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Vážení občané,

dovolte mi, prosím, popřát Vám všem krásné a klidné

Vánoce a a bohatou nadílku pod stromečkem. Do příštího

roku Vám přeji hlavně pevné zdraví a mnoho štěstí v životě

soukromém i profesním.

Andrea Zikmundová
starostka Městské části Praha 21

3,- Kč
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Zápis ze 40. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne

13. října 2004

schvaluje

- smlouvu o poskytování právní služby advokátní kanceláří
JUDr. Jiřího Stránského a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této smlouvy

- provedení auditu hospodaření MČ Praha 21 a zároveň
schvaluje smlouvu o kontrolní činnosti s firmou ATLAS
AUDIT s.r.o a pověřuje pí Zikmundovou podpisem této
smlouvy

- rozpočtová opatření č. 23 – 25 – zvýšení rozpočtu na rok
2004 dle předložené tabulky, která je nedílnou součástí
usnesení  a zároveň ukládá Úřadu městské části Praha 21
použít dotaci na opravu pískovišť na sídlišti Rohožník

- výběr komunikací ve správě MČ Praha 21 k zimní údržbě
dle předloženého návrhu a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 oslovit firmy zabývající se zimní údržbou komuni-
kací v blízkém okolí (Framaka Běchovice, ZISTA Jaroš)
k vypracování závazné cenové nabídky na zimní údržbu
vybraných komunikací včetně zimní pohotovosti v délce
od 1. 12. 2004 do 15. 3. 2005  a předložit Radě MČ Pra-
ha 21 cenově nejvýhodnější nabídku ke schválení

- smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce chovného rybníka
v Újezdě nad Lesy“ se zhotovitelem díla – NOWASTAV a.s.,
Malešická 49, 130 00  Praha 3 a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této smlouvy

- předložený materiál o privatizaci bytu č. 6 v ul. Žíšov-
ská 1627, Praha 9 – Újezd nad Lesy třetí osobě s minimální
vyhlašovací cenou 1900.173,-Kč a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 zajistit vyvěšení tohoto privatizačního záměru
dle prováděcího předpisu a nabídky na prodej třetí osobě
po dobu 30 dnů na úřední desce

- smlouvu o dílo na stavbu „Provedení oprav místních ko-
munikací – celkem 5.724 m2“ se zhotovitelem díla VIALIT
Soběslav spol. s.r.o se sídlem Na Švadlačkách  478/II,
392 01  Soběslav a pověřuje starostku pí Zikmundovu
podpisem této smlouvy

- uvolnění částky ve výši 80.000,-Kč z rezervy a dále schva-
luje uzavření smlouvy s firmou ELTODO na vánoční
výzdobu centra městské části a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této smlouvy

- na základě výběrového řízení výsledek hodnocení nejvý-
hodnějších nabídek na rekonstrukci Blatovského rybníka
v následujícím pořadí:
I. PROLES  s.r.o, Vodařská 5, Brno

II. EKOTEC s.r.o, nám. Svobody 3507, Most  - Rudolice
III. MELIORACE a.s., Žarošice 208

a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha 21 předložit na další
jednání rady MČ Praha 21 smlouvu o dílo se společností
PROLES, s.r.o  na akci rekonstrukce Blatovského rybníka,
ul. Budčická, Praha 9 , parc.č. 779

- výběr místních komunikací Barchovická, Nespecká, Če-
kanovská, Poličanská, Brzická a Vranická pro  provedení
oprav systémem VIALIT  a ukládá Úřadu MČ Praha 21
po přidělení prostředků z rozpočtu MHMP zajistit

zpracování výzvy jednomu zájemci a přípravu smlouvy
o dílo s termínem zahájení 11/2004

souhlasí

- s odpisem pohledávky povinného Svatoslava Páva ve výši
519.127,12,-Kč a zároveň ukládá starostce pí Zikmun-
dové předložit materiál ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- se změnou sídla 1. MŠ Starokolínská 132, Praha 9 – Újezd
nad Lesy a dále souhlasí se zařazením do Sítě škol pod
názvem 1. MŠ Čentická, Praha 9 – Újezd nad Lesy k 1. 9.
2004 a ukládá Úřadu MČ Praha 21 zpracovat schválenou
variantu a dále ukládá starostce pí Zikmundové předložit
materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s variantou č. 1 nebo č. 2, které jsou téměř rovnocenné za
podmínky, že v dalších stupních projektové dokumentace
bude dopracována návaznost řešení příkopů, chodníků,
vjezdů a vpustí podél celé trasy kanalizace se současnou
realizací jako ucelené akce a ukládá Úřadu MČ Praha 21
zaslat firmě ZAVOS s.r.o toto usnesení

- s rekonstrukcí drenáže na pozemcích svěřených do správy MČ
Praha 21 dle předložené projektové dokumentace za podmínek:
a) provedení revize a případné rozšíření rekonstrukce

o úsek mezi šachtou Š 1 až po výustní objekt
b) vypracování geometrického plánu na pozemek parc.

č. PK 477/47 k.ú. Újezd nad Lesy
c) rekonstrukce drenáže bude zkoordinována s vydaným

územním rozhodnutím na komunikaci Ochozská a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21 zaslat firmě Ekospol
toto usnesení

- s uzavřením dohody o vzdání se vlastnického práva k po-
zemku parc.č. 806/4 v k.ú. Újezd nad Lesy ze strany manž.
Sendreiových ve prospěch MČ Praha 21 a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 uzavřít dohodu o vzdání se vlastnického
práva k pozemku parc.č. 806/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
s manž. Sendreiovými ve prospěch MČ Praha 21

- s vedením inženýrských sítí přes pozemek parc.č. 806/4
v k.ú. Újezd nad Lesy  a ukládá Úřadu MČ Praha 21 zaslat
manželům Sendreiovým usnesení Rady MČ Praha 21

- s prodejem pozemku parc.č. 806/4 k.ú. Újezd nad Lesy
manž. Sendreiovým za cenu dle cenové mapy po zapsání
vlastnického práva MČ Praha 21 k pozemku parc.č. 806/4
do katastru nemovitostí a ukládá Úřadu MČ Praha 21 po
zapsání vlastnického práva MČ Praha 21 k pozemku parc.
č. 806/4 do katastru nemovitostí podniknout patřičné
kroky k uskutečnění prodeje pozemku parc.č. 806/4 man-
želům Sendreiovým a ukládá  starostce pí Zikmundové
předložit tento materiál ke schválení na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

revokuje

- usnesení č. 762 Rady MČ Praha 21 ze dne 25.  srpna  2004
a zároveň schvaluje vytvořené podkapitoly 0920 – Infor-
matika v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa

bere na vědomí

- informaci Ing. Zicháčka  týkající se dopravního značení
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v ul. Onšovecké a ukládá starostce pí Zikmundové předlo-
žit materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

ruší

- výběrové řízení na akci zateplení fasády zdravotního stře-
diska na sídlišti Rohožník a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 připravit vypsání nového výběrového řízení
a návrh předložit na příští jednání rady MČ Praha 21

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Praha 21

ze dne 20. října 2004

stanoví

- výběr vyzvaných firem na zateplení fasády zdravotního
střediska Živonínská 1630 v k.ú. Újezd nad Lesy „pro vy-
psání výběrového řízení a pořadí kritérií pro výběrové
řízení dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 vypsat výběrové řízení na
stavbu „Zateplení fasády zdravotního střediska Živonín-
ská 1630 v k.ú. Újezd nad Lesy“ na sídlišti Rohožník, ve
volné soutěži při dodržení výše stanovených podmínek

schvaluje

- smlouvu o dílo na stavbu „Provedení oprav místních ko-
munikací – celkem 4 686 m2“ se zhotovitelem díla VIALIT
Soběslav , spol. s.r.o se sídlem Na Švadličkách 478/II,
392 01 Soběslav a zároveň pověřuje paní starostku Zikmun-
dovou podpisem této smlouvy

- smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce Blatovského ryb-
níka u. Budčická, Praha 9 parc.č. 779, k.ú. Újezd nad Lesy“
se zhotovitelem díla PROLES, spol.s.r.o se sídlem Vo-
dařská 5, 619 00  Brno a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této smlouvy

Zápis z 41. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne

27. října 2004

bere na vědomí

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 10. 2004
a zároveň ukládá finančnímu výboru vypracovat do příš-
tího jednání Rady MČ Praha 21 návrh rozpočtu připra-
veného k prvnímu čtení a požadavky správců jednotlivých
kapitol snížit v souladu s požadavky na rozpočet v roce 2004

- zápis z 10. jednání komise pro informatiku a zároveň
ukládá předsedovi komise pro informatiku objasnit na
příštím jednání rady MČ Praha 21 požadavky na rok 2005

schvaluje

- rozsah vánoční výzdoby MČ Praha 21  a zároveň pověřuje
paní starostku Zikmundovou podpisem smlouvy s firmou
Eltodo

- podání žádosti na MHMP, odbor školství o povolení vý-
jimky z počtu dětí (2 třídy, 60 dětí) zpětně od 1. 9. 2004
a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha 21 zpracovat schvá-
lenou variantu

- žádosti o finanční příspěvky pro MŠ Rohožník a MŠ
Starokolínská na nákup hraček v požadované výši a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21 uvolnit finanční pro-
středky na tyto účely z rezervy

- směnu bytů mezi paní Peškovou, bytem Žíšovská 1627,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a panem Bečvářem, bytem Fráni
Šrámka 1979/21, Praha 5 a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
uložení telekomunikačních zařízení do pozemku parc.
č. 3072 na k.ú Újezd nad Lesy v ul. Kynická a zároveň
pověřuje paní starostku Zikmundovou podpisem této
dohody

