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Vážení čtenáři,

vstupujeme společně do nového kalendářního
roku, který bude svým způsobem výjimečným
a odlišným od let předcházejících. A bude to rok
výjimečný hned z několika důvodů. Například
sportovně orientovaní čtenáři určitě netrpělivě
vítají rok, který jim přinese celou řadu skuteč-
ných „lahůdek“ – v únoru to budou zimní olym-
pijské hry v Turíně, na přelomu dubna a května
hokejové mistrovství světa v Lotyšsku a v červ-
nu pak vypukne fotbalové šílenství s názvem
mistrovství světa v sousedním Německu. Své
„malé“ svátky budou mít v roce 2006 nepochyb-
ně i milovníci kultury či dalších zálib a koníčků.

Ale je jedna oblast, která bude pro všechny
společná. Ano, rok 2006 je mimo jiné i rokem
volebním. Rokem, kdy každý z nás může rozho-
dovat svými hlasy o tom, jaký bude další vývoj
jak na komunální tak i republikové úrovni. Volby
v roce 2006 nepochybně ovlivní náš život v celé
řadě oblastí. A je zřejmé, že volby a vše co s nimi
souvisí, bude i téma, které se nově objeví také
na stránkách Zpravodaje.

Do nového roku vstupuje redakční rada
v mírně pozměněné podobě. Pana kolegu
Jantsche střídá pan Štrouf. Aktuální složení
nové redakční rady je uvedeno v tiráži poslední
stránky Zpravodaje. Na stejném místě pak na-
jdete i potřebné kontaktní údaje pro komunika-
ci s redakční radou. I nadále platí, že se těšíme
na vaše příspěvky a náměty, jak Zpravodaj vy-
lepšit.

Dovolte mi, abych vám za sebe i ostatní kole-
gy v redakční radě Újezdského zpravodaje po-
přál všechno nejlepší do nového kalendářního
roku – hodně zdraví, energie a osobních i pra-
covních úspěchů.  Ať se vám v roce 2006 daří !

Za  redakční radu Újezdského zpravodaje
Tomáš  Vaníček - šéfredaktor
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Informace  z 66. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
23. listopadu  2005

Schvaluje

- dodavatele na výměnu stávají-
cích nevyhovujících plastových
oken ve staré budově Masary-
kova ZŠ, Staroklánovická 230,
190 16  Praha 9 – Újezd nad
Lesy, a to firmu VEKRA s.r.o,
Hlavní 456, 250 89  Lázně Tou-
šeň a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI), aby vyzval
k předložení smlouvy o dílo na
výměnu stávajících nevyhovu-
jících plastových oken v celko-
vé částce 544 041,-Kč ve staré
budově Masarykova ZŠ firmu
VEKRA s.r.o

- platové výměry ředitele(k)
Mgr. Miroslava Kurky – Masa-
rykova ZŠ, Polesná 1690, Jany
Cenkrové - 1. MŠ, Čentická 2222
a Danuše Štolcbartové – MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy na 4.
čtvrtletí 2005 dle přílohy, která
je součástí originálu usnesení

- návrh odměn za 2. pololetí
Mgr. Miroslavu Kurkovi – řediteli
Masarykovy ZŠ, Polesná 1690,
Janě Cenkrové – ředitelce
1.MŠ, Čentická 2222, pí Naděž-
dě Kosanové, ředitelce MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502 a pí
Danuši Štolcbartové – ředitel-
ce MŠ Rohožník, Žárovic-
ká 1653, Praha 9 – Újezd nad
Lesy dle předloženého návrhu,
který je součástí originálu usne-
sení

- odměnu za dokončení kroniky
za rok 2004 ve výši 10 000,-Kč
panu PhDr. Miloši Schmidtovi
a proplácení odpracovaných
hodin o sobotách, kdy je ote-
vřeno muzeum, ve výši 50,-Kč /
hod. panu Martinu Wolfovi a zá-
roveň schvaluje dopis sochařům
panu Vajcemu a panu Hoškovi
(po opravě chyby v letopočtu)

- rozpočtové opatření č. 62 –
úprava rozpočtu na rok 2005
v kapitole 09 – vnitřní správa

a to zvýšení příjmů z úroků
o 170 000,-Kč a snížení příjmů
z poskytovaných služeb a vý-
robků o 170 000,-Kč dle tabul-
ky, která je nedílnou součástí
usnesení

- rozpočtové opatření č. 63 –
úprava rozpočtu v roce 2005 –
uvolnění finančních prostředků
ve výši 325 000,-Kč na nákup
automobilu (dodávkový) z kapi-
toly 09 –Vnitřní správa z úspory
finančních prostředků na nákup
plynu a elektrické energie v ka-
pitole 09 – Vnitřní správa dle ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení

- rozpočtové opatření č. 67
– změna rozpočtu v roce 2005
– poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu hl. m. Prahy ve
výši 267 000,-Kč jako schvá-
lená vratka 100% podílu MČ
Praha 21 na dodatečné dani
z příjmů právnických osob za
roky 1998 – 2004 – v kapito-
le 10 – Všeobecná pokladní
správa, dle předložené tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál ke schválení na
nejbližším jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 68 –
úprava rozpočtu v roce 2005 –
poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku na nákup vánočních
dárků pro MŠ Sedmikráska ve
výši 10 000,-Kč a pro I. MŠ
Čentická ve výši 10 000,-Kč
a to z položky rezerva v kapito-
le 10 – Všeobecná vnitřní sprá-
va dle tabulky, která nedílnou
součástí usnesení

- na základě žádosti společnosti
STAPECH  s.r.o projekt výstav-
by v Oplanské ulici na pozem-
cích parc.č. 580/12, 580/18,
557/3 a 557/5 a zároveň schva-
luje napojení na inženýrské
sítě, napojení na komunikace
a vydává souhlas jako vlastník
komunikace v Oplanské ulici na
pozemcích par.c.č 580/12,
580/18, 557/3 a 557/5 v k.ú.
Újezd nad Lesy a dále ukládá

Úřadu MČ Praha 21 (OMI ) in-
formovat žadatele

- udělení odměn vedoucím úřed-
níkům Úřadu MČ Praha 21 dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí or iginálu
usnesení

