
OBEC V BREZNU: 

-SDĚLUJEME INFORMACE OHLEDNĚ UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU NA FB, NA 
WEBU JE VYŘÍZENÁ SAMOSTATNÁ STRÁNKA

-VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU

-POŘÍDILI JSME ZAMETAČ PRO ÚKLID CEST A CHODNÍKŮ

-PROBĚHL JARNÍ ŘEZ JAVORŮ NA PRAŽSKÉ ULICI

'V , 'V# 'V , 'V 'V 

-OBCANE MOHOU VYUZIT SLUZBY BIO DVORA JILOVISTE

-PROBÍHAJÍ KONEČNÉ ÚPRAVY OKOLÍ WORK OUTU A PUMPTRACKU, 
VČETNĚ DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI

-OBEC VYJEDNALA ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ BĚHEM CELÉ 
VÝSTAVBY NOVÉHO VŠENORSKÉHO MOSTU

-JEDNÁME  S  ŘSD OHLEDNĚ ZŘÍZENÍ MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY MIMO 
JÍLOVIŠTĚ SE ZACHOVÁNÍM VÝJEZDU U MOTORESTU A SJEZDU U SRBA 
SERVIS
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 
• SOS Ukrajina - organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě
a také okolních zemích, kam lidé prchají.

• Charita pro Ukrajinu
- organizuje Charita česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800,
variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET
60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím
z Ukrajiny na české území.

• Pomozte Ukrajině s Pamětí národa
- organizuje Post Bellum
Sbírkový účet: 123·6318620207 /0100
Nebo: https://www.darujme.cz/
projekt/1205934
Pomoc směřuje na obranné prostředky jako
helmy, vysílačky či neprůstřelné vesty.

• Pomoc Ukrajině! - organizuje ADRA
Sbírkový účet 4004040040/5500

s variabilním symbolem 222 
Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 
DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, 
DMS ZNESNAZE 90 
Pomoc směřuje k lidem zasaženým 
konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům. 

e Sbírka UNICEF 
Sbírkový účet: 11771177 /0300, 
variabilní symbol 829 
Dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90 
na číslo 87 777 
Pomoc směřuje k dětem postiženým 
konfliktem. 

• Veřejná finanční sbírka na pomoc
červeného kříže Ukrajině
Sbírkový účet: 333999/2700, 
variabilní symbol 1502 
Pomoc směřuje do zajištění zdravotnického 
materiálu pro Ukrajinu. 

Další možnosti finanční pomoci 
: www.darujme.cz, kde naleznete rozcestník 

na prověřené sbírky. 

MATERIÁLNÍ POMOC A DOBROVOLNICI 
• V případě potřeby vyhlásí Český červený kříž sbírku materiální pomoci a také žádost
o dobrovolnickou pomoc. Sledujte stránky www.cervenykriz .eu

• Spacáky a léky pro Ukrajinu shromažďuje Skautský institut.
Podrobnosti na adrese: www.skautskyinstitut.cz/pro-ukrajinu

Středočeský kraj 

INFO 

-POZOR, ZMĚNY!_...
- .... ; 

KRAJSKA ASISTENCNI CENTRA POMOCI 
..., ..., - .,,,. 

UKRAJINE MENI PROVOZNI DOBU 

Od 1. 4. budou KACPU Kutná Hora, Příbram, 

Mladá Boleslav otevřena vždy od 7 do 21 hodin. 

Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni 

v nouzovém přístřeší, aby mohli projít odbavením 

v pracovní době. 

KACPU Příbram od 1. 4. najdete na nové adrese: 

jednací sál Zastupitelstva města Příbram, 

nám. T. G. Masaryka 121, Příbram 

(bývalé ředitelství Rudných dolů). 

Pro informace můžete volat také 

na Středočeskou asistenční linku 

226 288400 
www.kr-stredocesky.cz 



INFO 

HLEDÁME DOBROVOLNf l<Y 
DO l<ACPU 

Spustili jsme ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci 

jednotnou registraci pro dobrovolníky do Krajských 

asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). 

pomahame.stredoceskykraj.cz 

KDE? 
V KACPU: Příbram, Kutná Hora a Mladá Boleslav 

KOHO? 
Tlumočníky z ukrajinštiny a administrativní 

či organizační pracovníky 

Zájemci o dobrovolnickou činnost vyplní dotazník 

a budou se moci hlásit na konkrétní vypsané časy 

do konkrétního KACPU. 

