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Vážení čtenáři,

rád bych  vás informoval o skutečnosti, že
Rada Městské části nedávno jmenovala nové
složení Redakční rady Újezdského zpravodaje.
A právě toto číslo, které nyní máte  ve svých
rukou, je prvním, které vzniklo pod „dohle-
dem“ nově jmenované Redakční rady.

Společným cílem nové  Redakční rady je po-
sunout Újezdský zpravodaj postupně zase
o něco dále. Naší vizí je Zpravodaj, který
bude k dispozici všem občanům zdarma, Zpra -
vodaj, který bude distribuován do každé do-
mácnosti, Zpravodaj, který bude řešen lépe
po grafické stránce.  Především však je naším
cílem Zpravodaj, který bude přinášet důležité
informace o dění v naší Městské části, o roz-
hodnutích, která  ovlivní život  každého zdejší-
ho obyvatele. Zpravodaj, ve kterém si každý
čtenář najde „to své“.

Žádná změna nebývá lehká. A ani nová po-
doba Zpravodaje nevznikne hned a bezbolest-
ně. V současné době proto mezi sebou inten-
zivně diskutujeme o tom, jaký by měl být „ten
náš Zpravodaj“. Rádi do této diskuse uvítáme
i  vaše náměty na jeho změny a novou podobu.

Jmenovité složení nové  Redakční rady je uve -
deno v tiráži poslední stránky Zpravodaje. Na
stejném místě pak najdete i  potřebné kon-
taktní údaje pro komunikaci s Redakční radou.

Za  Redakční radu Újezdského zpravodaje
Tomáš   Vaníček -  šéfredaktor
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Zápis ze 50. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 16. března 2005

Souhlasí
- se změnou rozpočtu na rok

2005 – rozpočtové opatření
č.  6 dle  přiloženého návrhu
tabulky,  která je nedílnou sou-
částí usnesení. Jedná se o při -
jetí účelové neinvestiční dotace
ve výši  271 000,-  Kč  na za-
jištění provozu lékařské služby
první pomoci pro dospělé, děti
a dorost a zároveň ukládá sta -
rostce pí Zikmundové předlo-
žit změnu rozpočtu ke  schvá -
lení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Schvaluje
- úpravu rozpočtu na rok 2005
–  rozpočtové opatření č.  5 dle

předloženého návrhu tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení. Jedná se o vícepráce sou-
visející s výstavbou investiční
akce „Rekonstrukce 2 tříd ZŠ
Polesná na MŠ“ realizované
v  roce 2004

- použití 6 % výtěžku  z  p rovozu
výherních hracích přístrojů za
rok 2003 ve výši  102 777,80,-
korun na veřejně prospěšné
účely – rekonstrukce a údržba
dětských hřišť

- požadavek o poskytnutí úče-
lové investiční dotace  z  roz-
počtu hlavního města  Prahy
v  roce 2005 na investiční akce
příspěvkových organizací zříze
ných MČ Praha 21 dle předlo-
ženého návrhu tabulky,  která
je nedílnou součástí usnesení

- I.MŠ, Starokolínská 132 po-
nechat příděl do fondu od-
měn ve výši 20 000,-Kč, dále
do rezervního fondu přidělit
částku  ve výši  10 999,10,-Kč
a odvést do rozpočtu MČ Pra -
ha 21 částku  ve výši  60 000,-
korun. Dále schvaluje z odve -
dených prostředků MČ Praha 21
provede rozdělení formou po-
skytnutí neinvestičního příspěv-
ku  a  to MŠ Sedmikráska,  L i -
šická ul.  1502 částku  ve výši

30 000,-Kč a MŠ Rohožník,
Žárovická ul.  1653 částku  ve
výši  30 000,-Kč. MŠ Sedmi-
kráska, Lišická 1502 příděl do
fondu rezerv  ve výši 38,52 Kč,
MŠ Rohožník, Ž8rovická 1653
příděl do fondu rezerv  ve výši
483,77 Kč, ZŠ Masarykova  Po -
lesná 1690 příděl do fondu
odměn ve výš i  100 000,-Kč
a příděl do fondu rezerv  ve
výši 44 951,98Kč