- odměny za celoroční práci tajemníkům a členům výborů
a komisí Úřadu MČ Praha 21 dle předložených návrhů,
které jsou nedílnou součástí usnesení a zároveň nesouhlasí
s udělením jednorázové odměny pro Ing. Koblihovou za
funkci tajemníka finančního výboru

- výběr nejvýhodnější nabídky na dodavatele sestavy
posuvných regálů do archivu Úřadu MČ Praha 21 v násle-
dujícím pořadí
1. Dexion spol. s.r.o, Praha 4
2. DIRP, spol. s.r.o,  Brno
3. MY DVA Holding a.s., Praha 7
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 předložit smlouvu o dílo na
dodavatele – Dexion spol.s.r.o Praha 4  na jednání Rady
MČ Praha 21

- smlouvu o dílo č. AN 03-8929 na dodávku a montáž sesta-
vy posuvných regálů COMPACTUS ARCHIVE DEXOIN
a zároveň pověřuje starostku pí Zikmundovou podpisem
této smlouvy

- zvýšení limitu na mobilní telefon pro paní starostku Zik-
mundovou

- požadavek FK Újezd nad Lesy na poskytnutí nástěnné
plochy před Úřadem MČ Praha 21 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 umístit pro FK Újezd nad Lesy jednu infor-
mační tabuli před Úřadem MČ Praha 21

jmenuje

- do funkce vedoucí  finančního odboru Úřadu MČ Pra-
ha 21 Ing. Vlastu Berkovou s účinností od 18. 10. 2004
a zároveň schvaluje jmenování Ing. Vlasty Berkové správ-
cem rozpočtu Úřadu MČ Praha 21 a správcem kapitoly
č. 10 s účinností od 18. 10. 2004 a dále schvaluje platový
výměr Ing. Vlasty Berkové, který je nedílnou součástí
usnesení, a to s účinností od 18. 10. 2004

souhlasí

- s návrhem Dodatku zřizovací listiny č. 2 Masarykovy
základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690,
souhlasí s návrhy Dodatků č. 1 zřizovací listiny 1. ma-
teřské školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Starokolínská 132,
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Paní starostko, rád bych Vás poprosil o několik infor-
mací pro čtenáře Újezdského zpravodaje. Protože se blíží
konec roku, pojďme se zaměřit na celkové hodnocení roku
2004. Co se z Vašeho pohledu povedlo, ale i co se nepo-
vedlo a kde vy osobně vidíte hlavní problémy do dalšího
období?

Začněme tím příjemnějším – co potěšilo vás osobně, co si
myslíte že mělo největší přínos pro naše spoluobčany?

Letošní rok bych se pokusila zhodnotit nejenom za sebe,
ale i za vedení městské části. Naše představy o tom, co by-
chom chtěli realizovat, jsou založeny na koaliční smlouvě
a našem volebním programu (jak ODS, tak i našich koaličních
partnerů). Ráda bych připomněla, že v letošním roce jsem
měla poprvé možnost jako starosta shánět peníze na investiční
účelové dotace, jak z rezerv a z rozpočtu městské části, tak
zejména od hlavního města Prahy.

V našich volebních programech bylo prezentováno, že
bychom v letošním roce rádi zahájili výstavbu nové mateřské
školky na Blatově, protože „blatovská“ školka ukončuje
provoz v červnu roku 2005. Musím říct, že problémy kolem
tohoto záměru byly obrovské. Přesto se nám již podařilo
získat jak platné územní rozhodnutí, tak především finance.
Máme zajištěno financování 70% celé výstavby školky.
V dnešních dnech je školka jako staveniště předána a vý-
stavba začala. V příštím roce si na tuto stavbu nárokujeme
ještě 14 miliónů korun, které budou z 99% poskytnuty
z důvodu, že hlavní město Praha již rozestavěné projekty
dofinancovává.

To je určitě dobrá zpráva, protože počet lidí a rodin
s malými dětmi tady v Újezdě roste.  Kdy odhadujete, že by
mohla být školka dostavěna?

Školka v každém případě musí být příští rok v září ote-
vřena. Vzhledem k tomu, že už se staví, věřím, že to zvlád-

neme. Městská část však musela konstruktivně a operativně
řešit „školkový“ problém už letos na jaře. Po ukončení zápisu
v letošním roce v květnu jsme si uvědomili, že zde bylo cca
60 až 70 dětí v převisu, a nebyli jsme schopni uspokojit tak
velký počet rodičů. Rozhodli jsme se - a měli jsme na to
pouze tři měsíce - zrealizovat dobrý nápad, a to je vytvoření
mateřské školky v rámci Základní školy Polesná.

Určitě je to dobrý nápad, já sám patřím k těm rodičům,
které jste tímto krokem potěšili, protože moje dítě tam chodí.
Je to příjemná školka – přesto bych se chtěl zeptat, proč je
školka až v nejvyšším patře?

Vedly nás k tomu následující důvody: měli jsme strašně
málo času a dohodli jsme se s vedením školy, že nám nějaké
prostory uvolní. Nebyl ale čas ani prostor na to, abychom vy-
jednávali o jiném patře. Musím přiznat, že toto patro bylo,
když jsme probírali otázky hygieny a stavebního povolení,
zcela volné. A bylo nám dáno k dispozici kompletně, abychom
mohli začít akci realizovat. Já tyhle stesky rodičů znám a věřte,
že jsme neměli v té době jinou možnost než to třetí patro.

Na druhou stranu je to prostor, který  školka má v podstatě
sama pro sebe.

Má kompletně celé patro. Šlo také o to, že jsme na akci
měli pouze dva měsíce a musím otevřeně přiznat, že jsme
mnozí z nás, včetně vedení školy, nespali, protože 25. srpna
se kolaudovalo. Neměli jsme nic než nevybavené místnosti
a měli jsme pouhé čtyři dny na to, abychom školku zařídili,
aby děti mohly nastoupit. Současně jsme na téže budově
měnili okna, zateplovali objekt a dělali kompletní fasádu.

Jak to plánujete do budoucna? Ta školka v Polesné ve
třetím patře zůstane a vedle toho bude fungovat ještě ta nová,
o které jste hovořila před chvílí, nebo očekáváte takový příliv
rodin a dětí, že vše bude fungovat souběžně?

Mateřské školy Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Lišická 1502 a Mateřské školy Rohožník, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, Žárovická 1653 dle příloh, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení a zároveň ukládá paní starostce
Zikmundové předložit tyto návrhy na nejbližším zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21

revokuje

- usnesení rady MČ Praha 21 č. 780 ze dne 15. 9. 2004
v plném rozsahu

odvolává

- z funkce tajemníka komise koncepce a rozvoje Ing. Pře-
mysla Šafaříka ke dni 29. 10. 2004  a zároveň jmenuje do
funkce tajemníka komise koncepce a rozvoje Ing. Vojtěcha
Vosku s platností od  1.11. 2004

- pí. Ilonu Hlaváčkovou na vlastní žádost z funkce člena
výběrové komise ke dni 31. 10. 2004

Z důvodu včasného vydání ÚZ bude
uzávěrka pro lednové číslo 13.12. do 17.00
hodin. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada

Krásné svátky

přeje redakční rada

MEZI LIDMI

Rozhovor se starostkou MČ
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Vize a koncepce školních a předškolních zařízení je násle-
dující: pro ZŠ Polesná, školku v rámci základní školy a školku
na Blatově bude připravovat jídlo stejný subjekt. Tím ušetříme
finanční prostředky. A školka ve škole „pojede“ souběžně
tak dlouho, dokud to demograficky bude potřeba. Jakmile
tato potřeba odpadne, školka ve škole se zruší a standardně
se přejde na výuku základní školy. Takže z tohoto důvodu si
myslím, že je to velice ekonomické a logické řešení. Od-
haduji, že v současné podobě budou zařízení fungovat určitě
minimálně pět, šest let.

Tak to je určitě pro rodiče dobrá zpráva, že se nemusí bát,
kam budou posílat svoje děti do základní školy mimo Újezd.

Tady bych chtěla upozornit na fakt, který sice nerada
říkám, ale rodiče si neuvědomují, že zřizování předškolních
zařízení není povinností městské části. Je to pouze vstřícný
krok vedení radnice k rodičům dětí.

Dobře, pojďme k dalším investicím..
Další investiční akcí, která se nám podařila a na kterou

jsme také získali investiční účelovou dotaci od hlavního města
Prahy, je rekonstrukce polikliniky na Rohožníku. Objekt byl
zateplen, byla změněna fasáda, vyměněna okna a opravena
střecha. Myslím si, že je to nyní důstojný zdravotnický „stá-
nek. Hlavně je to objekt, který je ze sedmdesátých let a už
byl v tak hrozném stavu, že bylo potřeba tamější prostředí
zkulturnit. To je další investiční dotace.

Vzpomenete si, paní starostko, jak byla velká zhruba ta
investiční dotace?

Asi 3,5 miliónu korun.

Co jste za ty peníze pořídili?
V srpnu letošního roku se nám v rámci další investiční

akce podařilo zkolaudovat celý vodovodní řad na hlavní ko-
munikaci, a tak konečně i občané při komunikacích Staro-
kolínská a Novosibřinská mají městskou pitnou vodu. Byla
to  akce, která začala ještě v minulém volebním období. Je
to prakticky jedna z posledních lokalit velkého rozsahu, kde
vůbec nebylo žádné zasíťování tohoto typu.

