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S L O VA  S TA R O S T Y
Velice rád bych dnes uèinil programové prohlá�ení a uèiním tak, i kdy� duben mýmslibùm moc dùvìry nepøidá. Neberte to tedy prosím aprílovì, jaro u� je takové - ob-tì�káno nadìjemi perspektiv a nových zaèátkù a my na radnici toho máme spousty nasrdci. Na srdci i na jazyku.Pøednì: paní místostarostka Zikmundová zabodovala a její zásluhou budeme mítpeníze na revitalizaci rybníka a pøipravuje se projektová dokumentace i pro rybník naBlatovì. Z dùvìryhodných pramenù se proslýchá a rada ji� vypsala soutì� na projekt,�e by se co nevidìt dal pøejít Újezd nad Lesy od východu na západ (a nazpátek) suchounohou, po zámkové dla�bì, s koèárkem i bez nìj � po chodníku! Dobrý, né?!Magistrát, ústy samotného radního pana Slezáka, pøislíbil dovybavení �koly a jídelny,èím� pádem mù�eme pro mobilní dùchodce uva�ovat i o obnovì jídelnièky v nové�kole. Rovnì� dìkujeme.Na úspì�né (a rychlé) dokonèování vodovodního øadu v ulicích Starokolínská a Novo-sibøinská navá�e stejným technickým postupem (tedy metodou øízené mikrotunelá�e)i následující realizace kanalizaèních øadù. V  leto�ním jaru se prý mù�eme tì�it na zpra-cování projektové dokumentace.Své trpìlivé pøátele v areálu Lesních ètvrtí uji��uji uji�tìním mandatáøské firmy Ma-gistrátu, �e zapoèetí prací na koneèném øe�ení silnic � a� do stavu obdobného dne�níStaroújezdské - v ulicích Ochozská, Cerhýnská, Církvická a On�ovecká nastane ccav dubnu. Logickému pokraèování výstavby do Druhanické brání ne� dokonèeníprojektových prací, ale i ty by mìly být hotovy tak, aby práce navázaly. Horempádemsháníme panely na pøislíbených 300 m provizorního panelového chodníku a jsmepøed realizací. Nadále budou pokraèovat zvelebovací práce na ji� zasí�ovanýchkomunikacích metodou recyklátového povrchu, který se v na�ich pomìrech a mo�-nostech obce plnì osvìdèil.Veledùle�itou stavbou, tøeba�e na pohled ne a� tak efektní, je chystaná intenzifikaceblatovské èistièky vod a s tím spojené pøípadné rekonstrukce stávajícího kanalizaèníhopøivadìèe, který do ní vede od Roho�níku. Mnohem viditelnìj�í budou práce navýstavbì benzinové pumpy, tím tøetím objektem v øadì � benzinka, Penny Market �by mìla být pizzerie.V souladu s tìmito zámìry je v bìhu i pøíprava pøechodu prochodce a maminky s koèárkem pøes hlavní do slepé Plhovské ulice.Urychlenì se dokonèují poslední administrativní a projektové práce na urbanis-tickém veledíle, 180 nových bytech na Roho�níku v trojúhelníku ulic �lebská, Roho�-nická a Miletická.A kdy� u� jsme u bytové výstavby � parcelují se pozemky ve smìruna Bìchovice v blízkém sousedství èistièky � vznikne tu nové obytné centrum Ladas více ne� padesáti rodinnými domy.Co nebude? Zatím le�í ladem hotový projekt meditativního centra domova seniorù,co� vázne na nedostatku financí. Dosud se nena�el investor ani pro výstavbu ekume-nického centra, které by mìlo stát na køi�ovatce ulic Èentická a Polesná. Ostatnì - hnedvedle mateøské �kolky, o její� nutné a brzké výstavbì se v tìchto dnech intenzivnìjedná. A kdy� u� si stýskám na peníze � jak rádi bychom v prostoru radnièního nádvoøíkryté stánky pro prodejní tr�nici. Ten prostor si o to pøímo volá. Co myslíte, drazíspoluobèané, dali bychom z veøejných sbírek dohromady 500 000 Kè na jeho vy-dlá�dìní?! O to dal�í � stánky, lavièky a stoleèky, záchùdky, umývárny, ka�ny, zvon-kohry, vánoèní stromy, kejklíøe a muziku by se u� úøad dokázal postarat.Dìkuji za pozornost a tì�ím se na vás pøi nákupu keramiky, knih a výbìrovéhotextilu tamté�. Petr Mach

P.s. I.: dìkujeme ka�dému drahému (lacinému) obdarovateli stavebním panelem, kterýbychom si mohli, na cca do podzimu, zapùjèit k zalo�ení chodníku v Ochozské ulici.P.s. II.: hledáme sportovce cyklistu, zapáleného bojovníka obeznámeného s problematikou�ivotního prostøedí, k pomoci s instalací cyklo-stezek v  blízkém regionu MÈ 21.
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Zápis ze 4. jednání Rady MÈ Praha 21 ze dne 29. ledna
2003
Rada schválila

pøedlo�ený návrh smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy
o zøízení vìcného bøemena è. 5/03 s Pra�skou plynárenskou
a.s. a povìøuje starostu podpisem smlouvy.
Rada ulo�ila

vedoucímu OMI Ing. Voskovi, aby zaslal panu Sejkorovi
dopis s po�adavkem o doplnìní �ádosti o souhlas PVK
a TSK s umístìním ecodreinu do chodníku pøed è.p. 5 v ul.
Staroujezdské a poté pøedlo�il materiál na dal�í jednání rady.
Rada schválila

pøevod finanèní èástky ve vý�i 8.000,- Kè z kapitoly 05
pro Støedisko rané péèe Praha 1, Ha�talská 27 na péèi
o klienta Tadeá�e Rejfka r.è. 020605/0108.
Rada povìøila

starostu jednáním s Mgr. Halovou � radní hl. m. Prahy
o poskytnutí finanèního pøíspìvku na zakoupení termoobalù
pro peè. slu�bu.
Rada nesouhlasila

s výstavbou pomníèku v parku na Blatovì a povìøila sta-
rostu jednáním s �adatelkou pí Vìntusovou.
Rada schválila

pøedlo�ený návrh Smlouvy o in�enýrské èinnosti uzavøené
dle § 269 a násl. obchodního zákoníku a povìøuje starostu
podpisem smlouvy.
Rada vzala na vìdomí

zmìnu platového výmìru øeditele Z� Masarykova pana
Miroslava Kurky, øeditelky I. M� pí Jany Cenkrové,
øeditelky II. M� pí Anny Vlkové a øeditelky M� Roho�ník
pí Danu�e �tolcbartové dle NV è. 583/2002.
Rada vzala na vìdomí

navý�ení základního tarifu o 7 % pracovníkùm Úøadu MÈ
Praha 21 od 1. 1. 2003 dle naøízení vlády è. 583/2002.
Rada schválila

poskytnutí finanèního pøíspìvku ve vý�i 3.000,- Kè na
akci �Ma�karní rej� Obèanskému sdru�ení Maminy z újezd-
ské roviny z kapitoly 06 � Kultura a sport.
Rada ulo�ila

místostarostce Zikmundové, aby vstoupila v jednání se zá-
stupci MHMP ve vìci vybagrování a vyèi�tìní pøíkopù pøi
hlavní komunikaci Starokolínská a Novosibøinská
Zápis z 5. jednání Rady mìstské èásti Praha 21 ze dne
11.2. 2003
Rada odvolala

Danu Slabochovou z funkce èlena pøestupkové komise

a vzala na vìdomí jmenování Vìnceslavy Mièánové do funkce
èlena pøestupkové komise od 13.2.2003
Rada vzala na vìdomí

zprávu Odboru bytového hospodáøství o zprostøedkování
prodeje bytù s neplatièi a ulo�ila vedoucímu odboru Ing. �a-
faøíkovi po pøijetí usnesení OS pro Prahu 9 podat RMÈ in-
formaci, oznámit výsledek soudního øízení spoleènosti Po-
korný (r.k.) a po zpracování zprostøedkovatelských smluv
na konkrétní byty pøedlo�it je k projednání RMÈ.
Rada povìøila

starostu pana Petra Macha a místostarostku paní Andreu
Zikmundovou zastupováním MÈ Praha 21 v otázkách územ-
ního øízení.
Rada jmenovala

paní Bo�enu Ryantovou èlenkou komise sociální a zdra-
votní, Kvìtoslavu Hodkovou èlenkou bytové komise a Miro-
slava Rù�ièku èlenem komise koncepce a rozvoje
Rada odvolala

Jitku Královou z funkce správce kapitoly 04 �kolství
a jmenovala od 15.2.2003 správcem kapitoly 04 �kolství
Hanu Koøínkovou.
Rada schválila

návrh rozpoètu fondu zamìstnavatele na rok 2003.
Rada jmenovala

Dr. Schmidta kronikáøem MÈ Praha 21 a ulo�ila starostovi
dojednat s Dr. Schmidtem  finanèní vypoøádání.
Rada souhlasila

s vybudováním vjezdu u budoucího RD na pozemku
è. parc. 591 z místní komunikace è. parc. 579/1 � ul. Ochoz-
ská.
Rada povìøila

starostu vstoupit do jednání s okolními MÈ ohlednì po-
høbívání zemøelých a ulo�ila vedoucímu OMI zadat zpra-
cování technickoekonomické rozvahy na sní�ení spodní
hladiny vody na høbitovì.
Rada schválila

pøedlo�ená kriteria pro pøijímání dìtí do M� (budou zve-
øejnìna v tomto vydání zpravodaje).
Rada schválila

zprávu o stavu bytového fondu MÈ Praha 21 na sídli�ti
Roho�ník a ulo�ila vedoucímu BH  Ing. �afaøíkovi pøedlo�it
materiál jednání Zastupitelstvu MÈ Praha 21.
Rùzné

Informaci o zimní a letní údr�bì MÈ podala paní Zikmundová.
Informaci o vývoji ve spoleènosti Laxenburger podala paní

Zikmundová.
Informaci o grantové politice podala paní Zikmundová.
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Tajemnice podala informaci, �e se úøední dny roz�iøují

o pátek od 08.00 do 12.00 hodin.
Starosta pøednesl �ádost vèelaøù o zpøístupnìní cesty ke

vèelnici. Rada MÈ Praha 21 nemá námitek k vyu�ití pøí-
stupové cesty ke vèelnici.