- termín konání jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21 na den
19. prosince 2005 od 18:00 hod
a program jednání dle předlo-
ženého návrhu, který je sou-
částí usnesení a zároveň s jeho
doplněním o body z dalších jed-
nání Rady MČ Praha 21 do
doby konání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Návrh programu jed-
nání zastupitelstva: 1. zahájení
a volba pracovních komisí;
2. kontrola plnění usnesení;
3. diskusní příspěvky občanů;
4. návrh na doplnění člena fi-
nančního výboru; 5. změna roz-
počtu na rok 2005 – rozpočtové
opatření č. 46-48; 6. zhodnoce-
ní plnění rozpočtu za 1.-3. čtvrt-
letí roku 2005; 7. návrh na vy
hlášení grantového programu
pro rok 2006; 8. návrh na roz-
dělení finančních prostředků
v rámci 2. kola grantového říze-
ní; 9. návrh na převod vlastnic-
tví bytové jednotky č. 12 – Ží-
želická 1612; 10. změna názvu
Masarykovy ZŠ MŠ, Praha 9,
Polesná 1690; 11. vypořádání
duplicitního zápisu vlastnictví
pozemku parc.č. 806/3; 12.
návrhy na poř ízení změny
Územního plánu hl. m. Prahy –
Praha 21, lokalita U Lesa; 13.
návrh darovací smlouvy č. 98/
05 s Pražskou plynárenskou;
14. žádost manželů Křapko-
vých o odkoupení pozemku
parc.č. 4084/10 (Toušická ul.) ;
15. různé

- mimořádné odměny za práci
v redakční radě Újezdského
zpravodaje za 2. pololetí 2005
dle předloženého návrhu, který
je nedílnou součástí usnesení,
a zároveň neschvaluje mimořád-
nou odměnu panu P. Švejnohovi

- nájemní smlouvu č. 110/05
(Blatovský rybník) s Místní or-
ganizací Českého rybářského
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svazu, Praha 9 – Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem této smlouvy

- dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě č. 110/05 (Blatovský rybník)
s Místní organizací Českého
rybářského svazu, Praha 9 –
Újezd nad Lesy  a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku

- dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě uzavřené dne 1.3. 1999
(Újezdský rybník) s Místní or-
ganizací Českého rybářského
svazu, Praha 9 – Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem tohoto dodatku

- udělení odměn tajemníkům
a členům výborů a komisí MČ
Praha 21 dle předložených návr-
hů, které jsou nedílnou součás-
tí originálu usnesení. Starostka
pí Vlásenková, místostarosta
pan Slezák a radní pan Štulc se
odměn vzdávají

Souhlasí

- s převodem bytové jednotky na
adrese Rohožnická 1609, byt
č. 22 panu Jaroslavu Mertovi
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit vlast-
nictví bytové jednotky 1609/22
na nejbližším zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s návrhem rozpočtu na rok
2006 dle tabulky, která je sou-
částí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit kompletní návrh rozpočtu,
který je součástí usnesení na
nejbližším jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 64
– změna rozpočtu v roce 2005
– přijetí daru na investici ve výši
120 000,-Kč od Pražské plyná-
renské a.s. na kapitolu 10 –
Všeobecná pokladní správa –
pro účely přeložky plynového
potrubí na území MČ Praha 21
v kapitole 08 – Místní hospo-
dářství, dle přiložené tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starost-

ce pí Vlásenkové předložit
tento materiál ke schválení na
nejbližším jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 65
– změna rozpočtu v roce 2005
– změna účelu nevyčerpaných
účelových prostředků z inves-
tiční akce „Rekonstrukce chov-
ných rybníků“ (č. akce 7518)
v kapitole 02 – Městská infra-
struktura, na investiční akci
„Parkové úpravy a rekonstruk-
ci dětských hřišť“ (č. akce 8540)
ve výši 1 700 000,-Kč v kapito-
le 04 – Školství, dle předlože-
né tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení, a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit  tento mater iál ke
schválení na nejbližším jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 66
– změna rozpočtu v roce 2005
– navýšení účelové neinvestič-
ní dotace ze státního rozpočtu
na výplatu sociálních dávek ve
výši 1 525 000,-Kč v kapito-
le 05 – Zdravotnictví, dle přilo-
žené tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení, a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál ke schvá-
lení na nejbližším jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s dodatkem č. 1 k hospodářské
smlouvě o převodu práva hos-
podaření národním majetkem
ze dne 1.3. 1992 a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na nej-
bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Bere na vědomí

- výroční zprávy příspěvkových
organizací – Masarykova ZŠ
a MŠ, Polesná 1690, 1. MŠ, Sta-
rokolínská 132, MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502 a MŠ Rohož-
ník, Žárovická 1653, Praha 9 –
Újezd nad Lesy za školní rok
2004/2005 a zároveň žádá ře-
ditele Masarykovy ZŠ pana
Mgr. Miroslava Kurku o podání
informace, proč není ustanove-
na školská rada

- žádost Odboru životního pro-
středí a dopravy MČ Praha 21
o úpravu rozpočtu na plánova-
né akce , a to podzimní pročiš-
tění parků v Újezdě nad Lesy
a vyhrabání listí za  30 000,-Kč
a havarijní kácení stromů v Újez-
dě nad Lesy za 30 000,-Kč
a zároveň schvaluje proplace-
ní obou uvažovaných akcí z ka-
pitoly 02 – Městská infrastruk-
tura a z téže položky (5169
služby), avšak bez ORG 8888

- informaci týkající se pozemku
parc.č. 4084/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) vyřešit ma-
jetkové vztahy na tomto pozem-
ku a poté informovat radu MČ
Praha 21, která znovu projed-
ná žádost o prodej tohoto po-
zemku

- informaci týkající se pozemku
parc.č. 1122 v k.ú. Újezda nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
se na MHMP OOA o možnosti
převodu pozemku do vlastnic-
tví MČ Praha 21

Odvolává

- paní Miladu Šáralovou z funkce
tajemnice KVV k 31.12.2005
a zároveň jmenuje paní Hanu
Kořínkovou do funkce tajemni-
ce KVV k 1.1.2006

Konstatuje

- že nebyl dohledán doklad o pře-
vodu uvedené finanční částky
v účetnictví k nemovitosti č. 673
s pozemkovou parcelou č. 3771
MÚ Újezd nad Lesy. Dle záko-
na je záležitost promlčena.
Zplnomocňuje kontrolní výbor,
aby se ohledně povolení obou-
směrného provozu v ul. Onšo-
vecká x Cerhýnská obrátil na
policii k vysvětlení stanoviska
tohoto orgánu.