A co místní komunikace? To je určitě zatím velká bolest
naší městské části.

Ano, stav komunikací pochopitelně zajímá každého. Tady
musím říci, že z investic hlavního města Prahy se nám podaři-
lo do trvalého povrchu v letošním roce uvést komunikaci
Ochozskou až k vjezdu do Lesní čtvrti (Ekospol) včetně
přilehlých komunikací v regionu starousedlíků a další ko-
munikace uvedená do trvalého povrchu je Soběšínská-Val-
dovská. Do konce letošního roku spravíme ještě asi deset
ulic. Postupujeme od kraje obce do jejího středu. Výjimkou
je komunikace Soběšínská a Valdovská, která je také finan-
cována hlavním městem Prahou, a to do trvalého povrchu
s chodníky. V době, kdy jsme obdrželi finanční prostředky,
jsme neměli schválené stavební povolení na jiné ulice.
A právě na komunikaci Soběšínská-Valdovská jsme měli již
dva roky platné stavební povolení.

Paní starostko, možná by bylo zajímavé říci, podle jakých

pravidel se rozhodujete, že zrovna teď přijde na řadu rekon-
strukce této komunikace a ne některé o dvacet metrů dál.
Každého asi trápí zrovna ta silnice, která je před jeho domem.
By bylo zajímavé říci pravidla, podle kterých se rozhoduje -
ať jsou veřejně známá.

To je samozřejmě možné. Jedna věc je oprava komunikací,
kterou financujeme z našeho rozpočtu, to je forma tzv. re-
cykláže a to je možné bez stavebního povolení jako oprava
havarijního stavu komunikace. Nyní postupujeme rychle
a věřím, že na jaře příštího roku už by tady neměla být žádná
silnice v tak špatném stavu jako doposud.

Rozhodujete se tedy podle toho, kde je to nejvíc v hava-
rijním stavu?

Ano, rozhodujeme se vlastně podle toho, kde jsou abnor-
málně prašné a nerovné cesty. Toto je zajišťováno z našich
financí, z našeho rozpočtu je to milion korun. V říjnu se mi po-
dařilo získat dotaci za dva miliony korun od hl. města Prahy.

Jak dlouho vydrží ty recyklátované plochy?
Odhadujeme to na pět let. Máme pochopitelně i možnost

případné reklamace. Je třeba si přiznat, že zde hrají roli
především peníze. Zatímco recyklát stojí 150 Kč/m2, klasická
asfaltka je za 550 Kč/m2.

Co mohu udělat pro to, aby byla uvedena do pořádku právě
ta „moje“ silnice?

Můžete podat žádost na MÚ na odbor majetku a investic.
Slibuji, že všechny žádosti podrobně prozkoumáme.

V minulém čísle Zpravodaje jste se zmínila o připravované
rekonstrukci rybníků.

Ano, podařilo se nám získat investiční prostředky na kom-
pletní rekonstrukci obou rybníků, které zde jsou.

Co to znamená kompletní rekonstrukce ? Co ta akce bude
obnášet?

Znamená to nejenom odbahnění, ale též  opravu přivaděčů
vody, opravy a zpevnění hrází. Rybník na Blatově bude
upraven tak, aby sloužil sportovnímu rybaření, budou tam
i ostrůvky a splněny budou i požadavky ekologů.

Zatím jsem tam viděl jen vypuštěnou vodu a dál se nic
neděje…

Obě staveniště jsou již předána a stavba byla zahájena.

Znamená to, že tolik oblíbené bruslení budeme muset
letošní zimu oželet?

Bohužel je to tak. Už jsem na to některé lidi upozorňovala
dopředu.

Jak dlouho budou práce trvat?
Můj odhad je do jara 2005. Záleží i na počasí a na případ-

ných komplikacích, které se mohou vyskytnout. Více než 40
let si těch rybníků nikdo ani nevšiml.

Když jsem za vámi přicházel na úřad, překvapilo mě, kolik
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dělníků a firem se v jeho okolí pohybuje. Co se to tady staví?
Jedná se o přístavbu budovy MČ. Stavíme kompletně nové

křídlo pro pracovníky MÚ.

Další místnosti pro úředníky?  Kolik to bude celé stát?
V tomto případě se jedná o investici za 10 mil. Kč.

To nejsou zrovna malé peníze - je ta investice skutečně
nutná?

Ano, je nutná. Na tomto místě bych ráda upozornila na
skutečnost, že po reformě státní správy MČ Újezd nad Lesy
zajišťuje některé správní agendy nejenom pro občany Újezda
nad Lesy, ale i pro občany z okolních částí Prahy – Klánovic,
Běchovic a Koloděj. Právě zajištění těchto agend je kapacitně
náročné a současné prostory budovy MÚ již nestačí. A kdo
z nás chceme svoje osobní věci probírat s úředníkem v kan-
celáři za přítomnosti dalších osob? Jsem přesvědčena, že
z rozšíření budovy MÚ budou mít právě pro tyto případy
největší užitek občané. Navíc MÚ nemá dostačující archiv
a touto rekonstrukcí bude úřad moci na mnoho let dopředu
důstojně archivovat.

Rád bych teď přešel k těm méně příjemným věcem.  V le-
tošním roce řadu z nás zaskočilo přemístění České pošty do
nových prostor. Vám se to místo líbí? Nedá se tam téměř
zaparkovat, dopravní obslužnost MHD není nejlepší, a pře-
devším pro obyvatele sídliště Rohožník a přilehlých ulic je
to velmi daleko.

Česká pošta je samostatný subjekt, který se rozhodl ukon-
čit nájemní vztah s městským úřadem a přemístit svoji pro-
vozovnu do nových prostor. Nám nezbývá, než toto její roz-
hodnutí respektovat. Na to nemáme žádný vliv.

V poslední době řadu našich čtenářů „nadzvedla“ stavba
benzínové pumpy v prostoru Penny marketu. Vám se to takhle
líbí?

Pozemek, na kterém dnes roste benzínová pumpa, je ve
vlastnictví města, ale dlouhodobě ho pronajalo už v minulém
volebním období předcházející zastupitelstvo soukromé spo-
lečnosti. V té době nebyly finanční prostředky na zafinan-
cování výstavby nové mateřské školy.

Nejsem ekolog ani odborník na dopravu, ale v této kauze
se přidávám se na jejich stranu - pumpa uprostřed zástavby
se mi též nelíbí.

Stavba splňuje všechny přísné ekologické limity a před-
pisy. Ano, nyní je tam dopravní situace během výstavby kom-
plikovaná. Věřím ale, že žádné problémy dlouhodobě nebu-
dou. A navíc platí, že strategicky vedle hypermarketů se
benzínky prostě staví.

Paní starostko, co na té dosud volné ploše vyroste dále?
Slyšel jsem, že tam bude McDonald.

To jsem taky slyšela. Ale není to pravda. Měly by tam
vyrůst lahůdky.

Pojďme k další věci, která asi není úplně dobrá. Mám na

mysli úpravu veřejné zeleně nebo, a prakticky průběžně,
přeplněné ekologické popelnice na tříděný odpad.

Já si myslím, že je to ekologickou výchovou společnosti,
že na to lidé ještě nevyzráli.

Já si to nemyslím. Sám patřím k těm, kteří se snaží odpad
třídit, ale když v neděli přijdu k popelnicím, nemám to kam dát.

Tady je třeba říct, že nám situaci nesmírně komplikují
majitelé rekreačních objektů (a je jich tady stále hodně), kteří
si neplatí popelnice a vyhazují kvanta odpadků po Újezdě.
Sama jsem se o tom několikrát přesvědčila.

Já se naopak u popelnic potkávám s lidmi, kteří jsou
evidentně domácí. Podle mě by stačilo ty popelnice nechat
vyvážet častěji a bylo by vše v pořádku.

Můžeme s tím něco udělat. Podíváme se na to. Záleží to
především na penězích.

Paní starostko, co vás osobně v letošním roce nejvíc zkla-
malo?

Mě osobně nejvíc trápí situace okolo lesa. Kácení stromů,
které nemůžeme zastavit. Víte, já jsem se v Újezdě narodila,
vyrostla jsem tady, a proto to vnímám obzvlášť citlivě.
A nakonec ten les je jedním z hlavních důvodů, proč se k nám
chce stěhovat mnoho rodin.

A vy skutečně nemáme možnost s tou situací něco udělat?
Les je ve vlastnictví společnosti České lesy, a i když jsem

několikrát osobně jednala s ředitelstvím závodu Mělník, které
má „náš“ les v gesci, ničeho jsem nedosáhla. České lesy mají
svoji těžební a obchodní politiku a naše názory je pramálo
zajímají. Nechci napovídat, ale možná by pomohla petice
občanů či ekologických iniciativ proti kácení lesa.

Na závěr – co byste vy osobně popřála ke konci roku
čtenářům Újezdského zpravodaje?

V prvé řadě bych jim přála takové ty „obyčejné“ lidské
věci – hlavně hodně zdraví a spokojenosti během vánočních
svátků i do roku příštího. A taky doufám, že se jim bude líbit
předvánoční výzdoba, kterou jsem v letošním roce poprvé
v naší městské části prosadila. Za sebe a za zastupitelstvo
mohu říct, že uděláme  v příštím roce všechno pro to, aby se
nám podařilo dokončit investiční akce a aby se nám tady
všem žilo lépe.