- Oznámení o vyhlášení konkurz-
ního řízení na funkci ředitele/
ky MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
Praha 9-Újezd nad Lesy dle
přiloženého návrhu a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 vyvěsit
oznámení o vyhlášení konkurz-
ního řízení na úřední desce
ÚMČ Praha 21, na interneto -
vých stránkách  www.praha21.cz
a  na úřední desce MČ Pra -
ha 14, Běchovice, Koloděje,
Klánovice,  Horní  Počernice
a Uhříněves

- Dle předloženého návrhu pla-
tový výměr pí ředitelky Jany
Cenkrové  –  I  MŠ Starokolínská
132, platový výměr ředitelky
pí Anny Vlkové, MŠ Sedmi-
kráska Lišická 1502, platový
výměr  p í  ředitelky Danuše
Štolcbartové  MŠ Rohožník Žá-
rovická 1653 a platový výměr
pana ředitele Mgr. Miroslav
Kurky  a  to s platností  na 1/2

roku  od  1. dubna a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem platových  vý -
měrů

- Udělení odměn vybraným ve -
doucím odborů, vedoucím od-
dělení a zástupci tajemníka dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí originálu usne-
sení

- Smlouvu o dílo se společností
HOCO Bauelemente s.r.o  vý -
měnu dřevěných oken za plas-
tová – budova  MŠ Rohožník,
Žárovická 1653, Praha 9-Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku  p í  Z ikmundovou
podpisem smlouvy

- Vypsání záměru na využití ne-
bytových prostor v objektu ZŠ

Masarykova ,  Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy za
účelem provozování stomato -
logické ordinace

- Uvolnění finanční částky ve výši
30 000,- Kč na akci „Pálení
čarodějnic“ a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (FO) pře -
vést tyto prostředky z  rezervy
kapitoly 10 – pokladní správa
do kapitoly 06 – kultura a sport

- Uvolnění finanční částky ve výši
5 000,-Kč na akci „Den stro -
mů“ a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (FO) převést tyto
prostředky z rezervy kapitoly 10
– pokladní správa  d o  kapitoly
02 – městská infrastruktura
(odbor životního prostředí)

Neschvaluje
- odpuštění penále uživateli panu

Žemberovi vzniklé na dlužné
částce za nájem a užívání bytu
č.  11 ul. Žíželická čp. 1612
Praha 9 –Újezd nad Lesy a to
ve výši  14 335,_Kč

- žádost o prominutí nebo sní-
žení úhrady za zřízení věcné-
ho břemene na obecních  p o -
zemcích a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 informovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

Jmenuje
- v souladu s vyhláškou č. 54/

2005 Sb. o náležitostech  kon-
kurzního řízení a konkurzních
komisích  konkurzní komisi na
konkurzní řízení na funkci ře -
ditele/ky MŠ Sedmikráska,  L i -
šická 1502, Praha 9-Újezd nad
Lesy následovně:  předseda
Doc RNDr.  Petr  Voňka csc,
členové:  Tomaidesová Marie,
Kořínková Hana, Hofmanová
Věra, Mgr.  Hana Zvoníková
a  Renata Buřičová a  zároveň
pověřuje podle ust. § 1 odst. 2
vyhlášky č. 54/2005 Sb. Petra
Vlásenka funkcí tajemníka  kon-
kurzní komise a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zajistit
vyhlášení konkurzního řízení
a zajistit realizaci konkurzního
řízení v souladu s vyhláškou
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č. 54/2005 Sb.
- Ing. Tomáše Vaníčka šéfredak-

- torem Újezdského zpravoda-
je  na  zák ladě  doporučení
a projednání panem místosta -
rostou Pavlem Švejnohou

Bere na vědomí
- přechod práva nájmu bytu na

pana Františka Bílka  na  byt
č. 14, Žíšovská 1627 podle ust.
§ 706 občanského zákoníku
na základě rozsudku Obvod-
ního soudu pro Prahu 9 ze
dne 14.  12. 2004

Zápis ze 51. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 30. března 2005

Schvaluje
- záměr na využití prostor  v  bu-

dově Živonínská 1629/30 za
cenu obvyklou a zároveň Úřa -
du MČ Praha 21 vyvěsit zá-
měr na úřední desce po dobu
30 dní

