a podklady  
a přijet na Středočeský kraj. Zde jsme se dozvěděli 
více informací. Za dalších pár dnů nás informovali, 
že Zaječov je číslo 1. Další týden jsme měli poradu 
zastupitelstva a seznámili jsme zastupitele s projek-
tem, těm se projekt líbil. Jelikož se nejedná o malou 
záležitost, zvolili jsme jiný postup než obvykle a to, 
že ZÁMĚR PRODEJE vezmeme na veřejné zasedání 
a zařadíme dodatečně (zde bych chtěl jenom dodat, 
že běžné záměry prodeje se neschvalují a jsou pou-

DÁLE BYCH CHTĚL ODPOVĚDĚT NA NĚKOLIK ZÁSADNÍCH 
INFORMACÍ, KTERÉ BOHUŽEL KOLUJÍ MEZI LIDMI. 

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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ze vyvěšeny ve www a úřední desce obce, schvaluje 
se vždy pouze prodej). Dali jsme tedy tímto najevo, 
že máme zájem jednat dále a všech 11 zastupitelů 
bylo pro, což není zcela běžná záležitost. Dále mělo 
být další veřejné zasedání, ale bohužel jsme neměli 
v ruce bližší informace (smlouvu), a proto byl bod vy-
škrtnutý. Schválilo se tedy pouze pověření starostky 
a místostarosty k dalšímu jednání s Krajem, což bylo 
opět jednohlasně schváleno. 

Když jsem byl poté opět na Kraji, projednával jsem 
zde opět i tuto otázku: ,,Proč u nás?“ Bylo mi řečeno, 
že projekt chtěli situovat na jih Středočeského kraje. 
Usuzuji, že z důvodu stavby dalších 2-3 takových are-
álů po kraji. Dále mi bylo řečeno, že ostatní pozemky 
byly nevyhovující a jeden z požadavků bylo, že musí 
být v blízkosti dálnice… . 

Mám také informace, že odlehlejší krajští zastupitelé 
chtěli mít areál ve svých lokalitách, ale bohužel zde 
nemají vhodné ucelené pozemky a proto byl vybraný 
Zaječov.  

7) Proč za 1 Kč 
- Je zcela běžnou praxí, že státní instituce si prodá-
vají pozemky za 1 Kč, nebo si je darují bezúplatně. 
Zaječov není výjimkou, dostali jsme historicky něko-
lik pozemků od Středočeského kraje. Před cca rokem 
jsme zažádali o převedení pozemku od Pozemkového 
úřadu do vlastnictví obce, který nám nyní bezúplatně 
převádí stavební pozemky nad Novou silnicí… Dále 
musím říci hlavně fakt, že sice to je za 1 Kč, ale musí-
te se dívat na další příjmy nebo spíše náklady, které 
Obec Zaječov díky areálu ušetří. 

- Například ušetřené náklady na parkoviště, všich-
ni víme, jak vypadá v turistické a houbařské sezóně 
vjezd do CHKO. Jsou obložené domy a příkopy auty.  
Je v jednání, že bychom mohli turisty směřovat na 
parkoviště v areálu. Náklady na vybudování parkoviš-
tě odhadem cca 3 mil Kč ? 
- Velký problém VODA na Horní Kvaň. Bohužel jsou 
prodány pozemky, které spojovaly Kout s Kvaní. Je-
diná možnost je vedení vodovodu popřípadě kana-
lizace přes pozemky VLS a AČR, bohužel to z našeho 
pohledu není zcela možné. Řešili jsme nyní 3,5 roku 
příjezdovou komunikaci k pozemku, která by vedla po 
pozemku VLS a MO, bohužel neúspěšně. Nedokáže-
me si tedy představit, že bychom tímto územím pro-
táhli tyto sítě, aby se do budoucna mohl realizovat 
vodovod. Kraj má ale zcela jinou vyjednávací pozici 
vůči těmto institucím a mohl by tedy vyřešit celkem 
velký problém i tím, že by si přivedl kanalizaci a vo-
dovod k sobě na areál a byla by otevřená možnost 
výstavby vodovodu. Přínos je tedy vyřešení  neřešitel-
ného. Úspora odhadem 2 mil Kč.  
- Přínos číslo tři- to je skládka zeminy nad lomem. 
Je zcela jasné, že v areálu budou nějaké pozemkové 
úpravy. Mohl by se tedy za nás vyřešit problém se 
skládkou. Jsou celkem dvě možnosti, jedna je rekulti-
vace a druhá je odvoz. Pokaždé se bude jednat o mili-
onové částky - asi v rozmezí 2-7 mil Kč.
- Když tedy vezmete, že sice prodáme pozemek za  
1 Kč, ale sami dobře vidíte, že to je v obecním i veřej-
ném zájmu. Jelikož i úspory obce budou velké v řádech 
možná i desítek milionů Kč. Přínos pro lidi - možnost 
vodovodu pro Horní Kvaň, Kout bez zaparkovaných aut 
turistů, obecní kasa ušetří nemalé peníze za skládku.