Paní starostko, děkuju vám za rozhovor a rád bych z na-
šeho dnešního povídání udělal pravidlo. Příště bychom se
mohli zaměřit na plány pro rok 2005 a dlouhodobé problémy
naší městské části.

Tomáš Vaníček
Redakční rada Újezdského zpravodaje

PS.
Pokud máte i vy otázky na paní starostku, zašlete mi je

s předstihem na mé jméno a adresu Újezdského zpravodaje
nebo na mail tomas_vanicek@seznam.cz.  Pokusíme se je
zahrnout do některého z dalších plánovaných rozhovorů.
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jednoznačný závěr) bylo možno zaznamenat na otázku
„spokojenost s dosavadním způsobem distribuce“ Zpra-
vodaje. Přibližně polovina odpovědí byla kladná a naopak
téměř druhá polovina byla z  kategorie nespokojených. Nej-
častější  výhrady směřovaly k malému počtu výtisků/nedo-
stupnosti pro zájemce, k opožďujícím se termínům distribuce
a k tomu, že je nutné za Zpravodaj platit. Poměrně  často byl
zastoupen názor „ distribuovat zdarma a každé domácnosti
přímo do schránky jak je běžným zvykem jinde v Praze“.

Přestože dotazníků nakonec došlo málo, v redakční radě
jsme se vašimi názory podrobně zabývali a pokusíme se
upravit obsah Zpravodaje čtenářským požadavkům. Vstoupili
jsme do jednání s paní starostkou s návrhem, aby Rada MČ
více informovala prostřednictvím Zpravodaje své spolu-
občany o důležitých rozhodnutích, která se výrazně dotýkají
každodenního života každého z nás. Prvním výsledkem to-
hoto jednání je obsáhlý rozhovor  s paní starostkou, který
můžete nalézt na jiném místě tohoto čísla.

Městská část Újezd nad Lesy

Občané Újezda nad Lesy nejvíce oceňují na této MČ ži-
votní prostředí („že je skutečně nad lesy“),  dobrou polohu
na okraji Prahy a též ochotné úředníky na „radnici“.  Investice,
které se zde v poslední době realizovaly (a hovoří o nich
v rozhovoru paní starostka) prozatím

Dlouhodobých problémů vidí čtenáři celou řadu a tak
uvádíme jen ty nejčastěji se opakující :
- špatná situace v oblasti místních komunikací – silnice

v bočních uličkách jsou hodnoceny jako nevyhovující
a chodníky jako neexistující

- zhoršující se dopravní situace „díky“ hlavní silnici
protínající Újezd

- úprava veřejných prostranství (neudržovaná zeleň,
chybějící lavičky, nakládání s odpadky)

- chybí koncepce rozvoje a budoucí podoby MČ („Újezd
nemá centrum“, „jáma Karel pořád straší“, „proč není vy-
psána architektonická soutěž?“ )

K událostem, které nás v poslední době nejvíce potěšily
patří především :
- oprava Základní školy v Polesné ulici
- oprava Polikliniky na Rohožníku
- vyřešení problémů s mateřskou školkou
- pozastavení kauzy Lidl

Naopak do kategorie „v poslední době mě zklamalo“
k řadí čtenáři zejména :
- přemístění úřadovny pošty do nových prostor, které jsou

zejména pro starší spoluobčany velmi těžko dosažitelné
- déletrvající  kauza prodeje pozemků v centru společnosti Lidl

Přestože došlých vyplněných dotazníků není mnoho, byly
názory a odpovědi povětšinou shodné či směřovaly podob-
ným směrem. Lze tedy vyslovit předpoklad, že odrážejí
většinový názor čtenářů a tedy občanů.

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom poděkovat všem z Vás, kteří jste si našli

čas a odpověděli nám na anketní otázky v letním vydání
Újezdského zpravodaje.

Slíbili jsme, že se o výsledky ankety podělíme se čtenáři
Zpravodaje a proto se k anketě opět vracíme. Otázky byly
rozděleny do dvou základních bloků -  první blok se zaměřil
na Újezdský zpravodaj a druhý blok otázek byl více orien-
tován na život v MČ Praha Újezd nad Lesy.  Stejnou strukturu
má proto i toto vyhodnocení. Z odpovědí, které došly do 30.
září (bohužel to bylo jen cca 30 dotazníků) lze udělat násle-
dující závěry.

Újezdský zpravodaj

Drtivá většina respondentů odpovídala, že Zpravodaj čte
pravidelně a je téměř jediným zdrojem informací o dění
v MČ. Pouze doplňkově využíváme webové stránky a vý-
věsky MČ.

Současně dominuje názor, že informační hodnota Zpra-
vodaje je uspokojivá, ale chybí  v něm informace o některých
zásadních rozhodnutích Rady MČ.

To jsou zcela určitě skutečnosti zavazující Redakční  radu
Zpravodaje ke kvalitní práci a zvýšení hodnoty publikova-
ných informací !

Pokud jde o rozsah jednotlivých rubrik Zpravodaje, tak
čtenáři marně hledají a navrhují větší prostor vyčlenit
právě pro informace z Rady MČ o rozhodnutích s dlou-
hodobým dopadem na život občanů (obchvat, Lidl, prostor
u Penny marketu, občanská vybavenost) a aktuality
z poslední doby (zavření samoobsluhy v centru, informace
o službách v centru MČ obecně, akce pro volný čas).

Současný stručný přehled rozhodnutí a závěrů Rady MČ
na druhé a třetí straně Zpravodaje je hodnocen jako nedo-
statečný a nelze z něho příliš informací o dění v MČ získat !

Menší prostor byl měl být podle čtenářů naopak věnován
rubrikám, které osloví minoritní skupiny obyvatel nebo je
lze nalézt v celostátním tisku. Požadavek/ návrh na  zkrácení
délky příspěvků se nejčastěji objevoval u rubrik „Újezdský
fotbal“, „Z historie Újezda nad Lesy“, a „Zahrádkáři. Nepří-
liš populární jsou též  opakující se „diskusní“ příspěvky mezi
některými obyvateli, které neutrálnímu čtenáři nic neřeknou
neboť se v nich již neorientuje a povětšinou ani orientovat nechce.

Pokud jde o podíl inzertní části na celkovém obsahu Zpra-
vodaje, čtenáři jej hodnotí jako přiměřený  a oceňují, že v zde
najdou informace o lokálních službách. Zásadnější výhrady
nejsou ani ke grafické úpravě. I když  se objevilo několik
požadavků na modernější vzhled Zpravodaje, to, co od něho
čtenáři očekávají, nejsou barevné fotografie a pěkný design,
ale informace.

Naopak různorodé odpovědi (a bez možnosti učinit
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A úplně nakonec jména tří vylosovaných respondentů
dotazníků, kteří si mohou u naší kolegyně z redakční rady
Marcely Strnadové  vyzvednout zajímavé dárky.

1) Soňa Šproufová
2) Jan Novotný
3) RNDr. Pavel Roušar

Děkujeme za spolupráci                            Tomáš Vaníček
člen redakční rady

Není mým zvykem polemizovat na
stránkách zpravodaje s našimi čtenáři,
ale myslím si, že paní MUDr. Kazdová
si zaslouží ke svému článku vysvětlení.
Protože její jméno mi není známé, před-
pokládám, že nepatří mezi staroused-
líky, a proto zřejmě logicky nezná ge-
nezi různých kauz, o kterých se ve svém
článku zmiňuje. Třeba prodejna Penny-
marketu. Již léta zde měla firma REWE,
která tento obchodní řetězec provozuje,
zakoupeny pozemky pro výstavbu pro-
dejny. Protože názory občanů se na tento
problém různily, vypsala rada MČ na
toto téma anketu. Anketní lístky byly
doručovateli místní pobočky České
pošty doručeny do všech domácností
v Újezdě nad Lesy. Zpět se jich vrátilo
cca 1000 ks z nichž zhruba 86 % res-
pondentů souhlasilo s její výstavbou.
Bylo to také v době, kdy se začala roz-

padat síť místních malých prodejen
a pomalu nebylo kde nakupovat. Dnes
mám dobrý pocit, když vidím naše dů-
chodce s kabelami „RVHP“ (to jsou ty
s kolečky), jak spěchají do prodejny na
levné nákupy. Ne každý má nebo si
může dovolit auto a jezdit si nakupovat
do Delvity, Globusu, Carfouru nebo
Makra. Zkrátka občané rozhodli!

Pokud se týká čerpací stanice, tento
pozemek se obec léta marně snažila
prodat nebo pronajmout. Firma, která
nakonec vyhrála výběrové řízení, dala
obci velmi zajímavou nabídku za pro-
nájem, takže takto získané peníze poslou-
ží třeba k vybudování nových cest, jejichž
kvalita je u nás nechvalně proslulá.

A jáma Karel? To je kapitola sama
pro sebe. Nejprve ale musím podotk-
nout, že se zde jedná o soukromý ma-
jetek, na jehož využití a nakládání s ním

má MČ pramalý vliv. Necitlivým pří-
stupem restituentů byl původní objekt
restaurace zdemolován, nové přístavby
také zbourány a stávající společenský
sál, který byl po stavební stránce na-
prosto vyhovující, nevratně poškozen,
takže muselo být jeho torzo v následu-
jících letech také zbouráno. Vzhledem
také k megalomanským plánům vlast-
níků původní společnost zkrachovala
a ke změně stavu nepomáhá ani opako-
vané udělování pořádkových pokut
vlastníkům.