Ukládá

- starostce pí Vlásenkové odpo-
vědět na dopis primátora hl. m.
Prahy týkající se čerpání finanč-
ních prostředků z programu
JPD 2 v intencích jednání Rady
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MČ Praha 21 a zároveň kon-
statuje, že vzhledem k výši
rozpočtu naší MČ nebudeme
v budoucnu schopni dostát zá-
vazkům určeným programem
JPD 2

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vy-
psat obecný záměr na vybudo-
vání domu seniorů soukromým
investorem

Nesouhlasí

- s prodejem pozemku parc.
č. 1407 v k.ú. Újezd nad Lesy
vzhledem k uvažované výstav-
bě domova seniorů na tomto
pozemku a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na nejbližším jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s žádostí o umístění reklamní-
ho zařízení na pozemku parc.
č. 776/1 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele

Informace  z 67. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
7. prosince  2005

Revokuje

- usnesení č. 1243 ze dne
26. září 2005 v celém rozsahu
a zároveň souhlasí s návrhem
změny územního plánu hl. m.
Prahy – Praha 21, lokal i ta
U Lesa, který podal na Úřad MČ
Praha 21 pod čj: 6522/544 dne
20.7. 2005  navrhovatel Mgr. Ti-
mura a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit mate-
riál ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1326 ze dne 23.11. 2005
v části schvaluje na schvaluje
v zastoupení vlastníka komuni-
kace, na doporučení KKR na-
pojení na inženýrské sítě a na-
pojení na komunikaci Polanskou
parc.č. 557/1 a Domanovickou
parc.č. 170/1 v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 informovat žada-

tele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

Schvaluje

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 89/05 s firmou SAOS s.r.o
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem do-
datku

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 95/05 s firmou SAOS s.r.o
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem do-
datku

- výběr jednoho dodavatele na
výměnu plastových oken v Ma-
sarykově ZŠ a zároveň schva-
luje smlouvu o dílo s firmou
SAOS s.r.o v celkové výši
561.700,-Kč (bez DPH) a dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- smlouvu o dílo se zhotovitelem
P-CENTRUM, Olomouc, Laffaye-
tova 9, na dodávku dekorativ-
ních herních prvků a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- odpis nákladů ve výši 193 865,-
korun vynaložených na pro-
jektovou dokumentaci v letech
2000 – 2003  k nerealizovaným
investičním akcím

- smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene –
Český Telecom a.s. na pozem-
ku parc.č. 1359 v k.ú. újezd nad
Lesy pro stavbu „Újezd nad
Lesy, Plhovská BD8 bj., číslo
P-053-2-1765“ a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této smlouvy

- na základě doporučení výběro-
vé komise firmu SIM spol. s.r.o,
Na Vantrokách 352/16, 100 01
Ústí nad Labem na zajištění akce
„Veřejné WC – trafika, Praha 9
– Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- nabídku firmy Franska s.r.o,
areál v.ú. Praha 9 – Běchovice
na zajištění zimní údržby na ob-
dobí jednoho roku dle předlo-
ženého návrhu a zároveň pově-
řuje starostu pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- platový výměr RNDr. Soně Be-
rouškové k 1.1. 2006 dle před-
loženého návrhu, který je nedíl-
nou součástí originálu usnesení

- zápis z jednání likvidační komise
ze dne 2.12. 2005 dle předlo-
ženého návrhu, který je součástí
usnesení. Jedná se o likvidaci
starých opotřebovaných knih,
seznam věcí určených k likvida-
ci a krádež kontejneru v hodnotě
19 520,- na místním hřbitově

- žádost o čerpání dotace z pro-
gramu podpory bydlení Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR pro
rok 20056 na rekonstrukci by-
tového domu v ul. Novosibřin-
ská 673 a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) zajistit
podání žádosti

- uzavření nájemní smlouvy o dlou-
hodobém pronájmu pozemku
pro provozovnu „Tabák“ s panem
Romanem Jakešem na autobu-
sové otočce Rohožník na dobu
10 let a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) připravit
nájemní smlouvu o dlouhodo-
bém pronájmu s panem Jake-
šem, informovat žadatele o změ-
ně způsobu platby a informovat
pana Jakeše, aby připravil zá-
měr na přestavbu provozovny
s přesnou specifikací rozměrů,
datem dokončení a aby tento
záměr projednal na OŽPD a SÚ

- návrh dohody mezi MČ Pra-
ha 21 a společností Proles s.r.o.
MČ Praha 21 uhradí fakturu
č. 25700109 ve výši 179 858,98,-
korun za kanalizaci a společ-
nost Proles uhradí fakturu
č. 2005097 ve výši 84 252,-Kč
za odvoz zeminy. Zbytek zádrž-
ného , který MČ Praha 21 do-
sud neuhradila, bude poskytnut
společností Proles jako sleva.
V případě, že návrh dohody
bude společností Proles akcep-
tován, MČ Praha 21 nebude po-
žadovat penále z prodlení za
nedodržení termínu zhotovení
díla.

Neschvaluje

- navrhovanou směnu pozemků
parc.č. 4534/2 a 4306/49 za
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část pozemku parc.č. 4306/51
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

Souhlasí

- s rozpočtovým výhledem MČ
Praha 21 do roku 2010 dle
předloženého návrhu – tabul-
ky, který je nedílnou součástí
originálu usnesení, a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s vnitřní směrnicí č. 5/05 – Roz-
počtovými pravidly MČ Pra-
ha 21 dle předloženého návr-
hu, který je nedílnou součástí
originálu usnesení, a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s převodem vlastnictví bytové
jednotky č. 7 na adrese Žíšov-
ská 1628 manželům Pelnářo-
vým a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit

materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s žádostí o vydání změny
územního rozhodnutí k výstav-
bě tří bytových domů na parc.
č. 580/15 v k.ú. Újezd nad Lesy
dle doporučení komise koncep-
ce a rozvoje (KKR). Podmínkou
je postupné  zapuštění garáží
do země tak ,a by atika nepře-
výšila 60 cm nad terénem v celé
délce objektu. Zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) informo-
vat žadatele v intencích jedná-
ní Rady MČ Praha 21

- s realizací polyfunkčního domu
Rezidence Blatov společností
TopResort v ul. Starokolínská
parc.č 758, 759/2, 713  a 714
k.ú. Újezd nad Lesy za pod-
mínky snížení objektu o jedno
nadzemní podlaží a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 in-
formovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- s darovacími smlouvami pro fir-
my ZISTA – Jaroš, Miroslav Ště-
pán LACINA – KOUBSKÝ, kte-
ré se týkají osazení vánočního
stromu v parku Masarykovy