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – V ZAJEČOVĚ
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Pozemky, v současném stavu, mají hodnotu okolo  
1 280 000 Kč a je tedy vidět celkem velká výhodnost. 
Vše však můžeme řešit, až budeme mít v ruce přesné 
znění smlouvy.
- Dále obec dostane peníze od kraje z vynětí pozemku 
z půdního fondu. Část peněz jde rovnou do obecní 
kasy, zde to je cca 75-90 Kč z m2, to je okolo 5 120 000 Kč 
za vynětí pozemků. 

8) Bude tam částečně zpevněná plocha 
 a poteče odtud voda? 
- Dnes je ve stavebním zákoně, že každý si musí svoji 
dešťovou vodu likvidovat na svém pozemku. Bude si 
ji muset Středočeský kraj vyřešit, realizovat vsakova-
cí jímky nebo udělat rozstřik po vlastním pozemku, 
popřípadě se bude muset napojit na dešťovku. Jed-
noznačně by se měla situace spíše zlepšit než zhoršit. 

9) Hluk? 
- Byl jsem se v Karlových Varech osobně podívat. 
Musím říci, že i když tam byly 3 autobusy dětí, nikdo 
zde nekřičel a nedělal nepořádek. Je to pro děti něco 
úplně jiného, škola hrou a všechny děti byly 100% za-
pálené do výuky - k mému překvapení. Kdo nevěří, 
ať se tam jede podívat. Škoda, že ty co píši o hluku, 
návštěvu centra v KV odmítli. Areál by byl situován od 
nejbližšího obydlí Kvaně cca 220 m a od Kouta cca 170 
metrů - je to přes les. Takže po tom co jsem viděl v KV 
si troufnu říci, že nikdo o reálu nebude vědět. 

Šíří se i dezinformace, že v areálu se budou cvičit ně-
jaké výbuchy – nic takového zde nebude.  

Když to shrnu, jaké plusy areál obci přinese?
1) Zbavení se skládky zeminy 
2) Vyřešení parkovací kapacity pro turisty v Koutě 
3) Přivedení vody na Horní Kvaň 
 (v současnosti pro obec neřešitelná situace)
4) Přivedení kanalizace pro Horní Kvaň (v současnosti  
 pro obec neřešitelná situace)
5) Naše spolky budou moci využívat profi vybavený  
 areál 
6) Naše děti z MŠ a ZŠ budou mít výuku všech mož- 
 ných rizik a nebezpečí v blízkosti
7) Možná rozšíření komunikace „planýrka“
8) Zaměstnanost
9) Bližší vztahy se Středočeským krajem 

Musím říci, že plusy areálu převyšují několikanásob-
ně mínusy areálu. Věci, které obec areálem vyřeší 
několikanásobně převyšují současnou cenu pozemků  
a obec tedy ušetří nemalé peníze, které se budou 
moci investovat do dalších projektů jako je voda, 
chodníky, komunikace, škola… . 