- zvýšení limitu mobilního tele-
fonu na 1 500,.Kč pro stráž-
níky Městské policie a to splat-
ností od 1. 4. 2005

- výjimku z počtu dětí dle před-
loženého návrh u   ředitelek MŠ
na školní rok 2005/2006 pro
níže uvedené MŠ: I. MŠ, Sta -
rokolínská 132, MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502, MŠ Sluníčko
v Masarykově  ZŠ, Polesná 1690
a MŠ Rohožník, Žárovická 1653

- na základě návrhu grantové
komise přidělení grantů ná-
sledovně: FC Šampion Rohož-
ník ve výši  15.000,-Kč, Ma-
m i n y  z  Ú j e z d s k é  r o v i n y
35.000,-Kč, Školní sportovní
klub 40.000,-Kč, Český rybář-
ský svaz – Újezd nad Lesy
30.000,-Kč, sdružení důchodců
Újezd nad Lesy 15.000,-Kč,
Český zahrádkářský svaz Újezd
nad Lesy 20.000,-Kč, Svaz po-
stižených civilizačními choro -
bami v ČR – Újezd nad Lesy
30.000,-, Junák „Douglaska“
Újezd nad Lesy 30.000,-Kč, KS
Kangsim Dohany 15.000,-Kč,

FK Újezd nad Lesy 40.000,-Kč,
Základní kynologická organi-
zace – 394 10.000,-Kč, D- CLUB
10.000,-Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zabezpe-
čit řádné sepsání smluv o při -
dělení grantů s jednotlivými or-
ganizacemi a odkládá přidělení
grantu pro baletní školu „Ba-
let  –  Arabeska“ na další  jed-
nání rady MČ Praha 21 a uklá-
dá Ú ř a d u  M Č  P r a h a  21
předložit na další jednání Rady
MČ Praha 21 nový materiál,
ve  kterém bude uvedeno, zda
jde o komerční či zájmovou čin-
nost, a doporučuje D–CLUBU
využívat  grantové  řízení na
MHMP a Ministerstva  kultury
ČR

- Uvolnění finanční částky ve výši
10.000,-Kč pro Český zahrád-
kářský svaz  na kulturní akce
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (FO) převést tyto
finanční prostředky z  rezervy
kapitoly 10 – pokladní správa
do kapitoly 09 – vnitřní sprá -
va

- Uvolnění finanční částky ve výši
2.500,-Kč + 19  %  DPH n a
ozvučení venkovních  prostor
u příležitosti oslav 60. výročí
konce 2. světové  války a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra -
ha 21 (FO) převést tyto finanční
prostředky z  rezervy  kapitoly
10 – pokladní správa  d o  ka -
pito ly  06 –  kultura a sport

- Předložený návrh  v ýpovědi
o zajišťování služeb sociální péče
v oblasti stravování uzavřené
dne 14.6. 2004, pověřuje s ta-
rostku pí Zikmundovou podpi-
sem výpovědi a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OSV)
zajisti nového dodavatele

- Finanční odměnu ve výši jed-
né měsíční odměny starostce
MČ Praha 21 pí Zikmundové,
peněžitý dar ve výši jedné mě-
síční odměny neuvolněným
místostarostům panu Janu Sle-
zákovi  a panu Pavlu Švejno-
hovi a peněžitý dar ve výši
jedné měsíční odměny radním
MČ Praha 21

Bere na vědomí
- předložený seznam nezpevně-
ných  komunikací technologií VI-
ALIT včetně finančního vyčíslení
nákladů na úpravu jednotlivých
komunikací   a  zároveň Úřadu
MČ Praha 21 zpracovat návrh
1.  etapy opravy  komunikací  a  to
ve výši do 500 tis. Kč a zajistit
v  rá m c i  reklamačního ř ízení
opravu části komunikace Cho-
tětovská (u výjezdu na komuni-
kaci Staroújezdská)

Zápis z 11. zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21  ko -
naného dne 16.3. 2005

Schvaluje
- program 11. zasedání Zastu-

pitelstva  MČ Praha 21
- změnu rozpočtu na rok 2004

–  rozpočtové opatření č. 50
dle předložené tabulky,  která
je nedílnou součástí usnesení