Informaci k EIA pøelo�ce podala paní Zikmundová.
Informace k EIA pøelo�ce jsou k nahlédnutí na WWW

Praha 21.
Starosta podal informaci o pøestìhování po�ty do prostor

JO ESPRIT v letních mìsících.
Zápis z 6. schùze Rady MÈ Praha 21 ze dne 26. února
2003
Rada schválila

poèet zamìstnancù Úøadu MÈ Praha 21 na rok 2003 ve
vý�i 76.
Rada souhlasila

s výsledky výbìrového øízení na odprodej pozemku parc.
è. 2023 v ul. Hrádkové a souhlasí s poøadím zájemcù o koupi
pozemku tak, jak bylo stanoveno na základì výbìrového øí-
zení. Prvním zájemcem je pan Mgr. Timura, druhým Ing. Jaku-
bec a Ing. Jakubcová a posledním zájemcem je pan Fiala. Rada
ukládá starostovi, aby tento materiál pøedlo�il ke schválení
na bøeznové jednání zastupitelstva. Rada doporuèuje zastupi-
telstvu, aby Mgr. Timura slo�il 100 % ceny, kterou uvedl ve vý-
bìrovém øízení, tj. 1.;801,- Kè/m2 pøi podpisu kupní smlouvy,
která bude pøedlo�ena do 30 dnù od vyrozumìní zájemce a bude
v této lhùtì uzavøena. V pøípadì nesplnìní podmínek doporu-
èuje rada zastupitelstvu, aby byl pozemek odprodán druhému
zájemci za dodr�ení stejných podmínek jako u prvního zájemce.
Rada souhlasila

s uzavøením smlouvy o smlouvì budoucí na odkoupení
pozemku pro výstavbu mateøské �kolky v rámci vydaného
ÚR �Soubor RD Praha � Újezd nad Lesy � Klánovický les�
a ukládá starostovi pøedlo�it materiál ke schválení na nejbli��í
jednání zastupitelstva.
Rada souhlasila

se zmìnou územního plánu tj. se zmìnou vyu�ití území
OP (orná pùda) oproti platnému ÚP pro rodinnou zástavbu
èistì obytnou � OC.
Rada schválila

poskytnutí finanèního pøíspìvku ve vý�i 1.000,- Kè na
akci �Pøed�koláèek 2003� a schválila poskytnutí drobného
dárku ve vý�i 15 � 20,- Kè pro 16 dìtí z 1. M�, Starokolínská
132, které se této akce zúèastní.
Rada schválila

odpis pohledávek za pí Rù�enu Cibirovou a pí Ilonu
Maèinovou v celkové vý�i 6.500,- Kè.
Rada schválila

rozpoètové opatøení è. 1 � úpravu rozpoètu na rok 2003
dle pøedlo�ené tabulky (viz. pøíloha è. 1).

Rada povìøila
komisi sociální a zdravotní rozsahem kompetencí dle pøí-

lohy, která je souèástí zápisu (viz. pøíloha è. 2).
Rada schválila

øád veøejného pohøebi�tì s omezením pohøbívání lidských
pozùstatkù do zemì a do hrobek a ukládá vedoucímu OMI
Ing. Voskovi, aby zveøejnil omezení pohøbívání na høbitovì
v Újezdì nad Lesy v Újezdském zpravodaji.
Rada schválila

limity mobilních telefonù dle seznamu zamìstnancù, který
je nedílnou souèástí usnesení (viz. pøíloha è. 3).
Rada souhlasila
- s poskytnutím pùjèky spoleènosti Laxenburger ve vý�i

21. 000,- Kè za standardních podmínek a ulo�ila starostovi
pøedlo�it tento bod ke schválení na jednání zastupitelstva.
Tato finanèní èástka bude ulo�ena do notáøské jistiny do
vyøe�ení souèasného právního vztahu. Dùvodem tohoto
opatøení je mo�nost uvalení konkurzu na spol. Laxenburger.

- Pí Zikmundová pøedlo�ila nabídku na letní a zimní údr�bu
od firmy ZISTA. Je nutné pøedlo�it této firmì paspartizaci
zelenì a ta následnì vypracuje nabídku na letní a zimní údr�-
bu, která bude vycházet pøímo z podmínek MÈ Praha 21.

- S návrhem na vypracování PD za úèelem vybudování
chodníkù podél komunikace Starokolínské vystoupila
pí. Zikmundová. Rada návrh projednala a postoupila jej
komisi koncepce a rozvoje, která pøedlo�í variantní øe�ení
do pøí�tího jednání rady.

- Rada ulo�ila místostarostovi, aby pøedlo�il návrh øe�ení
na jednání finanèního výboru.

- Ing. �tulc vznesl dotaz, co se v této otázce vyøe�ilo. Odpo-
vìdìl starosta, �e tato území patøí lesùm Mìlník, které
nemají na úklid finanèní prostøedky. Rada ulo�ila sta-
rostovi, aby vstoupil v jednání s lesy Mìlník a na dal�ím
jednaní rady podal informace a výsledku jednání.

Rada schválila
dodatek è. 2 ke smlouvì o nájmu nebytových prostor v ob-

jektu Masarykovy základní �koly a povìøuje pana starostu
podpisem dodatku.
Zápis z mimoøádného jednání Rady MÈ Praha 21 ze dne
6. bøezna 2003
Rada souhlasila

s programem jednání Zastupitelstva MÈ Praha 21, který
je nedílnou souèástí originálu zápisu.
Rada nesouhlasila

aby se v�echny návrhy na zmìny a úpravy rozpoètu, které
jsou upraveny podle zásad v rozpoètových pravidlech, pøed-
kládaly radì prostøednictvím FV.
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Rada souhlasila

s rozborem pøíjmù a výdajù rozpoètu za rok 2002 a ulo�ila
starostovi, aby tento materiál pøedlo�il na jednání Zastupi-
telstva MÈ Praha 21.
Rada souhlasila

s pøevodem vlastnictví bytových jednotek na sídli�ti Ro-
ho�ník a ulo�ila Ing. �afaøíkovi pøedlo�it tento materiál do
programu jednání Zastupitelstva MÈ Praha 21.
Rada schválila

smlouvu o budoucí smlouvì darovací na úèelovou komu-
nikaci s �ivièným povrchem v délce 163 m, �íøce 6 m s obou-
stranným chodníkem ulo�ené na pozemcích è. parc. 1009/17,
794/4 a 1009/16, v�e na k.ú. Újezd nad Lesy.
Rada souhlasila

se zmìnou územního plánu èásti pozemku è. parc. 1399/11
a 1399/15 z �ZN� � zeleò, pøírodní nelesní plochy na �OC�
� èistì obytné a ulo�ila starostovi pøedlo�it tuto �ádost do
jednání Zastupitelstva MÈ Praha 21.
Rada doporuèila

Zastupitelstvu MÈ Praha 21 na základì jednání s panem
Kodrasem zmìnu splátkového kalendáøe a úpravu kupní smlou-
vy a doporuèuje revokovat usnesení è. 23 ze dne 22.1.2003.
Rada revokovala

usnesení è. 78 a schválila vyvìsit zámìr na prodej bytu
s neplatièi tøetí osobì. Èástka za prodej bytu se bude skládat
z odhadní ceny bytu z roku 2002 a bude navý�ena o dlu�nou
èástku za nájem, slu�by a penále z tohoto plynoucí ke dni
prodeje bytu. Ulo�ila Ing. �afaøíkovi vyvìsit zámìr na prodej
tìchto bytù s neplatièi.
Rada revokovala

usnesení è. 81 a nesouhlasí s povolením vybudování pøíè-
ky. Radní Slezák byl proti revokaci usnesení.
Rada souhlasila

s vyhodnocením grantù za rok 2002 a ulo�ila tajemnici
ÚMÈ pøedlo�it toto vyhodnocení na jednání Zastupitelstva
MÈ Praha 21.
Rada souhlasila

s návrhem jednacího øádu kontrolního výboru a ulo�ila
starostovi pøedlo�it jednací øád na jednání Zastupitelstva MÈ
Praha 21.
Rada ulo�ila

starostovi pøedlo�it grantové øízení na jednání Zastupitel-
stva MÈ Praha 21.
Rada souhlasila

s podáním �ádosti o grant Hl.m. Prahy v oblasti mìstské
zelenì na pozemku è. parc. 713 v k.ú. Újezd nad Lesy, který
je ve vlastnictví Mìstské èásti Praha 21 a ulo�ila Ing. Voøí�ko-
vé doplnit �ádost o souhlasné stanovisko Rady MÈ Praha 21.

Zápis ze  7. schùze Rady MÈ Praha 21 ze dne 12. bøezna
2003
Rada souhlasila

s pojmenováním ulice (parc. è. 468/1 k.ú. Újezd nad Lesy)
názvem �ROÈOVSKÁ�.
Rada souhlasila

se smlouvou o podmínkách umístìní stavby na pozemku
Èeských drah s.r.o. a o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene a povìøuje starostu podpisem smlouvy.
Rada nesouhlasila

s pronájmem èásti pozemku parc. è. 1408/1 na k.ú. Újezd
nad Lesy dle �ádosti a ukládá vedoucímu OMI, ing. Voskovi,
aby odpovìdìl �adateli v intencích jednání rady.
Rada schválila

vypsání výbìrového øízení na vypracování prov. dokumen-
tace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci chodníkù pøi
komunikacích Starokolínská � Novosibøinská rozdìlenou na
8 ucelených etap a schválila uvolnìní finanèních prostøedkù
na tuto akci ve vý�i dle výsledku výbìrového øízení z rozpoètu
MÈ Praha 21.
Rada souhlasila

se zøízením vjezdu pøes pozemek parc. è. 3072 na pozemek
parc. è. 3071, v�e na k.ú. Újezd nad Lesy, dle situace za pod-
mínky, �e vjezd bude øe�en v souladu s vypracovanou PD
k ÚR a SP, která je k dispozici na Úøadu MÈ Praha 21.
Rada schválila

odepsání z úèetnictví MÈ Praha 21 tìchto nevymahatel-
ných pohledávek:
- Stabys s.r.o. � pokuta ve vý�i 30.000,- Kè
- AUTOIMPORT spol. s r.o. � pokuta ve vý�i 50. 000,- Kè
- Souhrnná pohledávka ve vý�i 77.595,- Kè.