Také srovnávání s Temelínem mě
připadá přinejmenším nepřiměřené
a naprosto degradující snahu rady a za-
stupitelstva MČ Prahy 21 o trvale se
zlepšující podmínky k bydlení pro její
občany. Tolik tedy na vysvětlenou pro
paní MUDr. Kazdovou a další občany,
kteří tuto genezi neznají.

Pavel Švejnoha

Rád bych navázal na svůj článek v minulém čísle Újezd-
ského zpravodaje, doplnil a zpřesnil některé informace
o údaje, které jsem získal ve velmi přátelském rozhovoru
s vrchním komisařem Karlem Kuberou, kterému děkuji za
milé přijetí, kterého se mi v úřadovně Městské policie
správního obvodu Prahy 21 dostalo.

Městská policie v Praze podléhá přímo primátoru hlavního
města, který odpovědností za Policii pověřil radního pro
bezpečnost a legislativu mgr. Rudolfa Blažka. V čele MP
stojí ředitel Městské policie hl. m. Prahy mgr. Vladislav Ko-
trouš a celé město je rozděleno do 15 obvodních ředitelství.
Dále v Praze působí specializované útvary s celopražskou
působností – útvar dopravní, útvar Metro, poříční jednotka
a pro nás zvlášť zajímavý útvar psovodů, který sídlí na ka-
tastru naší obce, v Klánovickém lese.

Městská policie v našich obcích podléhá obvodní-
mu ředitelství pro Prahu 14 se sídlem na Černém Mostě
v čele s ředitelkou, policejním radou Ing. Bc. Danou
Hetzlovou. Přímo pro správní obvod Praha 21 (Běcho-
vice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy) bylo zřízeno
detašované pracoviště v Klánovicích, v ulici V Pátém,
číslo 234.

Od srpna letošního roku jsou vyčleněni 3 policisté, kteří
pracují pouze pro Újezd nad Lesy. Jsou to pánové in-
spektor Valenta, inspektor Schuster a inspektor Davido-
vič. Střídají se ve službách v denní směně od 6,30 do
19,00 hodin. V noční směně od 18,30 do 7,00 je v po-
hotovosti pro celou Prahu 21 dvoučlenná autohlídka, kde
se střídají ve službě naši policisté s okrskáři ze sousedních
obcí.

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚJEZDĚ NAD LESY

Ohlas na článek „Lakujeme na růžovo“
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MĚSTSKÁ POLICIE V ÚJEZDĚ NAD LESY
Ráno začíná ta viditelná část služby hlídáním přechodů,

především v blízkosti škol, ale naši policisté se mohou po-
chlubit i méně viditelnými, ale výraznými úspěchy. V po-
slední době bylo v katastru obce nalezeno odcizené auto,
přistižen pachatel trestného činu vloupaní, mnohokrát bylo
zabráněno ničení veřejných zařízení, ale byla tu zadržena
i jedna celostátně hledaná osoba.

Na závěr našeho rozhovoru pan komisař Kubera řekl: „…a

hlavně tam napište…., řekl bych,… něco jako výzvu k aktivní
spolupráci. Neboť jenom tak mohou policisté lidem skutečně
pomáhat a kvalitně vykonávat svojí práci.“ A tak, když uvidíte
jak někdo ničí veřejný majetek ať už nějakým grafitti, nebo
prostě něco rozbíjí, ruší noční klid – i třeba nepovoleným
ohňostrojem, znečišťuje veřejné prostranství, případně ob-
jevíte černou skládku či neoprávněný zábor,  ihned volejte
a věc oznamte, byť třeba anonymně. Policisté situaci prověří
a pokusí se zařídit nápravu.

A tak mi na závěr dovolte zopakovat důležitá telefonní čísla:

Operační středisko pro Prahu 14 (nepřetržitá služba): 281 918 886

Tísňové volání Městské policie (Zdarma i z mobilu): 156

Telefonní číslo našich okrskářů 604 930 086

Telefonní číslo na Policii ČR v Újezdě nad Lesy 281 973 144

Tísňové volání Policie ČR (Zdarma i z mobilu): 158

Jan Mužák

       M ě s t s k á  p o l i c i e  i n f o r m u j e

Zábava s pyrotechnikou

Vánoce přicházejí a po něm i Silvestr. Je proto na místě si připomenout dodržování určitých pravidel při používání
zábavné pyrotechniky.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?

1) Zábavnou pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách. nejsou vystaveny vlhkosti a mrazu
2) Nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti

a datum použitelnosti
3) Výrobky kupovat jen v původním balení
4) Při používání se vždy řídit návodem
5) Při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé
6) Odpalovat by ji měl střízlivý člověk
7) Nepoužívat amatérsky vyrobenou pyrotechniku
8) Nesnažit se, kupovaný výrobek si doma vylepšit
9) Pyrotechniku nesvěřovat dětem

10) Poučit děti, nesbírat nevybuchlé petardy

Městská policie hl. m. Prahy dále pozoruje občany, že na území metropole platí od 1.1. 2000 vyhláška hl. m. Prahy č. 42/
1999 Sb. o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických
předmětů. Používání zábavné pyrotechniky I. a II. třídy je zakázáno na celém teritoriu Prahy, vyjma přesně určených míst,
která magistrátní vyhláška uvádí. Toto striktní opatření se nevztahuje na dny 31.12. a 1.1.

Pokud se někdo nehodlá zabývat podmínkami stanovenými uvedenou vyhláškou, dopustí se přestupku, za který dohlížející
strážníci mohou přestupci udělit až tisícikorunovou pokutu.

Také prodejci, kteří prodávají zábavnou pyrotechniku mimo místa určená vyhláškou o tržním řádu, se vystavují nebezpečí
sankcí do tisíce korun a odejmutí prodávaného zboží.
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RŮZNÉ

Omluva ano i ne
Byl jsem pozván na jednání redakční rady místního Zpra-

vodaje. Předmětem jednání byl druhý pokus o uveřejnění
otevřeného dopisu šéfredaktorovi a redakční radě. Jsem pře-
kvapen, že můj první otevřený dopis členové redakční rady
nedostali. Při jednání se mi dostalo omluvy, že předvolební
článek se skutečně na Místním úřadě ztratil. Byl jsem ubez-
pečen, že redakční rada neprovádí žádnou cenzuru došlých
příspěvků. Z říjnového čísla Zpravodaje je zřejmé, že uvnitř
redakční rady existuje nesoulad, o čemž svědčí článek pode-
psaný Janem Mužákem a odsouhlasený pí Jančovou a panem
Vojtou. Po uskutečněném jednání v redakční radě jsem oče-
kával i krátkou omluvu v listopadovém vydání, bohužel ne-
stalo se a to je mi upřímně líto.

Dr. Pavel Janda

Redakční rada doporučila k otištění vyjádření pana Jandy
v plném znění, jedná se o poslední stanovisko k této kauze
a nehodlá ho dále komentovat.

redakční rada

Pozvání
Pro újezdské seniory na Vánoční setkání, které se usku-

teční 12.12.2004 ve 14:00 hodin v jídelně nové školy. Toto
setkání se stalo již krásnou Újezdskou tradicí a i letos při-
pravil Sbor pro občanské záležitosti a ČČK pohoštění a pro-
gram, který jistě potěší.

Rádi se s Vámi setkáme.
 Zve SPOZ a ČČK

AKCE OREL
TJ Sokol Újezd nad Lesy pořádá lyžařský víkend na Mí-

sečkách v Krkonoších. Akce se koná od 21. do 23.ledna 2005.
Ubytování je zajištěno v chatě Orel, cena za ubytování činí
210,-Kč/osoba/noc.

Odjezd je v pátek okolo 17.hod. od bývalé prodejny Her-
čík, návrat do Prahy se předpokládá v neděli okolo 19 – 20
hodin.

Ordinace praktického lékaře

– MUDR.Tomáš Hruška
Novosibřinská 111
tel.:  281 970 369

mobil:  728 727 573
24 hodin služba

Ordinační  hodiny

Pondělí 7.00 - 11.30
Úterý 7.00 - 11.30
Středa 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.00 - 11.30
Pátek 7.00 - 11.30

Po telefonické domluvě je možná návštěva lékaře v bytě,
nebo pacienta v ordinaci.

Případní zájemci posílejte e-mail na adresu petra.m@minor.cz
nebo volejte  607241008,  281972181 (večer).  Přednost  mají
členové TJ Sokol.

Petra Mašková
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Poděkování
Děkuji všem rodičům za sponzorské dárky na vánoční

nadílku. Paní učitelky připraví s dětmi besídku pro rodiče
a všem nám budou nejlepší odměnou rozzářené oči dětí nad
vánočními dárky. Chtěla bych také popřát všem dětem a jejich
rodičům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce
2005 hodně zdraví, štěstí a lásky.

Pro nás si přeji i nadále vstřícné a obětavé rodiče, jako
jsou ti, kteří s námi spolupracují nyní.

A také bych chtěla poděkovat a popřát šťastné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku všem zaměstnancům, kteří
vytvářejí dětem příjemné prostředí plné vzájemného poro-
zumění a důvěry, kde se všichni cítíme dobře.