ZŠ, Staroklánovická 260, parc.
č. 1652 k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smluv
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

Ruší

- k 31.12.2005 směrnici č. 1/05 –
Pravidla pro vyřizování petic
a stížností a zároveň schvaluje
s účinností od 1.1. 2006 směr-
nici č. 4/05 - Pravidla pro vyři-
zování petic a stížností

Jmenuje

- RNDr. Soňu Berouškovou do
funkce vedoucí odboru majet-
ku a investic ÚMČ Praha 21
a to od 1.1. 2006

Nesouhlasí

- s investičním záměrem společ-
nosti RENIX na pozemku parc.
č. 537/12 k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá ÚMČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v inten-
cích jednání Rady MČ Praha 21

Z ÚŘADU

Městská část Praha 21

vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2006
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu

a činnost spolků

O grant se mohou ucházet se svým projektem
fyzické i právnické osoby, které mají sídlo nebo
působí v Městské části Praha 21 – Újezd nad
Lesy.

- O grant se mohou ucházet se svým projektem fy-
zické i právnické osoby, které jsou registrovány
v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny
zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost, organizace předloží projekty prostřednic-
tvím svého statutárního zástupce.

- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani

rozpočtové organizace zřizované státem, hl. m.
Prahou, obcemi nebo městskými částmi obcí,
obce a městské části obcí.

- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně
příloh musí být vyplněny na předepsaném for-
muláři. Je nutné jednoznačně vyplnit všechny po-
žadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky
obsahovat předepsané údaje, data nebo stručný
popis, který může být následně rozveden v příloze/.

Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejmé-
na k následujícím skutečnostem:
1. Zda se spolek zabývá prací s mládeží, neboť je

zájmem obce podporovat činnost, která se zabý-
vá využitím volného času mládeže.

2. Zda se spolek stará o starší občany ať už po kul-
turní či zdravotní stránce, neboť je zájmem obce
podporovat péči o starší občany naší obce.

3. Zda se spolek zabývá činností sloužící ku pro-
spěchu obce  a jejich obyvatel.
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Při posuzování budou upřednostněny podrobně
(po finanční stránce) popsané projekty, u nichž bude
záruka, že městskou části vynaložené prostředky bu-
dou dobře využity.

Časový harmonogram realizace grantového
programu:

Projekty se podávají průběžně v podatel-

ně Úřadu městské části Praha 21, Staro-

klánovická 260, Praha 9, nejpozději v den

uzávěrky, tj. 20.2.2006

Žádost o grant musí být podána na předepsaném
tiskopise s předepsanými přílohami, které stanoví
schválené podmínky pro udělení grantu.

Předepsané formuláře a podmínky pro uděle-
ní grantu jsou k dispozici od 9.1.2006 :

1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Sta-
roklánovická 260

2. v kanceláři úřadu u Jitky Králové – grantové říze-
ní č. dveří 16, Úřad MČ Praha 21, Staroklánovic-
ká 260

3. na internetové stránce MČ Praha 21 www.praha21.cz

Bližší informace podá Jitka Králová na tel.
č. 281 012 958, nebo osobně v kanceláři č.16

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁNÍ
ŹÁDOSTI O GRANT PRO ROK 2006

1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické oso-
by, které působí na území MČ Praha 21 a jsou
registrovány v souladu s právním řádem České re-
publiky a splňují všechny zákonem předepsané
podmínky pro příslušnou činnost.

2. Projekty musí být realizovány v roce 2006 v sou-
ladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finanč-
ního příspěvku - grantu.

3. Městská část Praha 21 si v případě udělení gran-
tů vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné
výši, realizace grantů není nárokovou položkou
a jeho poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.

4. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto
grantového projektu lze čerpat pouze v souladu
s účelem uvedeným v žádosti o grant, tzn. zejmé-
na na provozní náklady, potřeby pro činnost ne-
ziskových subjektů, apod.

5. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyře-
šeného vyúčtování jakýchkoliv finančních pro-
středků přidělených MČ Praha 21.

6. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny
v rámci  schváleného rozpočtu pro rok 2006.Vy-
braným žadatelům budou finanční prostředky
uvolňovány na základě smluv, které budou uza-
vřeny mezi MČ Praha 21 a příjemcem grantu.

7. Každý projekt (žádost) musí být zpracován struč-
ně, výstižně a musí obsahovat následující:
- název  žadatele s jeho stručnou charakteristi-

kou (zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších
aktivit)

- sídlo (adresa), IČO
- právní forma subjektu podle zřizovací listiny

nebo registračního dokladu
- číslo účtu, adresu bankovního ústavu, má-li ža-

datel účet u banky
- časový a věcný harmonogram realizace projektu
- cíl, obsah, zdůvodnění žádosti
- ekonomickou rozvahu ( celkovou výši nákladů,

rozpis položek nákladů, požadovanou výši daru )
- žadatel o grant přiloží kopií zřizovací listiny, živ-

nostenského listu či jiného právního dokumen-
tu osvědčující povolení  a zaměření žadatele

- žadatel je povinen provést vyúčtování k 31. 12.
2006 a předat ho nejpozději do 31.1.2007 na
Úřad MČ Praha 21 do podatelny, osobně nebo
poštou, platí datum doručení

- nevyčerpané prostředky nebo řádně nevyúčto-
vané ve stanoveném termínu musí vrátit zpět
na účet MČ Praha 21.

8. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení
budou vyřazeny.

9. Příjemce grantu umožní zástupcům Městské části
Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu,
a to jak po stránce věcného naplnění předmětu
smlouvy, tak po stránce finanční. V případě nevy-
řešeného vyúčtování jakýkoliv finančních pro-
středků nebudou žadateli v obdobných případech
další finance poskytnuty.

10.Žádosti je možné poslat na adresu Úřad měst-
ské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16
Praha 9, nebo předat do podatelny na stejné ad-
rese do 20.2.2006 (platí den doručení).

11.O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé
písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečné-
ho rozhodnutí.

12.O udělení grantů rozhoduje Rada městské
části Praha 21.

13.O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé
o grant informováni následně po schválení Ra-
dou městské části Praha 21 na úřední desce
a na internetové stránce www.praha21.cz, kde
je také k dispozici předepsaný formulář i s pod-
mínkami pro podání žádosti o grant.