Rada ulo�ila starostovi, aby po�ádal JUDr. Fialu o pí-
semné pøedlo�ení informace, �e vymáhání pohledávek bylo
bezúspì�nì provádìno a doklady jsou ulo�eny u ing. Voøí�-
kové.
Rada souhlasila

s prominutím poplatkù z prodlení za nehrazení nájemného
a plateb za slu�by za dlu�né období od 01/1997 a� 12/2002
paní Janì Tesaøové, bytem �í�ovská 1627, Praha 9 � Újezd
nad Lesy. Dluh je jmenovanou pravidelnì splácen. Pokud
by bylo pøeru�eno placení dluhu, zaplatila by pí Tesaøová
dluh vèetnì penále. Rada povìøila starostu podpisem dohody
o uznání dluhu paní Jany Tesaøové.
Rada souhlasila

s tím, aby pøi privatizaci gará�í byl ve smlouvách o pøe-
vodu vlastnictví roz�íøen subjekt nabyvatele na oba man�ele
v tìch pøípadech, dle pøilo�eného seznamu �adatelù, kde se
jedná o umo�nìní èerpání úvìru druhým z man�elù a povì-
øuje starostu podpisem takto upravených smluv o pøevodu
vlastnictví.
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ZASED¡NÕ RADY
Rada schválila

odmìnu ve vý�i 1. 200,- Kè/mìsíc pro tajemnici pøe-
stupkové komise sl. Martinu Nejtkovou a odmìnu ve vý�i
700,- Kè/mìsíc pro èlenku pøestupkové komise paní Vìn-
ceslavu Mièánovou, a to s platností od data vystavení jme-
novacího dekretu starostou.
Rada schválila

dodatek k pracovnímu øádu, který je nedílnou souèástí
zápisu (viz pøíloha è. 1) a povìøuje tajemnici podpisem do-
datku.
Rada souhlasila

s návrhem dopisu místostarostky, týkající se omluvy re-
dakèní rady za neuveøejnìní zpráv z radnice v bøeznovém
èísle Újezdského zpravodaje. Tato omluva bude oti�tìna v dub-
novém èísle. Rada povìøuje starostu jednáním s �éfredak-
torem Újezdského zpravodaje panem �vejnohou.
Rada schválila

poskytnutí finanèního pøíspìvku FK Újezd nad Lesy na
akci �Jarní karneval� ve vý�i 3.000,- Kè z kapitoly 06 � kul-
tura a sport.
Rada souhlasila

s realizací informaèních ukazatelù ve v�ech smìrech na
následující instituce: Úøad MÈ Praha 21, po�ta, policie a zdra-

votnické zaøízení. Rada zvá�í mo�nost roz�íøení informaèních
ukazatelù o názvy ulic. Rada ukládá starostovi pøedlo�it
finanèní rozvahu.
Rada souhlasila

s realizací projektu �Sadové úpravy � park na Blatovì�
na pozemku parc. è. 713 v k.ú. Újezd nad Lesy v rámci gran-
tového øízení hl. m. Prahy.
Rada souhlasí

s Dohodou o pøevodu práv a povinností nájemce
spoleènosti ELTODO Parking s.r.o. na spoleènost ELTODO
EG a.s. a povìøuje starostu podpisem smlouvy po konzultaci
s právním zástupcem JUDr. Fialou.
Rada ulo�ila

pí Koøínkové, referentce �kolství, aby dala zøizovací listiny
�kolských zaøízení do souladu se stávajícím stavem a poté je
pøedlo�ila radì a zastupitelstvu ke schválení.
Rada povìøila

pí Zikmundovou jednáním s ing. Janem Bugermeisterem
� námìstkem primátora, ve vìci poskytnutí dotace na úpravu
prostor po �bývalé� po�tì, které budou pøebudovány na kan-
celáøe pro potøeby Úøadu MÈ Praha 21.

Andrea Zikmundová
zástupkynì starosty Mìstské èásti Praha 21

SbÏr textilu
Èeský èervený køí� opìt poøádá na

dvoøe místního úøadu v Újezdì n/Lesy
sbìr textilu. Akce se koná v sobotu
26.dubna 2003 od 8.00 do 12.00 hodin.

Textil je zapotøebí pøedem roztøídit
na pou�itelný a sbìrový. Stejným zpù-
sobem je tøeba oznaèit i textilní balíky.
Pøijímáme i boty, záclony, deky, lo�ní
prádlo a jiné potøebné vìci.

za ÈÈK
Zajacová 281970138

PodÏkov·nÌ
Chtìla bych touto cestou podìkovat

pracovnicím sociálního odboru a matri-
ky, dále svazu invalidù za kvìtiny a dár-
ky. Dále bych ráda podìkovala v�em

MEZI LIDMI

svým pøátelùm a známým za krásné
kvìtiny a moøe dárkù a za úèast na mých
80.narozeninách.

Moji milí pøátelé, tisíceré díky Vám
v�em.                        Samková Milada

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji obèansko-správnímu odboru

místního úøadu Praha 21 za blahopøání
k mým 75.narozeninám.

Franti�ek Pi�ingr

�Vá�ení ètenáøi Zpravodaje, �ádáme Vás o prominutí, �e v minulém èísle nevy�ly zápisy z Rady MÈ, co� zavinily
technické problémy. V dubnovém èísle Vám to vynahrazujeme a omlouváme se�.

Redakèní rada

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji v�em pøátelùm a známým za

projevení upøímné soustrasti nad úmrtím
mé milované man�elky, maminky a ba-
bièky Ireny Pi�ingrové.

Václav Pi�ingr s rodinou

OZN¡MENÕ
Na základì hydrogeologického prù-

zkumu je na místním høbitovì v Újezdì
nad Lesy zákaz pohøbívání do zemì. Zù-
stává nadále mo�nost pohøbu do urno-
vého hrobu nebo kolumbárií schránky.
Výsledky hydrogeol. prùzkumu, rozhod-
nutí hygienika hl.m.Prahy a nový øád
pohøebi�tì jsou k nahlédnutí na ÚMÈ
�ivonínská 1629.

Mrázová Irena, správce

BRIG¡DA
Dne 12.4.2003 od 9.00 h. se bude opìt
konat brigáda na �psím plácku� (roh ul.
Sudìjovická � Hulická). Co vzít s sebou?
Hrábì, lopaty, koleèka a dobrou náladu.

OS Maminy z Újezdské roviny
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MEZI LIDMI

26.dubna oslaví man�elé Eli�ka
a Jan Bou�ovi 60.výroèí spoleèného
�ivota.

Do dal�ích let hodnì zdraví pøeje
rodina

RŸZN…
Hled·me pamÏtnÌky historie lÈt·nÌ

v Praze

Pro expozici �Praha letecká�, která bude souèástí desátého
roèníku letecké výstavy �Vzduch je opìt na�e moøe� a která
se uskuteèní od 15. do 18. kvìtna 2003 v areálu bývalé
továrny Aero ve Kbelích, bychom rádi na�li pamìtníky, kteøí
by nám mohli poskytnout informace o leti�tích èi továrnách
a v�em dal�ím, co se v rùzných èástech Prahy letectví dotý-
kalo. A to formou vzpomínek pamìtníkù, tak i formou foto-
grafií, filmù, ale i jiného materiálu. Pokud víte, �e ve va�em
okolí nacházejí pomníky èeskoslovenským nebo èeským let-
cùm, informujte nás prosím té�. Získané informace pomohou
k pøipomenutí jedné èásti èeské historie i k propagaci zúèast-
nìných mìstských èástí.

Pøedem dìkujeme a tì�íme se na spolupráci
Filip Procházka, (tel: 777 220 517 - stále, 272911238 - veèer)
Adresa na písemný kontakt:
START - 7. odboèka Svazu letcù ÈR, Vysoko�kolské støe-

disko pro letecké sporty v Praze, Stará Aerovka, Hùlko-
va 31, 197 00 Praha 9 Kbely, tel: 283098037
email aerovka@aerovka.cz

Mate¯skÈ ökolky v†naöÌ obci
pouze pro vyvolenÈ

Na�e dítì dosáhlo vìku, kdy by mohlo nav�tìvovat mateø-
skou �kolu. Ale je obèanem Újezda nad Lesy, a tak má velikou
smùlu. I kdy� na�i zastupitelé více ne� 10 let vìdí, �e provoz
v jedné ze tøí mateøských �kol bude ukonèen, náhradní kapa-
citu nezajistili. Ani trvale zvy�ující se poèet obyvatel v obci
nebyl dostateèným podnìtem.

Nechápu, proè jsou matky podrobovány poni�ujícím výsle-
chùm pøi zápisu do zbylých M�, jako napø. budete pracovat,
hledáte si místo, máte jiné mo�nosti hlídání dìtí atd. Proè to
výchovné pracovnice M� zajímá? Nechápu. Není to tak dávno,
co ná� syn nav�tìvoval I.mateøskou �kolu v Újezdì nad Lesy
(dnes postupnì ru�enou) a jejich výchovní pracovníci nejed-
nou vysvìtlovali rodièùm, �e nejsou zaøízení na hlídání dìtí,
ale výchovné pøed�kolní zaøízení. Nyní je provádìn výbìr
dìtí, jako by M� nebyla �kolou, ale právì pouze hlídací agen-
turou dotovanou státem a tudí� pøístupnou pouze sociálním
pøípadùm. A tak pokud se matka okam�itì nezbaví man�ela,
nestane se alkoholikem nebo jiným sociálním pøípadem, dítì
do mateøské �koly v místì bydli�tì umístìno nebude. Pokud
dítì �ije v úplné rodinì, rodièe jsou zdraví a o dítì se starají,
není asi dùvod, aby pøed�kolní zaøízení nav�tìvovalo. Rodi-
èùm je vysvìtleno, �e poèet dìtí nìkolikanásobnì pøevy�uje
kapacitu �kolek a jsou jim nastínìna pozdìj�í kritéria výbìru.

Je mi z toho smutno, mo�ná je�tì více ne� ze zoufalého stavu
místních komunikací, který je pomníkem a trvalou ostudou
v�ech, kteøí mìli mo�nost na�i obec v minulých letech spravovat.

Byl bych velice rád, kdyby se ozval nìkdo z odpovìdných
a pøesvìdèil mnì, �e se mýlím. Rodièe ale neuspokojí konsta-
tování, �e jde o slo�itý komplex problémù, na øe�ení se pra-
cuje, ale nikdo neví, v jakém èasovém horizontu se nìco zmìní.
Pokud se bude problém øe�it tak, jak je v Újezdì nad Lesy
zvykem � demonstrací neschopnosti a nezájmu (viz.ji� zmí-
nìné komunikace), tuto generaci pøed�kolákù asi lep�í bu-
doucnost neèeká.

Stejnì tak, jako se nechci smíøit s faktem, �e se je�tì dlouhá
léta budeme muset brodit v bahnì ulic na�í �mìstské èásti�,
nechci se smíøit se skuteèností, �e na�e dítì nesmí do mateøské
�kolky.

Ing.Petr Kratochvíl

Mnozí na�i star�í obèané, kteøí cho-
dili do újezdské �koly, si jistì rádi vzpo-
menou na pana Ladislava Polánku,
uèitele matematiky, èeského jazyka, ze-
mìpisu i dìjepisu na 2.stupni Z�.

Do na�í obce pøi�el tìsnì pøed 2. svì-
tovou válkou a na zdej�í �kole pùsobil

v roce 1987 ve vìku 73 let. 25.kvìtna
t.r. by se býval do�il 90 let.