Za mateřskou školu Sedmikráska
 Anna Vlková

Bradbury, Ray O půlnoci tancoval drak
Havlová, Kateřina Maminko, prosím tě nepij!
Singh, Renuka Meditace pro každý den

NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Javořická, Vlasta Ticho po pěšině
Assouline, Pierre Dvojí život
Roberts, Nora Smrtící svědectví
Petříček, Petr O ženách, mobilech a broucích v hlavě

KULTURA
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KULTURA
Christie, Agatha Zlo pod sluncem
Hubert, Brian Předehra k Duně, Historie Duny
Žáček, Jiří 2x2 je někdy pět
Wiesner, Ivo Děti Moudrých Draků
Lenteric, Bernard Hiram stavitel chrámů
Maxwell, Robin Královna rebelů
Rottová, Inna Pozor na milující vědmy
Jandourek, Jan Vražda je krásná
Russo, Richard Zánik Empire Falls
Pížl, Jaroslav Sběratelé knih
Nunn, Judy Bouřlivá země
Ryslerová, Martina Hra jménem život
Komendová, Jitka Zítra příjdu,Katy
Bradshaw, Gillian Vše pro císaře

Tandzin, Taši Tandzina šerkové Everestu
Nathan, Melissa Kdo  s koho
Bednaříková, Jarmila Podzimní čas mocné říše,

Dobrý den medvídku!
Středa, Ludvík Medvěd na plovárně
Hermann, Ignát Nedělní povídky
Steel, Daniele Strážný anděl

Půjčovní doba:
pondělí 10:00 – 11:00 11:30 – 18:00
středa 10:00 – 11:00 11:30 – 17:00
pátek 10:00 – 11:00 11:30 – 16:00

Telefon: 281973864
Marie Tomaidesová, knihovnice

ZAHRÁDKA V PROSINCI

Od začátku prosince až do konce led-
na může Vaše zahrada dýchat kouzlem
vánoc a oslav nového roku.

Tiše odpočívá zahrada v zimních mě-
sících a díky sněhu a jinovatce neztrácí
na  své kráse. Na té jí jistě přidají pestré
plody keřů a podzimních květin.

Již na začátku adventu můžete vánoč-
ní náladu navodit zavěšením adventního
věnce na domovní dveře nebo do okna.
Kruh ze zelených větviček ozdobený jme-
lím nebo přírodními plody a červenou
pentlí na konci roku je symbolem věč-
ného toku času a střídání generací.

Také mikulášskou atmosféru může-
me vytvořit z přírodních materiálů, sena,
proutí, jehličí a bodláků, tím uděláme
radost ptákům. Na svatou Lucii ozdo-
bíme na zahradě stromek elektrickými
svíčkami, protože v tomto čase jsou dny
velmi krátké a výzdobou zahrady s osvět-
lením vyvoláme sváteční náladu.

Plody květin a keřů seřezáváme až
na jaře. Živí se jimi přátelé našich za-
hrad – ptáci, na které nesmíme v zimě
zapomínat, oni se nám za to na jaře od-
mění zpěvem a sběrem škodlivého
hmyzu. Zavěšené budky na zahradě
před zimou vyčistíme a hned je po-
věsíme zpět na strom. V těchto ptačích
domcích se ptáci v zimě schovávají před
nepřízní počasí.

Letos se objevily na smrcích v za-
hradách žlutozelené a později hnědé
šištičky, které jsou plné mšic. Zdravotní
stav smrků posílíme hnojivem na ko-
nifery nebo kompostem. Na jaře stří-

káme Oleoekolem, Brodem nebo Piri-
morem.

Kdo se chce těšit rozkvetlou zahrád-
kou i v zimě, pěstuje rostliny, které kvetou
i pod sněhem. Čemeřice rozkvétá na
začátku zimy a vydrží kvést po celé jaro,
její květy někdy už o Vánocích vykukují
ze sněhu. Také v zimě kvetoucí keře nás
potěší svými květy. Je to zimolez, ka-
lina vonná a jasmín nahokvětý, rozkvé-
tající už po opadu listí.

Ještě  v prosinci, když počasí dovolí,
můžeme přikrýt chvojím choulostivé keře
a květiny. Stálezelené rostliny, pokud
nemrzne, zalijeme, aby v zimě nestrádaly.
Většinou nám nezmrznou, ale uschnou.

Chtěla bych se vrátit k zahrádkářské
podzimní výstavě ovoce a zeleniny,
která se konala na počátku října. Přes
zdánlivě nekvalitní letošní úrodu jablek
se sešlo dost velmi kvalitních exponátů.
Již tradičně se nám pochlubili s velmi
krásnými jablky př. Prokop, př. Kroupa
a př. Lízner množstvím druhů.
Přátelé Krejčí, Procházka, Němec, No-
hejl, Brázda, Hrdlička a a př. Ebrtová,
Bartlová...Vystavovali to opravdu
nejlepší ze své zahrady. Výstavu
oživilo několik zvláštností, jako třeba
pepino př. Niklové, půlkilogramová obr-
cibule př. Hrdinové, tykve př. Sadyho.
Velmi pěkná byla skupina zeleninového
koše př. Liznerové a zeleninoovocné
aranžmá př. Dlabačové. Zúčastnili se
i další drobnější vystavovatelé. Všem
srdečně děkujeme a těšíme se na setkání
opět v příštím roce.

V neděli zavítal na výstavu RNDr.
Peleška, který odpovídal na dotazy asi
čtyřiceti přítomných a poradil ohledně
pěstování stromů, zeleniny a květin.

Několik informací z činnosti ZO
zahrádkářů:
● ke konci roku se uskutečnil zájezd

do Zoologické a botanické zahrady
v Liberci s návštěvou zámku Sych-
rov. Počasí se moc povedlo, takže
jsme na zpáteční cestě projeli pod-
zimně zbarvenými prosluněnými
Jizerskými horami.
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ZAHRÁDKA V PROSINCI

● 15. října byla exkurze do Zahradního
centra „Montana“ v Přerově nad La-
bem. Ukázali nám, jak se od začátku
pěstují okrasné rostliny, které jsme
si na konci prohlídky mohli zakoupit
a obohatit tak svou sbírku na zahrádce.

● V areálu byly dvě prodejní výstavy

př. Lucky Dlabačové s bohatým vý-
běrem dušičkových a adventních
věnců a dárků pro radost a potěšení

● V moštárně se pilně moštovalo,
a protože letošní jablíčka nebyla moc
povedená, byl z nich alespoň vyni-
kající mošt nebo i něco ostřejšího.

● Prodej hnojiv pro zahrádkáře byl pro
letošní rok ukončen.

Výbor zahrádkářů všem svým členům
a příznivcům, a nejen jim, přeje šťastné
prožití svátků vánočních a hlavně hodně
štěstí a zdraví do nového roku 2005

výbor ZNOH

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM

Petr Křička  4. prosinec 1884 – 25. červenec 1949

Původem z Kelče u Valašského Meziříčí, o dva roky mlad-
ší než bratr Jaroslav (hudební skladatel), z učitelské rodiny.
Vystudoval reálku v Novém Městě na Moravě a absolvoval
na pražské technice inženýrství chemie. Jeho zaměření na
kvasnou chemii dokazuje jednak dvouletý studijní pobyt
v Pasteurově ústavu v Paříži, jednak jedna z jeho prvních
básní „Psaní zavěšené na kliku matčiny ložnice“, v níž prosí
matku, aby ho vzbudila v půl páté, že jak známo, dělá v pátek
zkoušku z kvasné chemie.

Za první světové války bojoval na ruské frontě a byl těžce
zraněn.Po válce existenční zajištění nacházel jako úředník
na ministerstvu školství, a jako nakladatelský redaktor.
Těžištěm jeho činnosti byla však tvorba básnická, převážně
lyrika věnovaná krajině dětství – napsal slovní doprovod
k proslulému „Bábinčině maršovskému valčíku“ svého bratra
Jaroslava. Veselou mezihrou mezi sbírkami Křičkovy lyriky
je útlá knížka „Suchá jehla“ z roku 1933, v níž se mísí satira
s parodií, poezie s prózou..

A tak si vymýšlí národ Černoruský a vytváří mu jazyk se
zřetelným vlivem polským: vídeňský řízek je „sznycel natu-
ralny po gatunku wienerskim“, koupací plášť je „mantel bado-
wy“, místo ruštinu připomínajícího „něvozmožno“ má Křička
,,ausgeschlosowane“ Jazykové hrátky vrcholí statí o „umění
překladatelském“ ( Křička překládal Puškina, Lermontova,
Gogola, stejně jako Moliéra či Rolanda ), které předvádí  na
dvou kvítcích z luhů poesie domácí:

Kdo Boha, vlast i národ ctí,
ten věnuje se hasičství.
A to do němčiny, francouzštiny, angličtiny, ruštiny,

italštiny a srbštiny. Nejroztomilejší je ale jeho překlad do
slovenštiny, tehdy už zcela pohlinkovštělé:

Keď ljubim Pambožka, tož som
Hojahoj,
Celkom statočnym hasičom
Bože moj !
Pro parodii Kollárovy „Slávy dcery“ si Křička vytvořil

novodobou staročeštinu . A tak ve „Slávy tetě“ můžeme číst
Bláznowství ge rukau nemistrownau
Třískat okna w noci měsíčné,
Pendrekem-li nohy necwičné
Honí strážník pro pochwalu skrownau….
V čase druhé světové války se Petr Křička zapojil do proti-

německého odboje. Následky zranění z první války podlo-

mily jeho zdraví a tak umírá krátce po osvobození, o dvacet
let dříve, než jeho starší bratr.

L. Jenšovský

O kastrátech, kleštěncích a eunuších

Pozorný čtenář mohl po téměř deseti příspěvcích v rubrice
„Různé“, jejichž hlavním cílem bylo napravit chyby televiz-
ního vysílání, dojít snadno k závěru, že televize už žádné chyby
nedělá. Následující příspěvek by chtěl laskavého čtenáře
z tohoto omylu vyvést. V té době, která uplynula bez kritic-
kých připomínek, nevěnoval autor stanici Prima tu pozornost,
kterou by si její pořad „Nikdo není dokonalý“ zasloužil. Účast
Pavla Zedníčka a Dagmar Bláhové upoutala kritikovu
pozornost a dovedla k poznání, že tento pořad je vhodný
k pobavení, ale jeho úroveň poučná vykazuje jisté nedostatky.