- nákup pozemku č.  502 k.  ú.
Ú jezd  nad  Lesy  o  výměře
8  m2 z a  c e n u  3  4 0 0 , - K č
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 spolupracovat s  dra -
žitelem JUDr. Štrbíkem na za-
psání změny vlastníka  tohoto
pozemku   d o  katastru nemo-
vitostí

- plnění rozpočtu za rok 2004
dle přiloženého materiálu, který
je nedílnou součástí originálu
usnesení

- prodej bytové jednotky č. 6,
I  kategorie o velikosti 4+1
s příslušenstvím, 93 m2 ve  2.
podlaží domu č.p. 1627 ul.
Žíšovská, Praha 9 na základě
výběrového řízení a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem smlouvy

- rozpočtové opatření č. 6 změna
rozpočtu na rok 2005 dle ta -
bulky,  která je nedílnou sou-
částí usnesení

- převod vlastnictví šesti neby-
tových jednotek  -  garáž í  v  pa-
nelovém domě čp. 1614 v  u l .
Žíželická, dále sedmi nebyto -
vých jednotek – garáž í  v  pa-
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nelovém domě čp.  1610-11
v ul. Žíželická, dvanácti ne-
bytových  j e d n ote k  g a r áž í
v panelovém domě čp. 1624 -
26 v ul.  Miletická, pěti neby-
tových jednotek garáží čp. 1612
v ul. Žíželická, šesti nebyto -
vých jednotek – garáž í  v  pa-
nelovém domě čp. 1612 v  u l .
Žlebská, osmi nebytových jed-
notek – garáží v panelovém
domě čp. 1615-16 v  ul .  Ž leb-
ská, šestnácti nebytových jed-
notek – garáží v panelovém
domě čp. 1620-23 v ul. Žleb-
ská dle přiložených seznamů,
které jsou nedílnou součástí
usnesení

Volí
- mandátovou komisí ve složení

předseda pan Voňka a č leno-

vé  pan Vojta  a  pan Brousek
- návrhovou komisi ve složení

předseda paní MUDr. Dasty-
chová a členové pan Dvořák
a pan Sikač

Bere na vědomí
- plnění usnesení z minulého

zasedání Zastupitelstva  M Č
Praha 21

- informaci nevybudování pří -
střešku pro  kočárky  ve zdra -
votním středisku na Rohožníku

- grantový  p rogram pro  rok
2005 na základě usnesení rady
MČ Praha 21  č .  979 ze dne
16. 2. 2005

- usnesení Zastupitelstva  M Č
Praha 9  č .  14/05 z  15. 2.
2005,  t ýka j í c í  s e  ob jek tu
č.  673 s pozemkovou parce-
lou č.  3771 a  zároveň ukládá

kontrolnímu výboru, aby  se
touto věcí zabýval

- informaci o stavu společnosti
Laxenburger

Doporučuje
- změnu dopravního značení

v ulici Onšovecká v úseku Sta -
rokolínská - Cerhýnská

Odvolává
- JUDr. Vladimíra Fialu z funkce

zástupce MČ Praha 21  ve f ir-
mě Laxenburger ke  dni  17.  3.

2005

Jmenuje
- tyto členy školské rady Masa-

rykovy základní školy:  paní
Marie Tomaidesová a pan Jan
Slezák a zároveň stanov í  po-
čet členů školské rady na šest

GRANTY NA ROK 2005
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok podporu grantových projektů v oblasti kultury,

sportu a činnosti spolků. Z rozpočtu MČ Praha 21  bylo na granty vyčleněno 300.000,-Kč.
Uzávěrka pro podání grantových programů byla 28. 2. 2005. O udělení grantů rozhodla Rada MČ

Praha 21.  Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce a na webových stránkách Prahy 21.
Jednotliví žadatelé obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy.

Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o přidělení finančních darů do 50 000 Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21

Šampion Rohožník 15.000,-
Maminy z Újezdské roviny 35.000,-
Školní sportovní klub 40.000,-
Český rybářský svaz 30 000,-
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 15.000,-
Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy 20.000,-
Svaz postižený civiliz.chorobami 30.000,-
JUNÁK „Douglaska“ 30.000,-
SK Kangsim Dojang – Taekwondo 15.000,-
FK Újezd nad Lesy 40.000,-
Zákl.kynologická organizace Újezd n.L. 10.000,-
D-Club 10.000,-
Balet -Arabeska 10.000,-

zpracovala: Jitka  Králová, grantové  řízení
tel.: 281  012 958
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 11. 5. 2005 s e  o rganizuje na území Újezd nad Lesy mobilní sběr nebezpečného odpadu

firmou IMP servis s.r.o na níže uvedených stanovištích.

               Zastávka         doba stání
1. křižovatka ul. Druhanická x Staroújezdská 15:00 hod – 15:20 hod
2. křižovatka ul. Novosibřinská x Toušická 15:30 hod – 15:50 hod
3. křižovatka ul. Zálešanská x Lomecká 16:00 hod – 16:20 hod
4. ul. Rohožnická (  u prodejny Julius Meinl ) 16:30 hod – 16:50 hod
5. křižovatka ul.  Velimská x Klešická 17:00 hod – 17:20 hod
6. křižovatka ul. Holšická x Sulovická 17:30 hod – 17:50 hod
7. ul. Novolhotská ( u bývalé trafiky ) 18:00 hod – 18:20 hod
8. křižovatka ul. Bělušická x Netušilská 18.30 hod – 18:50 hod

Po příjezdu sběrového vozidla může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného
odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady,  fotochemikálie, nádoby od sprejů, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť,  ole j  a  tuk (  kromě jedlého ), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky,  baterie a akumulátory, vyřazená zařízení
obsahující chlorofluorouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kromě
obrazovek),

Nebezpečný odpad větších  rozměrů ( lednice, obrazovka ) lze bezplatně odevzdat ve sběrných
dvorech. Nejbližší sběrný dvůr pro občany Újezda nad Lesy je v Horních  Počernicích,   Chvalkovická 3,
Praha 9,  tel: 281 92 49 59.

Provozní doba Po  –  Pá 8:30  -  17:00 hod – v  letním období do 18:00 hod
So 8:30  -  15:00 hod

Ve sběrných dvorech lze samozřejmě zdarma odkládat ještě následující druhy odpadů:
- objemný odpad ( nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
- elektrošrot (pračky,  televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
- kovový  a  dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství  do 1 m3 zdarma, papír, sklo, plasty a nebezpečný

odpad včetně sběru lednic a za úhradu pneumatiky 25 Kč za kus
OŽPD – M. Nejtková

Občanskoprávní odbor-oddělení občanských průkazů:

I  N  F  O  R  M  U  J  E

Dne 31.12.2005 končí platnost všech občanských průkazů vydaných  d o  31.12.1994
Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo  „platnost
prodloužena bez omezení“.

Dále občanské průkazy typu karta, vydané od 1.5.1993 do 31.12.1994, kde je  rovněž vyznačena doba
platnosti „bez omezení“.

Žádost o vydání občanských průkazů je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do
30.11.2005 na ÚMČ Praha 21 - odbor občanskosprávní.

Dále Vás  chceme informovat,  že řidičské průkazy vyřizuje Magistrát hl.  m. Prahy, odbor dopravně
správních agend se sídlem Kongresová ul.  čp.  2,  Praha 4, tel:  974 823 817.

Novotná Zdena



6
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Akce „Rostlinný odpad“
Stalo se již v naší městské části tradicí, že na

jaře a na podzim přistavujeme pro občany Újezda
nad Lesy kontejnery  na rostlinný odpad. Nejinak
tomu bylo i třetí dubnovou sobotu. Tentokrát jsme
se ale snažili občany informovat o této sběrné akci
již od počátku měsíce března tak, aby měli dostatek
času úklid svých zahrádek správně načasovat, aby
se nehonili na poslední chvíli.