Vá�ený pane uèiteli, s úctou na Vás
vzpomínají

bývalí �áci a Va�i kolegové

a� do roku 1973, kdy ode�el do dùchodu.
Byl výborným uèitelem, znalcem

historie i pøírody, hluboce vzdìlaný, ná-
roèný k sobì i ke svým �ákùm, ale pøe-
dev�ím to byl mimoøádnì hodný, dobrý
èlovìk, skromný v celém svém nesnad-
ném �ivotì.

Pocházel z deseti dìtí, vìt�ina z nich
vystudovala a pìt si jich zvolilo uèitel-
ské povolání.

Nejvìt�í tíha spoèívala na panu
uèiteli, kdy� mu man�elka je�tì v mla-
dém vìku tì�ce onemocnìla a on byl
na výchovu svého, tehdy je�tì malého
synka sám.

Jeho poslední �ivotní etapa v�ak byla
��astná. Bydlel zde s rodinou svého
synovce v hezké shodì, jak bylo ostatnì
v poèetném rodì Polánkù samozøejmostí,
a v létì v�dy odjel za svými vèelièkami
do rodného kraje, do Luòan u Blatné.

Pan uèitel Ladislav Polánka zemøel
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é·dost o korekturu
V bøeznovém èísle jste v Újezdském Zpravodaji uveøejnili

na 1.stranì SLOVA STAROSTY III., ze kterého vyplývá, �e
nová po�ta bude mít svùj stánek v místì stávajícího obchodu
JO-ESPRIT (Staroújezdská 23).

Reakce obyvatel Újezda nad Lesy je taková, �e si chodí
prohlí�et ná� objekt a v na�ich obchodech se ubezpeèují
v tom, �e tady nebudeme prodávat�.

Skuteènost je ale úplnì jiná:
- od roku 1996 prodáváme vlastní pánskou spoleèenskou

konfekci a budeme prodávat i dále v pùvodním obchodì
z hlavní ulice Staroújezdská 23.

- od záøí 2002 jsme roz�íøili maloobchodní prodej o nový
obchod nìmecké firmy STEILMANN, a to i o dámské odì-
vy s vlastním novým vchodem z na�eho nádvoøí. Jedná
se o vysoce módní spoleèenské odìvy, které budeme pro-
dávat ve stávajících prostorách i nadále.

- Nová po�ta je plánována v levém køídle na�eho sídla v pøí-
zemí na plo�e 236 m2 a bude v kulturním prostøedí s novì
zbudovaným vlastním vchodem od na�eho parkovi�tì, zcela
oddìlena od stávajícího provozu obou prodejen.

Milada Vedrová
Jan Olejar

Na základì výzvy �éfredaktora Zpravodaje pana �vejnohy
pøicházím s nápadem, jak obohatit tento mìsíèník:

Navrhuji zøídit rubriku, která by se zabývala kvalitou slu-
�eb zákazníkùm v na�í obci. Jmenovat by se mohla tøeba:

ÑN·ö z·kaznÌk ñ n·ö p·n?ì
Jsem teï na mateøské dovolené, tak�e na rozdíl od døívìj�ka

potøebuji spoustu rùzných vìcí nakoupit pokud mo�no pøímo
v Újezdì, do centra Prahy se moc èasto nedostanu. A ji� od
poèátku svého putování po místních obchodech a obchùdcích
nevycházím z údivu. Nìkdy se divím nad tím, jak pøíjemnì
se v Újezdì nakupuje, a také nad tím, �e � co� jsem døív
vùbec nevìdìla � je zde skuteènì v�echno k sehnání, �e zde
existují kvìtináøství, drogérie, potraviny, prodejny s náøadím,
cukrárny� První tøi mìsíce mateøské dovolené jsem poøád
nìco objevovala.

Nìkdy ov�em nevycházím z údivu z jiného dùvodu � na-
pøíklad pøi poslední náv�tìvì roho�nické lékárny. Posuïte
sami:

Pro mého syna jsme dostali tøi recepty � dva na mastièky
na ekzém a jeden na olejíèek. U� kdy� jsem se do lékárny
vypravovala, oèekávala jsem komplikace, u� nìkolikrát se
mi stalo, �e nemìli, co jsem potøebovala (napøíklad antibio-
tika pro mého mu�e!).

Za pultem stál pan PODAVAÈ (zámìrnì vypou�tím ze
slova �prodavaè� písmenko �R�). Ten, co kdysi jednomu
zákazníkovi, který se ptal, zda by mìli urèité zdravotní pan-
tofle, které byly vystavené, v jeho velikosti, odvìtil: �To bych
se musel podívat do skladu,� a to takovým tónem, �e bylo
znát, �e ho to velmi, ale velmi obtì�uje.

Podala jsem mu svoje recepty, koukl na nì a oznámil mi:
�No, je to teda blbý, ale z toho nic nemáme.� Nevìøila jsem

RŸZN…

vlastním u�ím, takový katastrofální neúspìch jsem neèekala.
Vypadal, �e tím pro nìj zále�itost skonèila, rozhodnì se mi
nesna�il nabídnout nìjaké øe�ení. �A co mám podle Vás teï
dìlat, jet do Klánovic?� �No, to máte jedno. Tahle mast se
musí dìlat, tak�e stejnì budete muset do lékárny dvakrát.�
�A dokdy mi to mù�ete objednat?� �No � do pondìlka.� Byl
pátek � no vida, jak to jde, kdy� èlovìk ví, jak se zeptat.
�A v pondìlí to urèitì bude?� �No urèitì, kdy� pøijdete po
dvanácté.�

Tak jsem pøi�la v pondìlí po dvanácté � a co myslíte?
Dostala jsem léky na dva recepty ze tøí. Tentokrát tam byla
pøíjemná paní lékárnice, která mi vysvìtlila, �e Holtovu mas-
tièku mají u� mìsíc problém sehnat, ale do ètvrtka ji budou
urèitì mít. S tím, �e se shání obtí�nì, mìla pravdu � man�el
v úterý a ve støedu obìhl pár lékáren v centru, ale nikde ji
nemìli. Proè to ale nevìdìl u� v pátek �pan podavaè�, proè
mi sebejistì tvrdil, �e v pondìlí v�e bude?

Kdyby se nìco podobného stalo v nìjaké lékárnì v centru,
prostì by tam zákazníci pøestali chodit. To se ale v pøípadì
roho�nické lékárny asi nestane � v �irokém okolí (pokud
vím) jiná není, a� v Klánovicích, ale vypravit se tam z Roho�-
níku je výlet na pùl dne. Navíc má roho�nická lékárna výho-
dnou polohu hned vedle zdravotního støediska. Proto se asi
nemusí bát, �e by do ní lidé pøestali chodit � pøesto�e úroveò
slu�eb tam rozhodnì není oslnivá.

Abych se nezamìøovala pouze na lékárnu - podobnì je na
tom i roho�nický Meinl. Pár postøehù za poslední pùlrok:

Vìèný zmatek v cenovkách, hlavnì u mléèných výrobkù
a v zeleninì � èlovìk aby pátral jako detektiv, kolik zrovna
tenhle jogurt stojí, na zji�tìní ceny lilku jsem èekala asi 10 mi-
nut, za mnou stála fronta � nakonec jsem to vzdala a lilek
jsem jim nechala. V bednièce s citróny se hned na vrchu krásnì
smìjí 3 totálnì plesnivì bílé. Jindy je zas v pozadí sly�et:
�Ty nové tam je�tì nedávej, poèkej, a� doberou ty staré.� �
proè by mìl zákazník dostat èerstvé zbo�í, kdy� hrozí, �e by
se hor�í neprodalo? Z té vtipnìj�í stránky: krátce pøed leto�-
ními Vánocemi nemìli asi 4 dny vanilkový cukr � asi je pøe-
kvapilo, �e je po nìm najednou taková poptávka? Legrace je
i s alkoholem � kdy� jsem kupovala rum, paní od lahùdek
ho odnesla rovnou k pokladnì. Nechápala jsem proè � vysvìt-
lila mi, �e se �ztrácejí� cestou ke kase. Jak se mohou ztrácet,
pøemý�lela jsem� Chvíli mi trvalo, ne� mi do�lo, �e se obá-
vají, �e bych ho mohla ukrást!

Tak�e si myslím, �e by se nám mohlo vyplatit míti na na�e
�obecní� obchody zamíøeno oko Zpravodaje � tøeba se ob-
chodníci chytí za nos a budou se sna�it, aby se o nich psalo
jen pìknì � a to by bylo pro nás zákazníky to nejlep�í, co
bychom si mohli pøát!

Kamila Bartovská

Vá�ení pøátelé,
rádi bychom Vám pøedstavili na�i novì vzniklou organi-

zaci s dlouhým názvem: Svaz posti�ených civilizaèními cho-
robami, ve zkratce SPCCH. Jsme vlastnì v Újezdì ji� dlouho,
jako smí�ená organizace Sdru�ení zdravotnì posti�ených
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jsme fungovali dobrých 10 let, bohu�el na pøíkaz shora jsme
se museli, aè neradi, rozdìlit na organizace tìlesnì posti�e-
ných a na na�i SPCCH. Spoleènì zabìhnuté akce, tj.kulturní
a zájezdová èinnost funguje i nadále ve spolupráci jak s na-
�imi TP pøáteli, tak s celou øadou organizací v Újezdì, které
se také sna�í ulehèit v nemoci a stárnutí na�im spoluobèanùm.

V tomto povídání bychom rádi naznaèili, jakou èinností
se zabývá a proè vznikl /celostátnì ji� v roce 1990/ SPCCH.

V tomto Svazu jsou soustøedìní pøedev�ím kardiaci, dia-
betici, astmatici a pacienti s rùznými vnitøními onemocnìní-
mi. Jim nabízíme pomocnou ruku v pøekonávání na�ich ne-
mocí, proto�e ze zku�enosti víme, jak �patnì se lidé, napø.
kardiaci po pøestálém onemocnìní, dostávají do bì�ného �i-
vota. To Vám to najednou nechodí, nedýchá, to, co jste klidnì
zvládali, to je teï nemo�né a v�ichni doma a ve Va�em okolí
se Vám sna�í pomoci a o to je Vá� pocit závislosti na okolí
hor�í a hor�í. Málokdo z nás umí zahodit svùj zajetý zpùsob
�ivota a je tak silný, hlavnì du�evnì, �e si zaène budovat
svùj �ivot znova, ale jinak - lépe. Ne�ije sice na plné obrátky,
ale poci�uje vìt�í radost ze �ivota, ne� poci�oval v plné �i-
votní aktivitì. Tìm z nás, kteøí nemají tak obrovskou vùli,
nebo jsou osamìlí a nemají sílu zmìnit svùj zpùsob �ivota,
nabízíme pomocnou ruku v podobì cvièení /ve formì: cviè,
jak mù�e�/, vycházek, rekondic, pøátelských a kulturních zá-
�itkù � a ne ledajakých. Cvièení nás pozvolna dostává do
lep�ího zdravotního a zejména psychického stavu, vycházky
do okolí Prahy nám dají nejenom nové poznatky, ale dodávají
sebedùvìru a proto�e obvykle konèí v útulné hospùdce, máte
mo�nost si popovídat s novými pøáteli a tak poznávat, �e
�ivot je stále krásnìj�í, proto�e to, co jste si mysleli, �e u�
nikdy nebudete moci pro�ít, to si teï pro�íváte mnohem sil-
nìji. Ka�dý z nás, kdo v téhle bezvadné újezdské partì takhle
zaèínal, ví, co to je pomoci si navzájem.