V závěrečné sedmé otázce „ Jaký je rozdíl mezi eunuchem
a kleštěncem?“ byla jako správná hodnocena odpověď „Žádný“,
i když jeden z dotázaných nesměle naznačil, že eunuch je
strážce harému.

V lidské společnosti se v průběhu věků ukázalo vhodným
a někdy i nezbytným zbavit nějaký organismus schopnosti
se rozmnožovat. Latina pro to měla sloveso „castrare“ a výsled-
kem takové činnosti byl „kastrát“, psáno už po česku. Před-
mětem kastrování byli převážně muži a to jako operní pěvci
pro ženské role (kastrace zvyšovala hlas z tenora na soprán)
nebo jako strážci harémů – eunuchové. Eunuchové, z řečtiny
doslova „strážci lože“, kvalifikaci kastráta nepotřebovali, ale
byla výhodná. Jistě byly i případy, kdy sultán tuto funkci svěřil
neoblíbenému homosexuálovi. Vadou kastrátů byl sklon k otylosti.

Sklon k otylosti byl výhodný u některých zvířat – kohouti
se měnili na kapouny , býci na voly, hřebci na valachy apod.
Kastrovat lze i květiny, chceme-li zabránit samoopylení.
Protože u zvířat se kastrace prováděla uzpůsobenými
kleštěmi, vžil se pojem kleštění a zvěrokleštič. V nářečích
existuje sloveso „ miškování“ a od toho i miškář. Původ je
zřejmý: od zastaralého výrazu „míšek“ pro „pytlík“.

A tak můžeme na otázku Jiřího Krampola odpovědět za-
svěceněji: nejobecnější výraz pro svrchu zmíněnou činnost
je „kastrace“, u vyšších organismů, lidmi počínaje „kleštění“.
Zvláštním případem kleštěnce je „eunuch“, strážce harému.
Kastráti v operách byli už dávno nahrazeni ženami.

Na další pořad „Nikdo není dokonalý“ na stanici Prima
se těší

L. Jenšovský
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Vážení  spoluobčané,

podařilo se nám ještě v měsíci listopadu zajistit
sběr rostlinného odpadu a štěpkování větví. Oče-
kávali jsem větší účast než měsíci říjnu, protože to
ještě nebylo listí spadlé. Přestože účast byla menší,
jsme rádi, že jste kontejnery využili. Všechny, kteří
se zúčastnili, musíme pochválit, protože se nám ne-
stalo, že by v kontejnerech bylo ve větším množství
něco jiného než rostlinný odpad.

Samozřejmě v těchto akcích budeme pokračovat
na jaře a dále, neboť jsme přesvědčeni a vy jistě také,
že tím pomůžeme odstraňovat skládky rostlinného
odpadu v našem katastru.

Vždy vás budeme včas informovat nejen prostřed-
nictvím zpravodaje, ale i na vývěskách u Penny Mar-
ketu, pošty, zdravotního střediska, v knihovně, na
naši vývěsce OŽPD před budovou úřadu a též na
internetových stránkách.

D. Slabochová,  M. Nejtková - OŽPD

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

prosinec 11. 12. 2004 stanoviště č. 1 Toušická
č. 2 Rohožnická
č. 3 Netušilská

leden 15. 1. 2005 stanoviště č. 1 Toušická
č. 2 Rohožnická
č. 3 Netušilská

Zavezení - ráno po naplnění VOK odvoz. Předpokládaný odvoz je v odpoledních hodinách.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE : stavební odpad, suť
pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady
odpad ze zahrady

M. Nejtková - OŽPD
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Kácení stromů
Vážení spoluobčané, začíná zima, proto Vám chci v kostce

popsat postup, který je nutný pro kácení dřevin, protože
obvykle se kácení provádí v době vegetačního klidu, to je od
1.10. do 31.3.

Postup vyřízení věci:

Žádost o vydání rozhodnutí povolení kácení stromů po-
dává vlastník pozemku (osoba, která má od vlastníka po-
zemku plnou moc pro vyřízení této věci), na kterém dřeviny
rostou, odboru životního prostředí. Předpokladem je, že par-
cela, na které roste dřevina, která je předmětem žádosti o kácení,
leží na katastrálním území v Praze 9 – Újezdě nad Lesy a strom
má obvod kmene ve 130  cm nad terénem více než 80 cm
nebo souvislý keřový porost větší než 40 m2. Toto však neplatí
pro právnické osoby, které musí mít rozhodnutí o kácení vždy,
i když strom nedosahuje ve 130 cm obvodu kmene 80 cm,
ani když souvislý keřový porost není větší než 40 m2. Ještě
připomínám, že se jedná o stromy rostoucí mimo les.

Formuláře, náležitosti, doklady:

Písemná žádost s uvedením:
- jméno a adresa žadatele
- adresa kácení

- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele
k pozemkům a dřevinám  rostoucím mimo les (nájemce
musí předložit i souhlas majitele)

- specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich
druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu

- udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
- zdůvodnění žádosti
- uvedení telefonního čísla (mobilu) – pro domluvu

o místním šetření

Na OŽPD i na www. Stránkách Prahy 21 je k dispozici
předtištěný formulář.

Forma vyřízení:

Napsaná žádost s náležitostmi a doklady se předá do
podatelny ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, poté s Vámi telefonicky či písemně dojed-
náme termín místního šetření. Po tomto místním šetření bude
vyhotoveno „Rozhodnutí o kácení“. Max. doba vyřízení celé
žádosti by neměla překročit 30 dní.

Monika Polanecká, referent OŽPD
Tel.: 281 012 949

Odbor životního prostředí  a dopravy Vám všem přeje

příjemné a klidné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a úspěchů do nového roku

a těší se na další spolupráci s Vámi.
 všichni pracovníci OŽPD
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Z historie činnosti komise výstavby MNV v letech 1960 - 1990

A tak všichni poslanci dostali jednoznačnou direktivu – Ro-
hožník zamítnout.

Tak se sešlo plenární zasedání, kde jsme předložili návrh
na realizaci výstavby Rohožníku. Předseda MNV měl příkaz
zamezit hlasování, které jsme nakonec citováním zákona
prosadili. Stalo se, co nikdo z KSČ nečekal. Poslanci hlaso-
vali pro i proti a výsledek vyzněl pro Rohožník kladně. Na
zasedání nás nestraníků bylo víc než členů KSČ, protože se
zřejmě mnozí raději jednání nezúčastnili, protože s naším
návrhem souhlasili. Výbor KsČ se sice dožadoval neplatnosti
hlasování na ONV, aby bylo zrušeno, ale potvrdilo jen plat-
nost a nebylo odvolání. A tak začaly nové dějiny naší obce.

MD se zavázalo splnit požadavky MNV na stavbu školky,
samoobsluhy, restaurace a dalších obchodů. Zavázalo se pro-
vést stavební úpravy ve školní budově v Sibřině nákladem
3 mil Kčs vč. stavební kapacity. Za těchto podmínek vydal
KNV územní rozhodnutí.

Krátce na to se objevil nový zájemce a to Fed.min. vnitra,
které rozšířilo výstavbu na další pozemky vč. zahrady
p. Seibta. tímto zásahem se sídliště značně zvětšilo. Investor
rozšířil příspěvek na školu o 10 mil. Kč, finančně přispěl na
ČOV, takže se její kapacita značně zvýšila i pro obec (pro
sídliště MD měl být původně zbudován pouze oxidační
příkop v lese), ČOV byla umístěna na Blatov vč. přivaděče
z Rohožníku a do vínku dostal na přání MNV od ÚHA
vybudovat vysokotlakou přípojku zemního plynu do kotelny
od Říčan.

MD ponechalo veškerou projektovou práci družstvu, které
bylo ale v roce 1970 zrušeno a jeho pracovníci přešli do
Energoprojektu Praha . EGPv té době směl plnit úkoly pouze
pro energetiku a projektování Rohožníku odmítl převzít.
Využil jsem všech konexí v podniku, kde jsem pracoval již
20 let a po jednáních s ved. výroby p. Moravcem a řed.
Ing. Hruškou za účasti vedoucích družstevníků Ing. Boro-
vičky a Ing. Hroníka a zástupců MD a FMV byla podána
žádost na Min. energetiky o udělení výjimky. Žádosti bylo
vyhověno tak, že za projekční kapacitu získá za úhradu EGP
50 bytů pro projektanty. Tento požadavek byl splněn a byty
pracovníkům byly přiděleny (př. č. p. 1650).

Tuto situaci využila skupina ve stavebním družstvu ener-
getiky a získali několik samostatných parcel ve východní
části od ŽBV, kde postavili několik řadových domů. Ćást
těchto parcel zůstala v majetku ŹBV. Jejich prodej majitelům
družstevních domů vyvolal velkou polemiku v r. 1991 mezi
poslanci a kritiku bývalého MNV. Nikdo s pisatelů ale ne-
věděl, jaká byla skutečnost. Majitelé žádali několikrát ředitele
ČSD Ing. Cyrila Suka o prodej. Jeho negativní stanovisko se
změnilo až na přímluvu tenisového experta Ing. Pospíchala,
mého kolegy v EGP. Po jeho souhlasu byly pozemky převe-
deny MNV, aby byly předány družstevníkům. Pod pozemky
ležely inž. sítě, bylo nutné přeměření a tak se celá proble-
matika protáhla až do r. 1990.