14.Předepsaný formulář je k dispozici od 9.1.
2006 v podatelně Úřadu městské části Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9

                     Jitka Králová
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Rodičovský příspěvek jinak -  opakování

Vážení rodiče,

zákon č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, upravuje nárok na rodičovský příspěvek.

V ustanovení § 30 odst. 3 písm. b) umožňuje dětem, které dosáhly věku 3 let navštěvovat mateřskou
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku ( dále pouze MŠ ) v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně. Tím je vyloučena možnost návštěvy MŠ 5 kalendářních dnů v měsíci pro dítě starší
3 let.

U dětí, které nedosáhly 3 let věku, zůstává možnost návštěvy MŠ 5 dní v měsíci nedotčena.
Souběh těchto dvou podmínek je možný pouze v měsíci, ve kterém dítě hranici věku
3 let dovrší.

Vzhledem k přechodnému ustanovení tohoto zákona lze nároky na rodičovský příspěvek podle této
novely uplatňovat až od měsíce února 2006.

Případné nejasnosti a dotazy směřujte na odbor státní sociální podpory Úřadu MČ Praha 21.

S pozdravem                                                                                  Lenka Hrubá – tel: 2810 129 27, 28
                                                                                                                          vedoucí odboru

OŽPD

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na rok 2006

� leden Toušická 14. 1. velkoobjemový odpad

Rohožnická 14. 1. velkoobjemový odpad

Netušilská 14. 1. velkoobjemový odpad

� únor Druhanická x Staroújezdská 4. 2. velkoobjemový  odpad

Valdovská x Kynická 4. 2. velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská 18. 2. velkoobjemový odpad

Starokolínská (u parku) 18. 2. velkoobjemový odpad

� březen Dědická x Ranská 11. 3. velkoobjemový odpad

Rohožnická 11. 3. velkoobjemový odpad

Toušická 25. 3. velkoobjemový  odpad

Netušilská 25. 3. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních nebo večerních hodinách.
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Co do veklkoobjemového 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

V minulém čísle Újezdského zpravodaje jsem uveřejnili poděkování firmám, které se formou sponzor-
ského daru podílely na osazení vánočního stromu v parku u ZŠ. Omlouváme se firmě ZISTA – Jiří Jaroš za
chybné otištění jejich firemního názvu.

Za OŽPD – M. Nejtková

Změna jména a příjmení
Jméno, popřípadě jména, nebo

příjmení lze změnit fyzické osobě
pouze na základě její žádosti, po-
případě žádosti jejích zákonných
zástupců.

Změna příjmení se povolí ze-
jména tehdy, jde-li o příjmení han-
livé nebo směšné nebo je-li pro to
vážný důvod. Změna jména se
naopak obvykle nepovolí, žádá-li
fyzická osoba mužského pohlaví
o změnu na jméno ženské, nebo
naopak, žádá-li o změnu jména na
jméno zkomolené, zdrobnělé, do-
mácké nebo na jméno, které má
žijící sourozenec společných rodi-
čů. Vzniknou-li pochybnosti o správ-
né pravopisné podobě jména, je
žadatel povinen předložit doklad
vydaný znalcem. Změna jména

RADY OBČANŮM

nebo příjmení se nepovolí, jestli-
že by změna byla v rozporu s po-
třebami a zájmy nezletilého.

Jaké doklady musíte mít s se-
bou?

Žadatel podá písemně žádost
na příslušný matriční úřad a před-
loží:
1. žádost, která obsahuje

● jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, popřípadě rodné pří-
jmení, datum a místo naroze-
ní, případně datum a místo
uzavření manželství žadatele,

● rodné číslo
● místo trvalého pobytu žadate

le, popřípadě nezletilého dítěte
● jméno, popřípadě jména, nebo

příjmení, které si žadatel zvolil
● jméno, popřípadě jména, pří-

jmení, popřípadě rodné pří-
jmení, datum a místo narození
manžela, popřípadě nezleti-
lých dětí, vztahuje-li se změ-
na jména nebo příjmení i na
tyto osoby

● údaj o státním občanství ža-
datele nebo nezletilého dítě-
te

● odůvodnění

2. rodný, popřípadě oddací list
žadatele nebo rodný list nezle-
tilého dítěte

3. jde-li o osoby rozvedené, pra-
vomocný rozsudek o rozvodu
manželství

4. jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní
list

5. doklad o místu trvalého pobytu
na území ČR (například občan-
ský průkaz)
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6. doklad o státním občanství (tj.
občanský průkaz, cestovní do-
klad, osvědčení, popřípadě po-
tvrzení o státním občanství
České republiky, vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavře-
ní manželství, je-li v něm údaj
o státním občanství České re-
publiky uveden)

7. průkaz totožnosti (občanský
průkaz, cestovní doklad)

8. souhlas fyzické osoby starší 15
let, jde-li o změnu jejího jména,
popřípadě jmen nebo příjmení

9. jde-li o nezletilé dítě, písemný
souhlas druhého rodiče, nebo
pravomocné rozhodnutí soudu
nahrazující tento souhlas

Žádost vyřizuje v úředních ho-
dinách:

● Lenka Drdlová,
kontakt  2810 129 52

● Zdena Vodová,
kontakt  2810 129 51

Úřad městské části Praha 21,
odbor občansko správní, Matrika

Lhůta pro vyřízení činí  30 dnů

od podání žádosti, ve složitých
případech 60 dnů.

Poplatky :

1. Občan zaplatí 100,- Kč
● při povolení změny příjmení

hanlivého, výstředního, směš-
ného, zkomoleného nebo ci-
zojazyčného

● při povolení změny příjmení
na dřívější příjmení (např. po-
kud je žádost o užívání dří-
vějšího příjmení podána déle
než jeden měsíc od právní
moci rozsudku o rozvodu man-
želství)

● při povolení změny příjmení
dítěte svěřeného do náhrad-
ní rodinné péče na příjmení
poručníka nebo pěstouna, na
společné příjmení poručníků
nebo pěstounů anebo příjme-
ní dohodnuté pro jejich vlast-
ní děti, pokud poručníky nebo
pěstouny jsou prarodiče nebo
sourozenci rodičů nezletilých
dětí

2. Při povolení změny jména nebo

příjmení v ostatních případech
zaplatí občan 1 000,- Kč.