Vrcholem na�í èinnosti jsou rekondièní pobyty, dotované
Centrem slu�eb Karlín, spojené s cvièením, vycházkami, be-
sedami, mnohdy s cvièením v bazénu, to podle podmínek
v dané lokalitì. Na nìkteré akce z vý�e jmenovaných nám
pøispívá také MÚ a zdùrazòuji, �e jak cvièení, tak rekondice
jsou v�dy pod zdravotnickým dohledem. Obvodní výbor
SPCCH Prahy 9 poøádá roènì 2 rekondice kardiakù. Cvièení

s prvky jógy se koná pravidelnì ka�dé pondìlí od 18 do 19,30
hod. v nové tìlocviènì Masarykovy �koly.

Rozpis vycházek spolu s dal�ími aktuálními informacemi
bychom rádi umis�ovali na plánované vývìsní tabuli, pokud
k nám MÚ nebude nelaskavý.

Snad je�tì zmínka o plánovaných jedno, eventuelnì dvou-
denních zájezdech s kulturní náplní po vlastech èeských �
pokud nám MÚ a Obvodní výbor SPCCH budou pøíznivì
naklonìny. Samozøejmì jsme pøipraveni pomoci diabetikùm
a dal�ím pacientùm s vnitøním posti�ením, pro které poøádá
rekondice Ústøedí SPCCH. Cvièení a ostatní jmenované ak-
tivity jsou pro v�echny spoleèné.

To je snad v�echno, co bychom Vám rádi touto formou
sdìlili. Pokud byste mìli o spolupráci s námi zájem a dosud
jste o nás nesly�eli, srdeènì Vás mezi sebe zveme. Kontakto-
vat nás mù�ete buï na cvièení, nebo ka�dou 3.støedu v mì-
síci po 15 hodinì v Lomecké ulici, vedle místní knihovny.

Malý dovìtek na závìr:
Tìsnì pøed uzávìrkou pøíspìvkù do Újezdského zpravo-

daje, 14.bøezna jsme mìli na�i 1.èlenskou schùzi. Zaèala
velmi optimisticky díky vystoupení malých kamarádù ze �kol-
ky na Blatovì, kteøí kromì roztomilého pásma rozdávali
úsmìvy a jako pøekvapení pro v�echny pøítomné ka�dého jed-
notlivì obdarovali svými krásnými výtvory, co nás víc mù�e
chytit za srdíèko. Dìkujeme touto cestou paní øeditelce
a paní uèitelkám a hlavnì na�im malým kamarádùm.

Na�e schùze byla cílená na po�adavky vnitønì posti�ených
pro leto�ní sjezd SPCCH. Doufám, �e vyznìla optimisticky
díky vystoupením zástupcù na�eho Obvodního výboru p.Ing.
�áèka a p.Ludvíèka, nabídkou zájezdù a rekondic, atraktiv-
ního zájezdu TP p.Boleslava a zejména velmi potì�ujícím kon-
taktem s p.starostou Machem. Oceòujeme pomoc pí Okrou-
hlíkové, která na místì pomáhala øe�it problémy na�ich èlenù.

Zdùrazòuji, �e si velice vá�íme pochopení na�í práce
a o na�ich dlouhodobých cílech, na kterých bychom rádi
spolupracovali, Vás budeme informovat nìkdy pøí�tì.

Dík v�em z Vás, kteøí se sna�íte ulehèit �ivot na�im ménì
zdravým spoluobèanùm.

Za výbor ZO SPCCH:
Zdeòka Ladová, pøedsedkynì ZO

Z†P R ¡ V†A
Za mìsíc únor bylo zaevidováno na místním oddìlení

Policie ÈR Újezd nad Lesy 12 trestních vìcí a 2 pøestupky,
které byly spáchány v obvodu Mìstské èásti Újezd nad Lesy.
Ze 12 trestních vìcí bylo 5x vloupání do motorového vozidla,
1 vozidlo bylo odcizeno, dále bylo 5x vloupání do rodinných
domkù, z toho 2x do novostavby a 1x vloupání do sklepní
koje. Na toto vloupání do sklepní koje byl zadr�en pachatel,

který se doznal i ke spáchání dal�ích trestných èinù na území
Prahy 9.

U spáchaných pøestupkù do�lo 1x ke kráde�i kola a jednou
k napadení psem, tento pøestupek byl ji� postoupen pøestup-
kové komisi ÚMÈ Praha 21 � Újezd nad Lesy.

mjr.Køi��an Antonín
vedoucí MOP Újezd nad Lesy

POLICIE INFORMUJE
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M Ì S T S K Á  P O L I C I E  I N F O R M U J E
V souvislosti s novelizací zák. 553/1991 Sb.,o obecní policii, do�lo
k 1.1.2003 k roz�íøení pravomocí mìstských a obecních strá�níkù.

V pøehledu pøedkládáme pøestupky,které mohou obèany nejvíce zajímat a kterých se mohou, by�
neúmyslnì, dopustit . V�echny ní�e uvedené pøestupky je MP oprávnìna øe�it.
- dopravní pøestupky spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci
- dopravní pøestupky spáchané vjezdem do míst,kde je to místní nebo pøechodnou úpravou provozu na

pozemních komunikacích zakázáno
- pohybem chodce po pozemní komunikaci odporujícím pravidlùm provozu na pozemních komunikacích
- nedovoleným zpùsobem pou�ití koleèkových bruslí a podobných prostøedkù na chodníku (skateboardy),

nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na nìm v rozporu s pravidly provozu na pozemních
komunikacích a dal�í.

Dále je MP oprávnìna :
- naøídit odtah vozidla tvoøící pøeká�ku silnièního provozu (napø. vyhrazené parkovi�tì pro invalidy,

stání v køi�ovatce, stání na pøechodu a podobnì)
- usmìròovat provoz na pozemních komunikacích
- øe�it pøestupky, jejich� projednávání je v pùsobnosti obce
- pou�ívat a vyhodnocovat záznamy z kamerových systémù
- provést kontrolu dokladù potøebných k øízení motorových vozidel u øidièe podezøelého z páchání

dopravního pøestupku (ØP,OTP, doklad o zákonném poji�tìní,emise)

Vyhodnocení výsledné èinnosti za mìsíc únor 2003
V mìsíci únoru bylo strá�níky deta�ovaného pracovi�tì Klánovice zji�tìno celkem 220 pøestupkù.
Struktura zji�tìných pøestupkù : 186 � pøestupky v dopravì

32 � veøejný poøádek
2 � pøestupky ostatní

Ostatní øe�ení pøestupkù : 111 � VNPP (výzva pro nepøítomného pachatele pøestupku)
5 � oznámení o pøestupku (pøíslu�nému správnímu orgánu)

Dal�í ukazatelé :
- provedeno pomocí PTC 9 271 lustrace vozidel,
- 10 náhradních doruèení (soudy,úøady apod.)
- 151 zkontrolovaný osob,
Dále bylo provedeno 29 kontrol se zamìøením na stánkový prodej, 289 kontrol se zamìøením na restaurace
na dodr�ování zák. 37/89Sb. (o ochranì pøed alkoholismem)
Telefonní èísla na MP  Klánovice : stálá slu�ba  281 91 88 86 nebo l. 156
Telefonní èísla na Policii ÈR Újezd nad Lesy : 281 97 31 44 nebo l.158
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galerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na prodejnÌ v˝stavy

Nadia Peöautov· - obrazy ztracenÈho svÏta
Jan ävadlenka - sochy

2.4. ñ 26.4.
p¯i vernis·ûi 2.4. v 18.00 hodin zahraje skupina Skarabeus

Michael Dircks - AustralskÈ doteky
29.4. ñ 24.5.

vernis·û australskÈho malÌ¯e je 29.4. v 17.00 hodin

St·l· prodejnÌ v˝stava:
J. »ern ,̋ J. HanûlÌk, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, K. Oberthor,

Z. Oberthorov·-Popelkov·, M. Pat¯iËn˝, M. Poövic, A. Reon, E. Srncov·, H. ätefkov·-Hruökov·, J. Tich ,̋
O. Vyleùalov· a dalöÌ

TÏöÌme se na Vaöi  n·vötÏvu
otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod.

sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,

Na telefonech 602 341 318 a 777 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)

Helena RÙ�IÈKOVÁ Deník mezi �ivotem a smrtí
Laureát JOFFRIN Zapomenutá princezna
Maeve BINCHY Šance pro lásku
Ephraim KISHON Mùj nejmilej�í pokrm je jídlo
Ken McCLURE Námluvy �korpionù
René DECASTELO O �enách vím všechno
Matthew REILLY Souboj
Martina KEMPFF Lovkynì stínù
Stephen KING Èerný dùm
Soòa �TROBLOVÁ Hra o slávu
Philipp VANDENBERG Tajemství vì�tíren
Ed McBAIN Hlídky
Warren ADLER Válka Roseových
Catherine COULTER Past na oveèku

Tanja KINKE Lvice z Akvitánie
Diane CHAMBERLAIN Strom odvahy

KNIHY PRO MLÁDE�
Irena GÁLOVÁ Lískulka na ostrovì �biribiri
Vítìzslava KLIMTOVÁ Lexikon 3: stra�idla, skøítci,

víly
Christiane GOHL Julie a bílý poník
Chantal CAHOUR Mùj pes jde do �koly
Enid BLYTON Tajemství záhadného balíèku
Jacques BREUIL Filipova dal�í dobrodru�ství
Radek DANIEL Povídá se, povídá
Zdenìk MILER Krtek a snìhulák
Darren SHAN Upírùv pomocník
STEIN-FISCHEROVÁ Køídla pro nás dva
Iva PROCHÁZKOVÁ Eliá� a babièka z vajíèka
Jana FREY Posedlá strachem