Po dokončení projektové dokumentace a schvalovacím
řízení mohla výstavby začít. Z jedné strany stavělo ŽBV

Sídliště Rohožník

V polovině 60. let při tvorbě zastavovacího plánu, který
komisi výstavby připravoval p. Šembero, bylo zahrnuto i úze-
mí zv. Rohožník na výstavbu rodinných domů. Byla to roz-
sáhlá pastvina mezi st. silnicí a poli, které patřily bývalým
sedlákům ze Sibřiny. Území, které patřilo MNV, získala obec
Sibřina v roce 1866 a končilo až u silnice do Květnice. Území
určené pro zástavbu končilo u zahrady p. Seibta. Tato zahrada
byla rozsáhlá a zlikvidovala ji teprve výstavba FMV. Po smrti
p.Šenberka připadl na mne úkol přesvědčit majitele polí
o odprodeji nebo výměně vzniklých stavebních pozemků pří-
padnou parcelací. Po dlouhých jednáních v jejich domovech
došlo k dohodě, podle které Geodesie vypracovala parcelní
plán s kat. čísly vč. ulic. Protože se majetky vzájemně pro-
línaly na jednotlivých parcelách, začaly se dělat vzájemně
výměnné smlouvy tak, aby parcely měly jednoho vlastníka.
Tuto zdlouhavou činnost prováděl za KV ing. Tušla spolu
s Min. financí, který muselo každý převod za státu na sou-
kromníka schválit. Další pak provádělo St. notářství a celé
schvalování trvalo přes 1 rok.

Na Rohožníku (bez FMV) bylo připraveno 120 parcel
o ploše 800 m2 na výstavbu. Naše představa byla získat ně-
jakého zájemce, který by postavil rodinné domy podobné
těm, co stojí u běchovického nádraží, a který by vybudoval
potřebné inž. sítě, přivaděč vody z Jiren, prodejnu potravin,
školku pro 50 dětí a komunikace. Hledali jsme solventní
investory a první jsme oslovili České energetické závody,
Energovod a Rozvodné závody Praha. Naši myšlenku pod-
pořil i ÚHA, který již spolupracoval v územním plánu s KNV.
Rozvodné závody tady chtěly vybudovat dokonce učňovské
středisko. Vedl jsem půlroční jednání, která byla bezvýsledná,
až nás náhoda svedla se Železničním stavitelstvím a tak
i s Min. dopravy. Nový investor projevil velký zájem a zadal
průzkumnou studii na případnou realizaci. Tato studie byla
zadána soukromému stavebnímu družstvu vedenému Ing. Ca-
hou, stav. Formánkem, Ing. Truplem a dalšími projektanty.
Studie prokázala neefektivní poměr bytové plochy k vyna-
loženým nákladům na inž. sítě. Projektanti hledali takové
řešení, aby bylo možné tehdejší ukazatele splnit. Tak se vlast-
ně zvyšovala podlahová plocha až do nynější výstavby.
Ovšem bez sídliště FMV by inž. sítě v dnešním rozsahu vč.
ČOV a plynové přípojky nebyly v nynějším rozsahu usku-
tečnitelné, zvláště vysokotlaká přípojka od Říčan.

Min. dopravy v té době zřídilo samostatný podnik Želez-
niční bytová výstavba (ŽBV) se sídlem v Praze Holešovicích,
které se později přemístilo na Rohožník a jejich kanceláře
má nyní Skaut. Protože celá příprava byla tak konkrétní,
požadovalo MD schválení studie MNV a současně žádalo
o převod pozemků od čs. státu. Soukromé pozemky pak
vykupovaly od vlastníků. Politický vývoj, resp. přístup KSČ
k námi prosazované výstavbě, nebyl nijak příznivý, protože
byla obava z nárůstu obyvatel a vlivu příp. členů KSČ, zvý-
šení daní, zhoršení dopravy, zásobování a dalších problémů.
Těžko se dali většinou ti staří přesvědčit těmi pokrokovými.
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svými pracovníky pod vedením Ing. Doležela a později
p.Zídka, zatím co FMV používalo na stavbu trestance, kteří
byli denně dováženi na staveniště autobusy. Celý objekt byl
obehnán bezpečnostním hlídaným oplocením.

Výstavba Rohožníku trvala se všemi projednáváními 15
let a postavené byty byly postupně předávány nájemníkům.
Investoři splnili požadavky MNV mimo úpravu školy na
Sibřině zásluhou tehdejšího primátora p. Zusky . Zajímavý
vývoj se ukázal při jednáních na ONV o budoucích provo-
zovatelích obchodů a služeb. Kromě Pramenu, který se hlásil
k samoobsluze a RaJe k restauraci, nikdo nechtěl převzít
provozovny s výmluvou – nejsou lidi.

Výstavba spojovacího kabelu koncem 80. let umožnila te-

lefonisaci bytového fondu, rovněž tak i části obce, dalším
ziskem bylo zavedení vodojemu s přípojkou vodovodního
řadu ze studní z Jiren, který dík své poruchovosti urychlil
vodovodní přivaděče Želivky, postaven současně pro rozvod
vody nejen pro obec, ale i Úvaly. Obec získala ČOV, hlavní
kanalizační sběrač, do kterého jsou svedeny všechny řady
z obce, dále možnost plynofikace a nakonec i vodovodní síť.

Rohožník se tak stal postupně nedílnou částí obce Újezd
nad Lesy. Škoda jen, že dnes málo občanů ocení činnost
tehdejšího kolektivu členů komise výstavby, jejíž zásluhou
se nejen zrodil Rohožník, ale získala i celá obec, protože
bez bohatých investorů by vše, co bylo vybudováno pro ob-
čany, trvalo o mnoho let déle.

ZE ŠKOLY

Dozvuky oslav
- Sbírání razítek v akci DOSPĚLÍ DĚ-

TEM vyhráli pro své děti rodiče 2.B
paní učitelky Hegyiové a 9.A paní
učitelky Najmanové. Někdy na jaře,
za lepšího počasí se domluví a vyrazí
na společný výlet.

- Na internet /www. zspolesna. cz/
jsme umístili fotografie z oslav 70.
výročí.
Pro zájemce je připraveno CD s fo-
tografiemi za cenu 30 Kč. Objednat
si je můžete prostřednictvím svých
dětí - žáků školy nebo na adrese
masarykova@zspolesna.cz
nebo na tel. čísle 281 011 512.

- V minulém čísle jsme slíbili recepty,
které jsme získali od maminek. Hod-
ně chutnaly banánové řezy /č.15/
a jablkové perníčky /č.11/, ale jejich
autorky recept nedodaly. Prosíme,
nemohly byste recept dodatečně po-
slat?
Postupně uveřejníme v pravidelné
rubrice všechny, napoprvé jsme vy-
bírali z receptů toho pečiva, po kte-
rém se podle našeho odhadu asi nej-
rychleji zaprášilo.

slané:

Malé kremrolky paní Meskařové

1 listové těsto
vyválíme na placku si 2 mm silnou, na-
krájet na obdélníčky 1 cm x 10 cm, na-
točíme na malé trubičky. Pečeme asi 20
minut.

Náplň:

200 g sýra Apetito a 1 máslo ušleháme
s trochou horkého mléka, přidat podle
chuti šunku, losos… Trubičky naplníme.

Calzonetti paní Holubové

400 g hladké mouky
1 kostka droždí
1 kávová lžička cukru
půl kávové lžičky soli
1 kávová lžička koření na pizzu
200 g strouhaného sýra
3 polévkové lžíce oleje
200 ml teplé vody
1 vejce
Mouku, droždí, cukr, sůl , koření a sýr
promícháme, přidáme olej, vodu a vej-
ce, zpracujeme na hladké vláčné těsto.
Necháme kynout na teplém místě asi
45 minut.

Náplň:

200 g nastrouhaného sýra
50 g nastrouhaného plísňového sýra
2 vejce
100 g nadrobno nakrájené šunky
sůl, pepř, pizza koření – dle chuti
Všechny přísady dobře promícháme.

Vykynuté těsto rozválíme a vykraju-
jeme kolečka o průměru 7 cm. Dopro-
střed každého kolečka dáme trochu
náplně, těsto přehneme a kraje stlačí-
me. Přendáme na vymazaný plech, po-
třeme rozšlehaným vejcem a dáme péci
na 170 stupňů asi na 20 minut. Podá-
váme teplé.

Šnečci z listového těsta
paní Lefnerové

1 listové těsto
kolečka salámu podle chuti
rozšlehané vejce
sůl, kmín
Z listového těsta rozděleného na 3 díly
vyválíme tenký plát, poklademe kolečky
salámu, zabalíme, nakrájíme na
kolečka. Přendáme na plech, potřeme
rozšlehaným vejcem, posolíme,
pokmínujeme a pečeme 10 – 15 minut.
Nebo sypat strouhaným sýrem.

sladké:

Žloutkové věnečky paní Meskařové

čtvrt litru vody
80 g másla (Hery)
zahřejeme asi na 80 stupňů, přidáme
160 g polohrubé mouky, mícháme
a zahříváme.Asi po 5 minutách (až se
těsto odlepuje od hrnce) dáme do
šlehače a šleháme, přidáváme  4 celá
vejce.Na plech tvoříme věnečky, pečeme
asi půl hodiny.