Vladimír	Havlík
místostarosta	obce	Zaječov
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CHTĚL BYCH TÍMTO REAGOVAT, JEN V KRÁTKOSTI, NA ČLÁNEK  
V PODBRDSKÝCH NOVINÁCH:
Celkem mě mrzí několik věcí. Jednou je to, že nám 
nikdo nedal prostor se vyjádřit a druhá věc je ta, že 
bez mého souhlasu někdo zveřejnil můj článek, který 
v několika bodech již není aktuální, jelikož je staršího 
data. O tom, že mi někdo drobně zasahoval do mého 
článku, již raději nemluvím. 

S většinou v tomto článku musím jenom nesouhla-
sit. Nejvíce mě mrzí ta část článku, kde p. Kyselý píše  
o tom, že mu nebyla přivedena voda. Bohužel asi 
nepostřehl, že v roce 2017/2018 mu byla přivede-
na kanalizace a v Koutě se udělala také nová voda.  
V současné době se kompletně rekonstruuje vodojem 
pro celý Kout. A i přesto se napíše takovýto článek, 
jak nic neděláme. Na to navazují další věci, omlou-
vám se, ale jaký vzorný hospodář by realizoval v by-
tovkách nové povrchy a hřiště, když víme, že se zde  
v roce 2017/2018 bude budovat kanalizace a vodo-
vod ? No, asi máme každý na situaci jiný náhled. Něk-
do by zřejmě udělal nové cesty a poté je další rok roz-
kopal. Další lží je, že komunikace do Kouta je obecní. 
Není, je krajská. Průběh a asfaltování probíhá úplně 
stejně jako v předchozí etapě kanalizace. Pouze se na 
zimu, kvůli zimní údržbě, udělaly záplaty. Další fáze je 
kompletní asfaltový povrch po této komunikaci. Akce 
začnou v průběhu července. Budou se asfaltovat  
i místní obecní komunikace v lokalitě Kout a Nová 
Ves, kde se bude dělat asfalt ve velké míře i nad roz-
sah vody a kanalizace a to z důvodů, že je zde pod 
komunikací všechno nové (v PVC).

Dále už článek nechci více komentovat, jelikož je tam 
spousta demagogie a nepravd od Rally Příbram, ta 
se zde nejela možná už 10 let, nyní se zde jezdí Rally 
Hořovice atd…. Nesouhlasím s tímto článkem, který 
je plný nepravd a chce lidem podsunout to, že tento 
záměr je špatný. Je smutný i fakt, že si dobrý projekt, 
který nám všem může přinést velký užitek a hlavně 
našim dětem, vzalo pár lidí jako předvolební téma. 
Troufnu si říci, že to je fakt a uvidíte sami časem, že 
vzpoura Kvaňské louky je jenom mediální kampaň 
člověka, který chce kandidovat na starostu. Přijde mi 
smutné, že to co vidíme v televizi, je nyní i v naší obci. 
A budeme i proti dobrým projektům jen proto, aby-
chom se dostali někam, kam chceme. Slyšet jen co 
když, a co kdyby, a co bude… ? Omlouvám se, ale my 
bychom zde měli být od toho, abychom tyhle kdyby,  
a když odstranili a o to se v jednáních s Krajem bude-
me snažit. 

Jsem Zaječovák od narození - téměř 30 let. Chci zde 
založit časem rodinu a vychovávat děti. V části Kvaň  
a i Kout mám velmi dobré kamarády. S areálem by 
měl sousedit i pozemek mého bratrance. I z těch-
to důvodů přistupuji a snažíme se s Krajem jednat 
konstruktivně a hlavně tak, aby to bylo pro dobro nás 
Všech Zaječováků. Zaječov beru jako celek a nehraji si 
na ty dole a ty nahoře (Zaječov a Kvaň).

Vladimír	Havlík
místostarosta	obce	Zaječov
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