Marie Tomaidesová, knihovnice

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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Claireton Chorale - velikonoèní koncert

KULTURA
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Svìtlana TVRZICKÁ,
Slavìtínská 79,190 14 Praha 9-Klánovice,telfax: 281961123, mobil: 777-644768, e-mail: navat@volny.cz

INFORMACE
Klánovický dìtský sbor byl zalo�en na podzim roku 1999 a v prùbìhu svého roèního pùsobení ji� zapojil do své èinnosti
více ne� 40 dìtí, vèetnì 13 dìtí z dìtského domova. V souèasné dobì má sbor více ne� 60 èlenù.
Bìhem své krátké èinnosti se sbor dokázal zformovat ve vcelku �ivotaschopné tìleso, které uspoøádalo øadu presti�ních
koncertù. Vedle snad dnes ji� �tradièního koncertování� v klánovické Besedì èi pøi slavnostních pøíle�itostech MÈ Klánovice
stojí za zmínku pravidelná úèast sboru na charitativním koncertu pro dìti z dìtských domovù v poøadu �Strom splnìných
pøání� ve vinohradském Pavilonu, dále pak v poøadu Dìti dìtem,urèeném pro posti�ené dìti z ÈR. Rovnì� tak pravidelná
vystoupení sboru s hudebnì dramatickými pásmy �Pohádková øí�e�, �Brouèci� a �Èeský Betlém� konané v Nemocnici na
Homolce a v Mìstské knihovnì pro dìti M�, Z� Prahy. Nelze nevzpomenout slavnostní koncerty v Národním domì na
Vinohradech, v Paláci �ofín a pravidelné koncerty v �i�kovském Divadle J.Cimrmana, stejnì tak i vystoupení sboru v zahranièí
na festivalu duchovní hudby ��umava-Bayerische Wald�,koncert v barokním kostele ve Valèi, nebo slavnostní koncert uspoøáda-
ný vedením ÈSSD v Obecním domì u pøíle�itosti Státního svátku vzniku Èeskoslovenské republiky, zlaté a støíbrné pásmo
v Pìvecké soutì�i pra�ských dìtských sborù, atd. V neposlední øadì stojí za zmínku i nahrávka CD a audiokazety �Vánoèní
písnì a koledy�, které sbor v roce 2000 nazpíval spoleènì s orchestrem Radima Linharta pro hudební vydavatelství Aplaus.
Výuka probíhá v Z� Klánovice ,Smr�ovská 1, dvakrát týdnì, a to v pondìlí a ve støedu.
�áci jsou rozdìleni do dvou oddìlení podle výkonnosti, a to do pøípravného oddìlení a koncertního oddìlení. Souèástí výuky,
vedle sborového zpìvu, je i pohybová výchova pro zájemce.
ROZHRH HODIN VÝUKY -
Pøípravné oddìlení: Sborový zpìv    15.30 � 16.30 (PO, ST)

Pohybová výchova 16.30 � 17.30 (PO)
Koncertní oddìlení : Sborový zpìv 16.30 � 18.00 (PO, ST)

Pohybová výchova 18.00 � 19.00 (PO)
Financování sboru je zalo�eno pøedev�ím na pevnì stanovených poplatcích � kursovném �ákù ve vý�i:
Sborový zpìv - 2000,-Kè roènì, placené v�dy na pololetí dopøedu ,
Pohybová výchova 1000,-Kè roènì                      � � �Dìti z dìtského domova jsou pøijímány bez poplatku-kursovného. Rovnì� tak talentované dìti ze sociálnì slab�ích rodin.
Zpravidla dvakrát roènì je poøádáno 3 a� 10 denní soustøedìní sboru s pobytem v rekreaèních zaøízeních v ÈR. Cenovì
i charakterem srovnatelné se �kolou v pøírodì.
Dvakrát roènì,v�dy na závìr semestru je poøádán výroèní koncert celého sboru,tedy vèetnì zaèáteèníkù a pøípravného oddìlení.
Vedle výuky sborového zpìvu je mo�né dohodnout i individuální výuku sólového zpìvu nebo hry na klavír,popø.obojí.

S pozdravem                                                                                                                     Svìtlana Tvrzická, sbormistr

Claireton Chorale
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Mìstský dùm dìtí a mláde�e v Úvalech, Vítìzslava Nováka 372,  vás zve na dubnové poøady:
4. - 5. 4.  2003
Prodejní výstava Ateliéru Prkno - Pávek Kostelec nad
Èernými lesy
Zahájení výstavy u�itkové keramiky man�elù Dany Prkno-
vé - Trejbalové a Miroslava Prkny je v pátek 4.4. v 18 ho-
din.
7.4. 2003
Koncert Jarní melodie.

Mateøské centrum Klánovice � pro dìti i rodièe
bízet pou�ité obleèení na èastých burzách
pøímo v MC. V pøípadì, �e se cítíte una-
veni vìèným �tìbetáním a otázkami va�ich
dìtí nebo si potøebujete zajít k holièi èi
k zubaøi, mù�ete vyu�ít programù pro dìti
s hlídáním � Klub Pøed�koláèek /úterý
13.00 � 15.30 hodin v MC �estajovice
� tel. 604 315231/ a �kolièka /dopo-
ledne ve støedu v MC Klánovice � tel.
603 756078/.

Pro ty, kteøí chtìjí zmìnu, nebo jsou
jim �estajovice blí�, zveme i tam. Nové
MC �estajovice pod na�ím vedením
vzniklo na hlavní ulici v prostorách
bývalého Narexu v 1.patøe nad cukrár-
nou s vchodem vraty a pak nahoru. Ote-
vøeno je v�dy v pondìlí od 9.30 � 12.00
hodin, v úterý od 13.00 hodin je Pøed-
�koláèek, ve ètvrtek od 9.00 hodin Ro-
dinná dílna se skvìlou výtvarnicí a od-
polední herna ve ètvrtek je k dispozici
od 15.00 � 18.00 hodin.

V mateøském centrum se èasto mù-
�ete setkat s rùznými besedami, pøed-
ná�kami a ochutnávkami.

V plánu máme loutkové divadelní pøed-
stavení O neposlu�ných kùzlatech a dìt-
ská módní �ou v nedìli 11.5. od 15.30
hodin v kinì k svátku maminek. Dne
12.6.03 v 16.00 hodin zakonèíme pro-
voz MC opìt pohádkami O øepì, O Bu-
dulínkovi a dal�í. Pohádky pro nás budou

Mateøské centrum Klánovice, ul.Ke
Znaku láká v�echny malé dìti s rodièi
do herny s míèkovým rájem, spoustou
hraèek, her, s balanèními míèi, vnitøní
prolézaèkou a skluzavkou. Rodièe si
mohou s dìtmi bez objednání pøijít po-
hrát a zaskotaèit ka�dé úterý a ètvrtek
v dobì od 9.30 do 12.00 hodin, ve ètvrtek
je�tì od 15.00 do 18.00 po celý rok kromì
prázdnin. Dal�í dny patøí organizova-
ným èinnostem: v pondìlí od 16.00 ho-
din brousí dìtem jazýèky odborná logo-
pedka s velkými zku�enostmi a úspìchy,
v úterý od 16.00 a od 17.00 hodin cvi-
èíme s dìtmi i rodièi v tìlocviènì, ve
støedu od 15.00 hodin probíhají pohy-
bové hry s dìtmi, také malá pøípravka
módní pøehlídky dìtské módy, soubì�-
nì od 15.00 hodin zaèíná hodinka výtvar-
nièení �ikula, v 16.00 hodin je�tì jedna
hodinka �ikula v MC Klánovice, v 17.00
hodin jsou hudební hrátky s kytarou pro
nejmen�í. Ve spolupráci s MC Neratovice
si mù�ete jít zaplavat u� s kojenci pod
dohledem odborné lektorky. V MC Klá-
novice si mù�ete také zapùjèit dìtské
karnevalové masky, koupíte dìtskou vý-
�ivu, speciální dìtskou kosmetiku pro
dospìlé, sirupy a dobroty z medu, odbor-
nou literaturu o dìtech z nakl.Portál.
Samozøejmostí je, �e zde mù�ete vybí-
rat z bazárku dìtských potøeb a také na-

hrát profesionálové. Zváni na tuto akci
jsou v�echny dìti s rodièi do vyèerpání
kapacity, tak�e doporuèujeme vèasné
objednání místenek.

Ani po pohádkových odpoledních
aktivity nekonèí úplnì, jen se pøesunou
na hory do Krkono�, probìhnou dva
Týdny na horách s programem pro dìti
i maminky v termínech od 15.6.03 a od
22.6.03. Ubytování v samostatných
pokojích /2-5 lù�k./, spoleèná velká
kuchyò s ve�kerým vybavením a nádo-
bím, spoleèná jídelna, dìtská herna,
ping pong, zahrádka. Kdo by nechtìl
vaøit, mù�e zajít do blízké restaurace.
Autobusová zastávka je blízko a par-
kovi�tì pro automobily pøímo u objek-
tu. Cena tohoto pobytu je pøijatelná. Jet
mohou maminky s dìtmi, celé rodiny,
prarodièe s vnouèaty.

O prázdninách plánujeme Prázdni-
novou �kolku pro dìti od 3 do 7 let, v�dy
ka�dý pracovní den od 8.00 do 16.00 ho-
din, pravdìpodobnì bude jeden týden
v èervenci a jeden týden v srpnu, pøi-
zpùsobíme se po�adavkùm rodièù, je
proto potøeba vèas se na nás obrátit.

Pøijïte, u nás a s námi se nudit ne-
budete.

Kontakt na Mateøské centrum Klá-
novice a �estajovice:  604 315231,
603 756078, 281 96 00 67

Za MC Klánovice
Dlasková Jitka

Mìstská èást Praha 14 srdeènì zve v sobotu 26. dubna
2003 na tradièní �Svatojiøskou pou�� na námìstí v Hlou-
bìtínì. Pou� zaèíná m�í svatou v 10.00 hod. v kostele sv. Jiøí
a bude zahájena starostou v 11.15 hod. K vidìní bude Pra�ský
pou�ový orchestr, divadélko pro dìti, divadlo pro dospìlé,

lidová hudba, potulní kejklíøi, kapela �arm, stánky s dobo-
vými øemesly, pou�ové atrakce a dal�í. Po celý den jsou pøi-
praveny vepøové hody na Staré hospodì a veèer od 20.00 do
24.00 hod. �Pou�ová zábava�.

Mìstská èást Praha 14 zve v�echny dìti a jejich pejsky

Zahájení v 18.00 hodin. Pøedstaví se dìti základní umìlecké
�koly Èelákovice.
30. 4. 2003
Èarodìjnice se skupinou historického �ermu.
Zahájení v 17 hodin. Prùvod mìstem od MDDM, soud
èarodìjnic, upálení jedné z nich, hry, opékání vlastních
buøtíkù.
Pøijïte, uvidíte, usly�íte, snad se i pobavíte.