3. Osvobozena od poplatku je
změna příjmení, k níž dochází
na základě oznámení rozvede-
ného manžela, že přijímá opět
své dřívější příjmení nebo že
upouští od užívání společného
příjmení vedle příjmení dřívěj-
šího, byla-li tato skutečnost
oznámena kterémukoli matrič-
nímu úřadu do jednoho měsíce
po nabytí právní moci rozsud-
ku o rozvodu. Osvobozena od
poplatku je také změna jména
a příjmení osoby v případě
změny pohlaví. Osvobozena od
poplatku je rovněž změna nebo
oprava jména osvojených dětí.

Zpracováno dle zákona č. 94/
1963 Sb., o rodině, ve znění poz-
dějších předpisů, zákona č. 71/
1967 Sb., o správním řízení, ve
znění pozdějších předpisů a zá-
kon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.

Ing. Michael Jantsch
ve spolupráci s L. Drdlovou

ROZHOVORY S LIDMI

V červnu loňského roku jsme pro vás vytvořili no-
vou rubriku  „Rozhovory s lidmi“. Tyto rozhovory
připravuje šéfredaktor Újezdského zpravodaje pan
Tomáš Vaníček a snaží se vybírat  takové lidi, kteří
výrazně ovlivňují dění a společenský život v naší
městské části. Protože ne všichni čtenáři měli mož-
nost opatřit si všechna čísla Zpravodaje, ráda bych
vám zrekapitulovala jednotlivé osoby, se kterými byl
v minulém roce uveřejněn rozhovor.

V červnovém čísle ÚZ byly vybrány zástupkyně
občasného sdružení Maminy z Újezdské roviny –
dámy – Martina Podolková a Eva Danielová, aby
nás seznámily s činností, plány a cíli tohoto sdružení..

V prázdninovém dvojčísle jste se mohli sezná-
mit s Fotbalovým klubem FK Újezd nad Lesy a part-
nery pro rozhovor byli pánové Miroslav Bareš (před-
seda klubu) a Martin Mora (místopředseda

klubu), kteří představili klub, jeho sportovní úspě-
chy a plány do další sezony.

Rozhovor v záříjovém čísle Újezdského zpravo-
daje nemohl být s nikým jiným než ředitelem Ma-
sarykovy Základní školy panem Miroslavem Kur-
kou, který nás seznámil s plány na školní rok 2005/
2006 a zároveň s provozem školy.

Pro říjnové číslo nás zaujal sportovní klub, který
skoro pravidelně přispívá do  zpravodaje a pravidel-
ně vozí z mistrovství České republiky a z meziná-
rodních turnajů medaile. Partnerem pro rozhovor byl
pan Marek Doxanský, trenér místního klubu
taekwondo Kangsim Dojang, který vybojoval
v červnu loňského roku se svými svěřenci zlatou
medaili z mistrovství světa.

V listopadovém čísle se pan Vaníček sešel se
zástupcem ředitele Městské policie Prahy 14, kte-
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MEZI LIDMI

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1) Kde přesně budou umístěna dětská hřiště,
o kterých byla řeč v prosincovém čísle zpra-
vodaje?

Hrací prvky do stávajících i nově zbudovaných
hřišť budou umístěny po celém území městské čás-
ti.

Jedná se o Blatovský rybník, dětské hřiště u fot-
balového areálu, dětské hřiště u školního klubu při
základní škole, dětské hřiště na plácku a na sídlišti
Rohožník.

2) Jakým způsobem přistupuje a za co zodpo-

Vyjádření obyvatel ulice Ochozská, Okenská
a Ctiněveská k části úvodního článku, který na-
psala paní Andrea Vlásenková, starostka MČ Pra-
ha 21, zveřejněného v listopadovém čísle Újezd-
ského zpravodaje.

Část článku, který nás podnítil veřejně vyjádřit
naši nespokojenost: „A pro druhou skupinu obyva-
tel,kteří bydlí u komunikace Ochozská, mám dob-
rou zprávu. V okamžiku, kdy budete číst tento člá-
nek, bude již vybrán zhotovitel na rekonstrukci této
a přilehlých komunikací a v rámci naší zvolené stra-
tegie se dočkáte trvalého povrchu včetně chodníků.
Finanční prostředky jsou ze zdrojů hl.m. Prahy plně
zajištěny a je jen otázkou počasí, zda bude akce
zahájena ještě letos nebo na jaře příštího roku.“

Po přečtení článku se mnozí zaradovali, že po ně-
kolika letech života v prachu a blátě se již konečně
dočkáme dlouho očekávané rekonstrukce komuni-

kace Ochozská. Můžeme jen konstatovat, že nás
paní starostka uvedla v omyl, protože zahájení akce
nezáleží na výše uvedeném počasí, ale na admi-
nistrativní připravenosti stavby. Jedná se např.
o vykoupení pozemků a návazně vydání staveb-
ního povolení, o které nebylo k 12.12. 2005 ani
požádáno. Nedovedeme si představit, že by rekon-
strukce komunikace Ochozská mohla být započata
bez stavebního povolení a současně nechápeme, na
základě jakých informací nás může paní starostka
veřejně ujišťovat, že rekonstrukce bude zahájena ještě
letos nebo na jaře příštího roku, pokud počasí do-
volí. Počasí by dovolilo, ale Stavební úřad zatím ne-
mohl dovolit !!! Přemýšlíme o tom, zda to byla nevě-
domost dané problematiky, nebo snad ne špatně
myšlený úmysl paní starostky nás přesvědčit, že se
v záležitosti rekonstrukce komunikace Ochozská
něco děje, ale uvítali bychom jen podložené infor-
mace.

Obyvatelé ulic Ochozská, Okenská, Ctiněveská

vídá MČ Praha 21 v zimním období ohledně
údržby komunikací a chodníků?

Městská část má smluvně zajištěnu zimní údržbu
ve spolupráci s firmou Framaka, a to v rozsahu údrž-
by páteřních komunikací, které jsou v majetku měst-
ské části Praha 21. Zároveň probíhá údržba zimních
komunikací ve správě TSK.

Údržbu chodníků provádí podle vyhlášky č. 8/1980,
ve znění pozdějších předpisů, každý majitel přilehlé
nemovitosti.

Na otázky odpovídala starostka MČ Praha 21 –
Andrea Vlásenková

rý sedí v detašovaném pracovišti Městské policie
v Klánovicích s panem Karlem Kuberou. Přiblížil
nám kompetence a činnost městské policie v lokalitě
Újezd nad Lesy.

Ve vánočním prosincovém čísle našeho měsíč-
níku paní starostka Andrea Vlásenková z rekapi-
tulovala, co se nejvíce změnilo v naší městské části

ROZHOVORY S LIDMI

za uplynulý kalendářní rok 2005 a jaké budou plány
do nového roku 2006.