Pro zájemce o dobrovolnictví v Kongresovém centru 

v Praze je zřízen samostatný web: 

pomahamepraze.sinch.cz 

Ve spolupráci s www.vlnapomoci.cz 

Středočeský kraj 
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BIO DVUR JILOVISTE 

(Je umístěn za Zahradnictvím směrem na 

Bučinu) 

Provozní doba: 

Středa: 16 - 18 hod. (od 30.3.2022) 

Lichá sobota (jednou za 14 dní): 9 - 12 hod. (od 2.4.2022} 

Zde můžete uložit: 

listí, trávu, seno, plevel, zbytky rostlin, větve stromů a keřů 

Obecní úřad Jíloviště dne 30.3.2022 Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště 



COLME>X< 

Pískoviště s plachtou 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

TECHNICKÁ DATA 

E' 
Hmotnost 81,4 kg 

�, 
C>I Doporučený věk O• 

bm Matená! lepený dl·evěný hranol 

--------

"\ 
Vý�ka volného pádu 0,24m 

Rozměry 3 x3 x0,24m 

Plocha nutná pro montáž 6x6 m 

dle normy EN 1177 - trávo/k C> '° Dopadová plocha ,..... 

300m 

"'--
--------

Colmcx s. r. o .. Kubelíkova 1224/42, 130 00 Preha 3 I Sídlo a sklad: Hlavní 1199, 251 68 Hlubočlnka I +420 773 666 066, +420 716 ?76 033 I info@colmex.c:. I www.colmex.cz 



COLME>X< 

Kolotoč na sezení 

Použití: 

Kolotoč na sezení (průměr 1,8 m) - celokovový s 

protiskluzovou podlahou 

Charakteristika: 

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu, 

které jsou proti korozi chráněny povrchovou úpravou zinkováním, čímž 

se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a 

vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou 

uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také 

upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu 

RAL. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou 

životnost. 

Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HOPE 

{vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou 

barevnou stálostí, odolnosti proti UV záření a hlavně bezpečností, 

protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými 

úlomky). Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý 

spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. 

Doporučený věk: 

Výška volného pádu: 

Nosnost: 

Max. počet uživatelů: 

Rozměry: 

Plocha nutná pro montáž: 

Povrch, tlumící pád: 

2-15 let

0,5 m 

378 kg 

7 

1,75 X 1,75 X 0,74 ID 

6x6m 

dle normy EN 1177 - trávník 
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Dětská sestava se skluzavkou lad' 
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POPIS ZAŘÍZENÍ 

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z 
lepených hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje 
maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které 
jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. 
Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a 
třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího 
podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). 

Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny v ocelových 
patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým 
zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou 
připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich 
konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v 
přímém kontaktu se zemí. Veškeré další kovové prvky 
jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou 
KOMAXIT dle odstínu RAL. 

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, 
nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu 
HOPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se 
vyznačuje vysokou barevnou stálosti, odolnosti proti UV 
záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a 
nehrozí tak žádné nebezpečí zranění děti ostrými 
úlomky). Šplhaci síť, lanový most a lano jsou vyrobeny z 
materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s 
vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými 
nebo hliníkovými spoji. Podesty, šikmý výlez a kreslící 
tabule jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro 
venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HOPE. 
Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo 
nerezový. 

TECHNICKÁ DATA 

Hmotnost 

Doporučený věk 

Materiál 

Výška volného pádu 

Rozměry 

Plocha nutná pro montáž 

Dopadová plocha 

476.51 kg 

2-15 let 

lepený dřevěný hranol 

lm 

6,42 X 2,9 X 3,48 m 

9,5 x6,4 m 

dle normy EN 1177 - trávník 

Co!mex s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 ] Sídlo a sklad: Hlavní 1199, 251 68 Hlubočinka I +420 773 666 066, +420 776 776 033 I info@colmex.cz I www.colmex.cz 



COLME>X< 

Řetězová trojhoupačka v.p. 1,5 m 
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TECHNICKÁ DATA 

Hmotnost 180,99 kg 

Doporučený věk 2-15 lct 

Materiál lepený dřevěný hranol 

Výška volného pádu 1,5 111 

Ro-.i:měty 5,9 X 1,75 X 2,24 m 

Plocha nutná pro montáž B,9x7,5m 

Dopadová plocha dle normy EN 1177 - 45 m' 

Colme,c s. r. o, Kubeliko"a 1224/42, 130 00 Praha 3 I Sidlo a sklad: Hlavni 1199 251 68 Hluboéinka I +420 773 666 066, +420 776 77& 033 I info@co 1 n'8x.cz I www.colmcx.cz 
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