Jana Pospí�ilová, øeditelka
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Klub pro maminky a dìti MUM
pro Vás novì pøipravil pra-
videlné cvièení, které vede
pí. Kvìta Obalilová, cvièi-
telka II. stupnì jógy a stan-
dardní kvalifikace a cvièi-
telka II. stupnì zdravotní
tìlesné výchovy.

Pravidelný program cvièení:
úterý 10,00 - 11,00 cvièení pro maminky s dìtmi (4-6 let)

11,00 - 12,00 cvièení pro tìhotné (i na balónech)
12,00 - 13,00 kondièní cvièení pro seniory

støeda 16,00 - 17,00 jóga a zdrav. cvièení pro dìti �kol.vìku
17,00 - 18,00 cvièení pro tìhotné

18,00 - 19,30 jóga a zdravotní cvièení
19,30 - 21,00 jóga a zdravotní cvièení

pátek 10,00 - 11,00 cvièení pro maminky a pøed�koláky
11,00 - 12,00 cvièení na balónech

Cvièební balóny a overbally jsou k dispozici v klubu. Ka-
pacita cvièení je omezena, informujte se prosím pøedem na
tel.: 723 371 903 - u cvièitelky pí Obalilové.

Dále pro Vás ná� Klub maminek pøipravil na 24. dubna
2003 od 9,30 hod. pøedná�ku  na téma �no�ení dìtí v �átku�
(s praktickými ukázkami a nácvikem). Tuto pøedná�ku jsme
ji� uskuteènily v únoru a pro velký úspìch jsme se rozhodly
ji zopakovat.

Na Va�i náv�tìvu u nás se tì�í
maminky z OS MUM

Klánovický sbor Claireton Chorale
15.4. v úterý dvì vystoupení

v Masarykovì �kole v Újezdì nad
Lesy

A na závìr malá perlièka:
Na zaèátku zkou�ky sboru vracel malý

prvòáèek ze svých desek jedny noty
pí Tvrzièké /Largo od Ant.Dvoøáka/
s tím, �e mu tyto noty nepatøí, ale �e
patøí Antonínu Dvoøákovi, ten �e je na
nich podepsaný�
A do dal�ích mìsícù dr�íme palce a pøe-
jeme hodnì úspìchù!

Hana Ziková

A bylo jaro. V�echno kvetlo, a ty
vèely tolik bzuèely a ta tráva byla
taková veliká a ta rosa jako granáty,
a ti ptáèci tolik zpívali a ti cvrèci � ale
ti se nìco nacvrèeli!

A brouèci letìli, a� pøiletìli tam za
potok a pøes vrch, odkud bylo vidìt da-
leko, daleko do �irého svìta.

A na�i brouèci � KDS Claireton
Chorale � se v dubnu také rozletí pøes
klánovický les do Újezda nad Lesy, kde
bude mít velikonoèní koncert v Divadle
Pod Úrovní a také dvì vystoupení v Ma-
sarykovì �kole. A kdy?

13.4. v nedìli Divadlo Pod Úrovní
Spoleèenský sál Masarykovy �koly,

Staroklánovická 230
Pøedprodej lístkù Klánovice, Sla-

vìtínská 79
nebo 1 hodinu pøed zahájením kon-

certu v pokladnì divadla

v sobotu 12. dubna 2003 od 9.00 do 12.00 hod. na 3. roèník
soutì�e

�Mùj pøítel pes�
která se uskuteèní mezi ulicí Pospíchalova a rybníèkem Aloi-
sov na sídli�ti Èerný Most, v blízkosti stanice metra Rajská
zahrada. Soutì� bude zahájena pøehlídkou páníèka s pejskem.

Bude se soutì�it v pøeká�kové dráze, ukázce dovednosti
a o nejsympatiètìj�í dvojici. Pro výherce jsou pøipraveny
ceny. Ukázka výcviku psù kynologické organizace. Celou
akci slovem provází známý moderátor Lubo� Votroubek.
Ka�dý pes musí mít vodítko a ko�ík.

Dìkujeme
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DÌTSKÝ  LETNÍ  TÁBOR  TOM
HOØIÈKY � HUSÍ KRKY

Vá�ení rodièe a pøátelé tábora, je ji� tradicí, �e Vám nabízíme dìtskou rekreaci v dobì letních prázdnin.
11.SEZÓNA – 11.SEZÓNA – 11.SEZÓNA – 11.SEZÓNA – 11.SEZÓNA

Na tábor máme pøipraveny 2 celotáborové etapové hry.

Pro nejmenší jsou tu: Krtek a jeho kamarádi
Pod odborným vedením dìti pro�ijí 19 dní plných veselého skotaèení na louce, v lese, na

høi�tích èi v bazénu se skluzavkou. A to v�e ve výborné spoleènosti Krteèka a jeho kamarádù � co
ti se jen navymý�lí skopièin�!

Pro star�í dìti 9-16 let je to:        Známá i neznámá doba Karla IV.
Jak se �ilo ve 14.století? Dìti si samy vyzkou�í dobová øemesla, um a �ikovnost pøi prodeji svých výrobkù na tr�i�ti

v podhradí. Potom se dostanou do hradu a komnat samotného krále. A oblíbené akce z let minulých? Ohnì, výlety, divadlo,
pu�ák, hrátky v bazénu, diskotéka, softball, sportovní turnaje � nebudou chybìt ani letos!

Pro ty, kteøí ná� tábor neznají: je umístìn poblí� Babièèina údolí mezi lesy, ubytování je ve ètyølù�kových chatkách,
stravování 5x dennì, po celou dobu tábora je zaji�tìn zdravotní dohled. O va�e dìti se postarají pro�kolení vedoucí.

1 9  d e n n í  t á b o r  -  1 9  d e n n í  t á b o r   -  1 9  d e n n í  t á b o r
Termíny        Cena   Kontakt: Zdenìk Závodný

I. 28.6. – 16.7.2003 3 690,- Kè 602 836 976
II. 16.7. � 3.8.2003 3 550,- Kè www.volny.cz/tom-druzstvo/

III. 3.8. � 21.8.2003 3 350,- Kè
Máte-li zájem, zajistìte si místo ji� nyní. Pøíspìvek odborù je mo�ný do ceny poukazu.

Ji� posedmé poøádáme kombinovaný zájezd -
rodinnou rekreaci a dìtský tábor, tentokráte ve
�panìlsku - Lloret de Mar (70 km od Barcelony)
v dobì

22.8.-31.8.2003.
V cenì Kè 6570,- je zahrnuto: doprava klimati-
zovaným autobusem, 7 noclehù v hotelu - ètyølù�-
kové pokoje, polopenze formou �védských stolù.
V místì pobytu je mo�no zakoupit výlety �
pojedeme minimálnì do Barcelony. Tábor je urèen
pro dìti ve vìku 7 - 17 let.
Bli��í informace Vám  rády podají  vedoucí zájezdu
Irena Okrouhlíková 776 137 000 nebo Alena Èerná
605 777 562. Pøípadnì si o nì napi�te na emailovou
adresu:
detskytabor@seznam.cz
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NÏkolik nov˝ch (p¯ÌpadnÏ staronov˝ch) informacÌ o p¯eloûce silnice I /12 a vysokorychlostnÌ trati  VRT
Dne 21.2.2003 se konalo ve¯ejnÈ slyöenÌ v†s·le Masarykovy ökoly v ⁄jezdÏ nad Lesy. Tato ve¯ejn· sch˘ze byla svol·na, aby obËanÈ

zainteresovan˝ch obcÌ dostali novÈ informace o vlivu p¯eloûky silnice I/12 (d·le pro jednoduchost obchvat) na ûivotnÌ prost¯edÌ. Rozs·hl˝
materi·l k†tÈto problematice pod n·zvem ÑPosudek dokumentace o hodnocenÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌì je k†dispozici, bohuûel pouze v†jednom
v˝tisku, na M⁄. ZaË·tek sch˘ze byl svol·n na 16.30 a vÏtöina obËan˘ se tÈto sch˘ze nemohla z˙Ëastnit. S·l byl polopr·zdn˝ p¯esto, ûe tÈma je
nepochybnÏ pro obËany dotËen˝ch obcÌ velmi zajÌmavÈ. Sch˘ze se z˙Ëastnila ¯ada odbornÌk˘, kte¯Ì byli p¯ipraveni odpovÌdat na dotazy obËan˘.

Vzhledem k tomu, ûe v†pr˘bÏhu sch˘ze byla diskutov·na, a k†vÏtöÌ Ëi menöÌ spokojenosti takÈ zodpovÏzena ̄ ada ot·zek, povaûuji za prospÏönÈ
se touto cestou s Ëten·¯i Zpravodaje o novÏ zÌskanÈ informace podÏlit a v†dÌlËÌch problÈmech i p¯ipojit sv˘j n·zor.

P¯eloûka silnice I/12
P¯edevöÌm je t¯eba vych·zet z†toho, ûe p¯eloûka silnice I/12 (obchvat) je z†hlediska obËan˘ dotËen˝ch obcÌ prospÏön· a ËÌm d¯Ìve bude

realizov·na, tÌm lÈpe. N·zornou p¯edstavu o nutnosti tohoto obchvatu d·v· ˙daj ing. »ernÈ z†ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic, ûe v†souËasnÈ dobÏ
projÌûdÌ po silnici I/12 (Novosib¯inskÈ) 12 000 vozidel dennÏ, z†Ëehoû je 23% n·kladnÌch. NenÌ pochyb o tom, ûe hustota provozu bude do doby
dokonËenÌ obchvatu d·le stoupat, zejmÈna kdyû tat·û pracovnice nez·vaznÏ odhadla, ûe v†optim·lnÌm p¯ÌpadÏ budou pr·ce na obchvatu zah·jeny
v†roce 2010. Tomu se p¯i zn·mÈ situaci st·tnÌch financÌ nelze ani divit a tento odhad lze spÌöe oznaËit jako optimistick .̋ Z†toho ovöem vypl˝v·,
ûe ¯ada z†n·s d¯Ìve narozen˝ch se dokonËenÌ ani nemusÌ doûÌt, avöak je t¯eba se o optim·lnÌ ¯eöenÌ starat v†z·jmu naöich dÏtÌ a vnuk˘.