Věřím, že je pro vás toto téma zajímavé a v příštím
čísle se můžete těšit na další rozhovor s osobností
Újezda nad Lesy.  Máte-li zajímavé tipy na další roz-
hovory, pošlete nám je na adresu redakční rady.

Za Redakční radu – Martina Nejtková
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ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky
Tak nám na okno zaťukala zima... Naše děti se

ještě nestačily nabažit úžasné nové průlezky a hou-
paček ( za finanční prostředky děkujeme MÚ ) a už
k nám přišel Mikuláš. I ty nejhodnější děti se krčily
( i když zbytečně ) před čerty, nechyběly i slzičky,
ale především to krásné strašidelné mrazení a oče-
kávání. Nakonec vše dobře dopadlo, čerti nikoho ne-
odnesli, anděl setřel slzičku a Mikuláš všem přinesl
bohatou nadílku ( za tu jako každoročně děkujeme
rodině Kněžínkových. ) Teď už čas letí a čeká nás
vánoční besídka. Budeme tancovat, zpívat, recitovat,
hrát divadlo, ochutnáme cukroví ostatních maminek.
Děti se těší, že obdarují rodiče vlastnoručně vyro-

benými dárky a hlavně na to, co najdou pod stro-
mečkem. Díky štědrosti našich rodičů a také příspěv-
ku MÚ se Ježíšek opravdu pronese. Děti dostanou
dárky, které zůstanou v mateřské škole, ale také si
každý odnese dárky domů. Tímto děkujeme všem
rodičům, kteří se sponzorsky podíleli na nákupu
vánočních dárků a tím i na obrovské radosti našich
dětí.

Do nového roku bychom rádi popřáli všem dětem,
rodičům i ostatním přátelům naší mateřské školy
zdraví, štěstí, pohodu a věčně dobrou náladu.

Martina Kubová, mateřská škola Sedmikráska

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ
Masarykovy základní a mateřské školy

v Újezdě nad Lesy pro školní rok 2006 – 2007
se uskuteční 19.  a 20. ledna 2006

od 14:00 do 18:00 hodin ve školní budově 1. stupně v parku.

Bližší informace a termín dodatečného zápisu tel: 281 970 653 -101
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ZE ŠKOLY

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

„pohodová škola, která vzdělává a baví’’

Dne 13. prosince 2005 se v naší  škole uskutečnil celorepublikový přebor školní mládeže ve sportovním
lezení.Tyto závody pořádá Masarykova ZŠ dvakrát do roka.

Přeboru se zúčastnilo 79 lezců z celé republiky ve věku od čtyř do sedmnácti let. Soutěžilo se v pěti
kategoriích.

1.Mateřská škola, Čentická 2222, Praha – Újezd nad Lesy

ce nezbyl ani jeden kousek. Rodi-
če nás podpořili a též nám přinesli
ochutnat vánoční cukroví. S kávou
či čajem přišlo všem vhod. Vánoč-
ní posezení s rodinnými příslušní-
ky se protáhlo do večerních ho-
din a všem se setkání líbilo a ani
se některým nechtělo domů. Těší
nás spolupráce s rodiči, a tak jim
všem přejeme hodně zdraví

a osobních úspěchů v novém
roce. Děkujeme za sponzorské
dárky – zakoupení hraček pod
stromeček. Poděkujeme i JUDr.
Fialovi za sponzorský dárek – kni-
hy a puzzle.

Děkujeme i městské části Pra-
ha 21 – za pohádkovou knihu
a za účast pí Kořínkové za odbor
školství na besídce.

Cenkrová Jana
ředitelka školky

Zprávy z naší školky. 14.12.
2005 chodil v naší školce Ježíšek
– vánoční besídka. Odpoledne se
na nadílku a na vystoupení dětí
přišli podívat i rodiče, babičky, dě-
dečkové a starší i mladší souro-
zenci. Děti samy připravovaly cuk-
roví, zadělávaly těsto, válely
válečkem, vykrajovaly a slepova-
ly. Cukroví se povedlo. Po besíd-

Z újezdského horolezeckého oddílu GEKON star-
tovalo dvacet dětí. Nejúspěšnější z nich byla Debo-
ra Šandová, která obsadila první místo v kategorii E
a které touto cestou gratulujeme.

ves - Václav Stejskal
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KULTURA

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA

Adventní koncert v „ D Clubu“
Dne 7.12. proběhl v našem divadelním sále Adventní koncert pod záštitou ÚMČ Praha 21, organizovaný

 našim občanem, panem Jiřím Drdlou, který byl zároveň i hlavním protagonistou koncertu. Jako hosté
vystoupili pánové Jan a Vojtěch Nedvědovi. Koncert navštívilo asi 70 diváků. Na dobrovolném vstupném se
vybralo celkem 3.290,- Kč a zástupce firmy PRINT DESIGN & PRODUCTION, s.r.o. předal 5.000,- Kč.
Celý výtěžek byl věnován ZŠ Polesná.

Děkuji umělcům za krásný kulturní zážitek v předvánočním shonu i za finanční příspěvek pro naše děti.
                                                                                  Saitz Vladimír

Pro děti a mládež

autor dílo

Lewis S.C. Letopisy Narnie. Princ Kaspian
McKayová Hilary Bezdomovci honí kluky
McKayová Hilary Bezdomovci opět doma
Paoliny Christopher Eldest
Štíplová Ljuba Pojď s koťaty na výlet
Žáček Jiří Kočkování. Knížka pro malé

i velké
To nejlepší z večerníčků 2

Pro dospělé

autor       dílo

Bachová Doerte Patchwork snadno a rychle
Cartland Barbara Lupič srdcí
Cibulka Aleš Zdenka Sulanová
Cronin A.J. Klíče království nebeského
Deaver Jeffery Panoptikum
Devátá Ivanka Koukám a co nevidím
Hennkeová Sigrid Nové doplňky z provázků
Herbert Brian Historie duny
Javořická Vlasta Jabloň v květu
Mailer Norman Duch děvky 2
McBain Ed Soukromé očko
Pratchett Terry Podivný regiment
Robertsová Nora Klíč odvahy
Simenon Georges Maigret a lupič Kliďas
Thomaová Helga Nemilované královny

Toulavá kamera

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní doba: pondělí 10.00 hod. - 11.00 hod.   a   11.30 hod. - 18.00 hod.
středa 10.00 hod. - 11.00 hod.   a   11.30 hod. - 17.00 hod.
pátek 10.00 hod. - 11.00 hod.   a   11.30 hod. - 16.00 hod.