Trasa obchvatu spolu s†vysokorychlostnÌ ûelezniËnÌ trasou VRT je uk·z·na na obr. 1 a obr. 2. Velmi d˘leûitÈ problematice jiûnÌ varianty VRT
bude vÏnov·na dalöÌ Ë·st tohoto Ël·nku. Realizace na obr. 1 vyznaËenÈ mimo˙rovÚovÈ k¯iûovatky M⁄K 3, kter· napojuje ulici Staro˙jezdskou na
obchvat je plnÏ v†pravomoci dotËen˝ch obcÌ, tj. ⁄jezda a KolodÏj. Podle mÈho n·zoru by bylo lÈpe M⁄K 3 realizovat (Varianta A), neboù by byla
dopravnÏ odlehËena ulice Za¯ÌËansk· a Ë·st ulice Novosib¯inskÈ mezi tÏmito ulicemi. Na druhÈ stranÏ by tato varianta ponÏkud zhoröila ûivotnÌ
prost¯edÌ obyvatel Staro˙jezdskÈ ulice a KolodÏj. Z†hlediska vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ je podle stanoviska odbornÌk˘ ¯eöenÌ s†M⁄K 3 nebo bez
M⁄K3 rovnocennÈ.

Z†p¯edloûenÈ dokumentace a podle n·zoru p¯Ìtomn˝ch odbornÌk˘ nep¯ekroËÌ v†sÌdlech nach·zejÌcÌch se v†okolÌ obchvatu nikde hladina hluku
povolenou normu. P¯esto doporuËuji, aby mezi trasou obchvatu a p¯ilehl˝mi sÌdly, coû se t˝k· zejmÈna sÌdliötÏ RohoûnÌku a Boûkovny, byla
urychlenÏ zah·jena v˝sadba p·su zelenÏ s†dostateËnou v˝ökou. Takov·to v˝sadba je plnÏ v†kompetenci obce a nenÌ povinnostÌ investora obchvatu.
S†v˝sadbou tohoto p·su zelenÏ by jistÏ nebylo rozumnÈ Ëekat aû na dobu budov·nÌ obchvatu. Obec by se mÏla pokusit na tuto akci zÌskat
prost¯edky z†nÏkterÈho grantu.

DalöÌ nemÈnÏ d˘leûitou a choulostivou ot·zkou je vliv obchvatu na hladinu podzemnÌch vod. TÈto problematice je v†p¯edloûenÈm materi·lu
vÏnov·na pr·vem velk· pozornost a jiû na z·kladÏ neukonËen˝ch mÏ¯enÌ je vytypov·no nÏkolik hydrologicky kritick˝ch oblastÌ, z†nichû se n·s
t˝k· zejmÈna oblast p¯i Za¯ÌËanskÈ silnici vyznaËen· na obr. 2. DomnÌv·m se, ûe v˝sadba p·su zelenÏ by p¯ÌznivÏ ovlivnila i hydrologickÈ pomÏry
v†dotËen˝ch oblastech.

VysokorychlostnÌ traù VRT
ZatÌmco u obchvatu p¯evaûujÌ u dotËen˝ch obcÌ v˝raznÏ v˝hody nad nev˝hodami, jiûnÌ varianta VRT p¯in·öÌ jen podstatnÈ zhoröenÌ ûivotnÌho

prost¯edÌ. Toho si byli ˙ËastnÌci ve¯ejnÈ sch˘ze dob¯e vÏdomi, a proto vÏtöina dotaz˘ se t˝kala tohoto problÈmu. S†politov·nÌm lze ¯Ìci, ûe od
z˙ËastnÏn˝ch odbornÌk˘ jsme se prakticky nic nedovÏdÏli. Nelze se tomu vöak p¯Ìliö divit, neboù:
1) sch˘ze byla svol·na pouze k†tÈmatu vlivu obchvatu na ûivotnÌ prost¯edÌ a v˝bÏr p¯Ìtomn˝ch odbornÌk˘ a jejich p¯ipravenost tomu odpovÌdala,
2) koncepËnÌ p¯ipravenost vysokorychlostnÌch tratÌ v†»eskÈ republice je v†sam˝ch poË·tcÌch, jak se lze p¯esvÏdËit studiem informacÌ

zve¯ejnÏn˝ch na internetu.
NicmÈnÏ navrûen· trasa jiûnÌ varianty VRT ovlivÚuje vliv samotnÈho obchvatu na ûivotnÌ prost¯edÌ v†samotnÈ existenci n·vrhu. Kdyby bylo

moûno teoreticky st·vajÌcÌ n·vrh trasy VRT odmÌtnout, pak by, opÏt teoreticky, bylo moûnÈ touto trasou vÈst obchvat, coû by opÏt snÌûilo
negativnÌ vlivy obchvatu na ûivotnÌ prost¯edÌ dotËen˝ch sÌdel.

Na internetu se mi poda¯ilo nalÈzt, podle mÈho n·zoru, fundovan˝ Ël·nek ÑVysokorychlostnÌ ûelezniËnÌ doprava v†»eskÈ republiceì autora
ing. Luk·öe T˝fy z†r.2003. Z†tohoto rozs·hlÈho Ël·nku vyjÌm·m:

Od roku 1995 se vöak, alespoÚ pokud je mi zn·mo, VRT nikdo v·ûnÏ nezab˝val. V DopravnÌ politice »eskÈ republiky z roku 1998, Koncepci
rozvoje dopravy a spoj˘ »eskÈ republiky z roku 2000 i v N·vrhu rozvoje dopravnÌch sÌtÌ do roku 2010 se uv·dÌ, ûe budov·nÌ vysokorychlostnÌch
tratÌ jako souË·stÌ celoevropskÈ sÌtÏ nenÌ do roku 2010 re·lnÈ, ale je zabezpeËov·no ˙zemnÌ ochranou jednotliv˝ch koridor˘ v ˙zemnÌch
pl·nech velk˝ch ˙zemnÌch celk˘

HlavnÌ nev˝hodou naöÌ situace je, ûe dopravnÌ infrastruktura (a nejen ta) je nesmÌrnÏ zanedban·, jak co se t˝Ëe rozvoje, tak ˙drûby. Je tedy
pochopitelnÈ, ûe pro nedostatek finanËnÌch prost¯edk˘ se d·v· p¯ednost uvedenÌ alespoÚ nejd˘leûitÏjöÌch ûelezniËnÌch tratÌ do stavu srovnatelnÈho
s vyspÏl˝mi st·ty. MusÌme vöak v·ûnÏ poËÌtat uû v souËasnosti v naöÌ dopravnÌ sÌti s VRT.
Co se t˝Ëe etapizace v˝stavby, pokud by doölo k up¯ednostnÏnÌ vazby BerlÌn - VÌdeÚ, pravdÏpodobnÏ by se zaËal jako prvnÌ stavÏt ˙sek KolÌn -
Brno, kter˝ by se vhodnÏ zaËlenil do st·vajÌcÌ sÌtÏ, v p¯ÌpadÏ spojenÌ se SRN by to byl pravdÏpodobnÏ ˙sek Praha - PlzeÚ. Trasa Varöava - VÌdeÚ
z·visÌ na ˙zkÈ spolupr·ci p¯edevöÌm s Polskem. V »R neexistuje z·vazn˝ dokument zab˝vajÌcÌ se projektov·nÌm VRT. NÏkterÈ obecnÈ ˙daje
poskytuje »SN 73 6301, ve kterÈ je vöak pro traùovÈ rychlosti nad 160 km/h doporuËen (nikoli pevnÏ urËen) odkaz na vyhl·öky UIC. Vöechny
vstupnÌ parametry jsou tedy kompromisy mezi hodnotami, kterÈ poûadujÌ r˘znÈ zdroje ˙daj˘ s ohledem na poûadovanou kvalitu, zejmÈna pak
vyhl·öka UIC 703 a vypracovan˝ materi·l ⁄TP Koridory VRT v »R.

Dovolil jsem si zd˘raznit Ë·sti textu, kterÈ jsou pro n·s d˘leûitÈ. CelÈ znÏnÌ Ël·nku mohu p¯ÌpadnÈmu z·jemci poskytnout.
Co z†toho pro n·s vypl˝v·?
Z¯ejmÏ je nutno se smÌ¯it s†tÌm, ûe trasa jiûnÌ varianty VRT v†˙zemnÌm pl·nu musÌ z˘stat a nelze ji vyuûÌt pro obchvat, neboù je to z¯ejmÏ

na¯ÌzenÌ vl·dy. P¯esto, ûe realizace VRT v†okolÌ naöÌ obce by hrozila v†horizontu snad desÌtek let, je nutno se vöemi z·konn˝mi prost¯edky vËetnÏ
usilovnÈho lobbingu br·nit realizaci tÈto varianty VRT a usilovat o p¯Ìpadnou realizaci varianty severnÌ, kter· ˙dajnÏ povede podÈl d·lnice D11
(na Hradec Kr·lovÈ). Je t¯eba si uvÏdomit, ûe po VRT budou jezdit vlaky rychlostÌ 160 a moûn· i 250km/hod. a hluk v†öirokÈm okolÌ je ohromn .̋

DoporuËenÌ a z·vÏr
P¯eloûka silnice I/12 (obchvat) p¯in·öÌ naöÌ obci jako celku v˝hody, kterÈ p¯evaûujÌ nad nev˝hodami. Proto je t¯eba v†r·mci moûnostÌ usilovat

o co nejkratöÌ termÌn dokonËenÌ v˝stavby s†tÌm, ûe kompetentnÌ organizace budou d·le zkoumat vliv stavby na stav podzemnÌch vod a o
v˝sledcÌch budou obËany obce pr˘bÏûnÏ informovat. Pro snÌûenÌ obav nÏkter˝ch obyvatel sÌdliötÏ RohoûnÌk a Boûkovny ze zhoröenÌ jejich
ûivotnÌho prost¯edÌ je û·doucÌ, aby zastupitelstvo obce usilovalo o v˝sadbu p·su zelenÏ mezi trasou obchvatu a dotËen˝mi sÌdly. Tuto v˝sadbu
je t¯eba zah·jit v†brzkÈ dobÏ ñ v†kaûdÈm p¯ÌpadÏ v†dostateËnÈm p¯edstihu p¯ed budov·nÌm obchvatu.
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Realizaci jiûnÌ varianty VRT by se mÏly vöechny dotËenÈ obce br·nit vöemi dostupn˝mi z·konn˝mi prost¯edky, neboù zhoröenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ
by bylo velmi v˝raznÈ, zejmÈna vlivem vysokÈ hladiny hluku. DalöÌ, moûn· stejnÏ z·vaûnÈ, vlivy na ûivotnÌ prost¯edÌ, zejmÈna s†ohledem na
souËasnou existenci obchvatu a na dalöÌ z·sah do krajiny neumÌ dnes asi nikdo ani odhadnout.

LudomÌr Vojta
autor je Ëlenem zastupitelstva M» Praha 21-⁄jezd nad Lesy a redakËnÌ rady tohoto Ëasopisu