Všem čtenářům malým i velkým přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2006.

Marie Tomaidesová, knihovnice
                                                                                                                                      Tel: 2819 73 864

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Vítáme Vás, naše příznivce, v novém roce 2006,
přejeme vám všem mnoho zdraví, klidu a radosti.
Letošní  rok   je pro členy Českého zahrádkářského
svazu v Újezdu nad Lesy významným rokem, neboť
oslavíme 60. výročí založení našeho spolku. Jsme
opravdu šťastni, že se spolek dožil tolika let. Snad
je to také tím, že zahrádkář nezná oddechu, nepo-
čítá roky, ale sleduje střídání ročních období a stále
se jen těší na první kvítka, na první úrodu na nově
zasazeném stromku či úrodu v zeleninové zahrád-
ce.

Zahrádka v lednu si od zahrádkáře vyžaduje pou-
ze dohled, prohlížení a opatrování. Pokud není sníh

a jsou ostré mrazy, musíme choulostivé rostliny i keře,
vše podle druhu, přikrýt chvojím, listím, rašelinou.
Mladší stálezelené listnáče a jehličnany, které jsou
silně vystaveny slunci a vysušujícím větrům, musí-
me od ledna do března chránit. Proto na ně zavěsí-
me koniferové haluze, rákos, slámu nebo k nim po-
stavíme na návětrné či jižní straně rákosové kryty,
nebo podepřené rámy s napnutou pytlovinou. Také
prosekaná folie chrání před kolísáním teplot.

Pokud je hodně sněhu, nejvíce trpí sloupovitý ja-
lovec. Prospěje mu, když ho svážeme provazem. Ji-
nak musíme sníh neustále setřásat, aby nezatěžo-
val větve a strom neztrácel svůj tvar. Také z ostat-
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ních jehličin a pěnišníků je třeba sníh opakovaně
odstraňovat.

V okrasné zahradě, právě teď v lednu, můžeme
odhalit prvního škůdce. Ten je již v lednu aktivní a je
to korovnice smrková. Výskyt zjistíme sklepáním
s větví na položený bílý papír na zemi. I když najde-
me pouze několik jedinců, postříkáme nyní porost
PIRIMOREM koncentrace  0,1 –  0,15 % nebo SPRU-
ZITEM tekutým, po vyrašení NEUDOSANEM, který
je šetrný k užitečnému hmyzu. A víte jak tuto „pot-
vůrku“ poznáte? Na větvích na nestandardních mís-
tech se vytvoří nejdříve zelené chlupaté šištičky, kte-
ré později zhnědnou. Když je rozkrojíme vidíme malé
larvičky či červíky, později jen chodbičky.

V ovocné zahradě – hnojení ovocných stromů
v trávníku na těžkých půdách uskutečníme v lednu
až únoru. V odstupu 2–3 týdnů rozhodíme 2–3 krát
v oblasti okraje koruny např. CERERIT vždy po 25g/m2.

Zahrádku bychom neměli mít přes zimu úplně čis-
tou. Taková hromádka kamení, větví či dřeva  o veli-
kosti 1/4 až 1/2 m2, po jedné na 150–250 m2 tvoří
ideální úkryty a hnízdiště pro užitečná zvířátka, kte-
rá nám často na zahradě chybí, jako je ropucha -
loví plže, ježek, ještěrka, rejsek - hubí hmyz, lasička
- lovec myší. Hromady kompostu nejsou právě ide-
ální, neboť jsou stále rušeni naší činností.

Nezapomínáme na krmení ptactva hlavně při sně-
hu a mrazu. Místo by mělo být chráněno před vět-
rem a sněhem. Sýkory a brhlíci milují rozdrcená olej-
natá semena, zvířecí a rostlinný tuk - nesolený.
Pěnkavy a strnadi jsou vděční za semínka, proso
a vločky. Červenky a kosi mají rádi kousky ovoce,
sušená zrna vína, divokých bobulí nepohrdnou  troš-
kou nesoleného mletého masa.

Pro nový výsev si překontrolujeme klíčivost semen,
jež máme doma. Vezmeme v úvahu údaje trvanlivos-
ti na balení nebo vyzkoušíme. Stačí stále vlhká pod-
ložka, teplé místo, odpočítaný počet semen a za pár
dnů již víme, jestli zakoupit nové balení, anebo po-
stačí, co máme doma. Když plánujeme výsevy, do-
poručujeme začátečníkům získat informace z knih,
časopisů a od zkušených zahrádkářů. Kdo nechce
zažít zklamání, drží se osvědčených odrůd a zkouší
novinky. Vyvarujeme  se zázračných dovozů, od no-
vinek si raději slibujeme méně, o to více se raduje-
me při skvělých výsledcích.

Pokud chceme poznat, jakou půdu máme na svém
pozemku, necháme si provést rozbor půdy. Ten mů-
žeme zadat Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému v Brně, který má půdní la-
boratoře v Brně, Plané nad Lužnicí, Plzni, Praze
a Opavě. V Praze má půdní laboratoř Český zahrád-
kářský svaz. Půdní rozbor je doporučen při zaklá-
dání zahrady a nebo při pěstitelských nezdarech,
které prokazatelně nejsou ve výsadbě samé či v nás.
Cena takového rozboru podle našich zjištění je cca
300 Kč.

Objednávky sadbových brambor:

Loňský rok byl velmi úspěšný pro pěstitele bram-
bor. Základ je také v kvalitní sadbě a  tak jako každý
rok máte možnost si objednat sadbové brambory na
obvyklých kontaktních místech telefonicky nebo
osobně. Manželé Nohejlovi 281972155, manželé
Líznerovi 281972219, př. Exnerová 281971101. Nej-
pozdější termín pro objednání je na výroční členské
schůzi.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

RŮZNÉ

POZVÁNKA
Na pravidelnou čtvrteční přednášku, která se koná dne 5. 1. 2006

v zasedací síni MÚ v 15:00 hodin.

Naším hostem bude

pan Jaroslav Ullmann
pracovník botanické zahrady Univerzity Karlovy Praha.

Přednáška bude doplněna diapozitivy a bude na téma

„Příroda jižní Afriky“
Jako vždy zveme všechny zájemce, členy i nečleny.

            Za místní organizace SPCCH, SD a ČČK – pí Ladová

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA
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RŮZNÉ