Přistavování kontejnerů probíhalo také jako vždy.
Stanoviště se zavážela  postupně od 8 hodin. Mrzí
nás, že někteří občané byli na stanovištích brzy
a museli dlouho čekat, než kontejner přivezli, což
způsobilo jejich  rozladění. Bohužel, přesný čas při -
stavení nelze dva měsíce předem domluvit. Nikdy
nevíme, zda bude třeba dopravní zácpa, která zdrží
zavážení. Občanům ale vždy garantujeme, že kon-
tejner bude přistaven dopoledne a odvezen až od-
poledne. Čas svozu  určujeme podle toho, jak při -
chází lidé ke kontejneru a jak přibývá odpadu, většinou
tak, že se nejprve odváží místa zavezená mezi prv-
ními. Výjimku tvoří  stanoviště u spořitelny, které je
nejnavštěvovanější. Občané nemusí mít obavy,  že  by
se na ně místo  v  kontejneru nedostalo. Vždy máme
připravenu zálohu a operativně vyměníme ten kon-
tejner, který se brzy naplní.

Pro organizování těchto akcí jsme se rozhodli
proto, abychom pomohli chránit naše životní pro -
středí, aby se nám tu lépe žilo a dýchalo. Aby ze
zahrad zmizely doutnající kupky zvlhlého, mokrého
nebo syrového dřeva, listí a trávy, aby se netvořily
na polích hromádky shnilého ovoce a aby se les
nestal jedním velkým kompostem. Tyto sběrné so-
boty organizujeme rádi,  organizujeme je pro spo-
luobčany, bez nároku na odměnu a se záměrem
svou trochou přispět k vyčištění okolí. Sesbíraný
rostlinný materiál se odváží do kompostárny, kde se
dále zpracovává.

Kontejnery  v  m ě s í c i  k v ě t n u
květen Žehušická x Měšínská 7.  5. velkoobjemový odpad

Sudějovická x Holšická 7.  5. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 21.  5. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 21.  5. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz  VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách  (  kolem 14.00 hod ).

K tradičnímu sběru jsme předloni přidali i štěp-
kování větví s možností rozdat štěpky Vám, kdo
máte zájem. Zbytek štěpek se uskladní a použije
k zamulčování v parcích. Materiál z letoška se po-
užije při sadových úpravách nově budované školky.
Jsme rádi že se setkáváme převážně s pochopením
a pomocí, někteří  z  Vás přichází i s vlastní iniciati-
vou a pomáhají. Pomocí pro nás je  i  to, že si  na-
vzájem řeknete, že bude přistaven kontejner,  že
pytle s rostlinným odpadem se musí vysypat, že
pomůžete sešlapat odpad v kontejneru...

Naše poslední zkušenost ukazuje, že informovat
Vás o akci nejméně 1 měsíc dopředu se vyplatí.
Většina občanů dopravila své  rostlinné odpady na
sběrná místa již v dopoledních hodinách, neboť se
včas připravili. Bohužel, někdo i přes naší snahu
o včasnou informovanost sběrnou sobotu téměř
propásl. Začal s prací na zahrádce a likvidací pře -
bytků v době, kdy se měl kontejner odvážet – mezi
16:00 a 17:00 hod. Naštěstí se sběrné vozidlo trochu
zdrželo a tak mohlo být křoví naloženo. Seštěpko -
vání již nemohlo být provedeno, neboť stroj byl
objednán jen do 14:00 hod. (i když, aby nám
pánové vyhověli, pracovali až do 16:00 hod).

Rádi bychom vyšli vstříc  i  tomuto spoluobčanovi,
ale prodloužit sběr a štěpkování do večerních hodin
kvůli jednomu opozdilci není v našich silách ani
finančních možnostech. Právě proto jsme informace
o akci zveřejňova l i   v  takovém předstihu.

Naše snažení budeme opět opakovat v podzimních
měsících. Během léta pak budou přistavovány rost-
linné kontejnery dle harmonogramu, který  včas
zveřejníme ve zpravodaji a na vývěskách.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spolu-
občanům, kteří se akce zúčastnili, firmě Mikapa plus
s.r.o. a zahradnické firmě Hauk-Štěpán-Ustohal.

Vaše OŽPD

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

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

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

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

V měsíci červnu plánujeme přistavení velkoobjemových  kontejnerů  na akci „letní úklid“ .
M. Nejtková  -  O Ž P D
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VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ D-CLUBU.

23. – 28.03. 2005

Letos, j iž po třetí, jsme se s mladými divadelními
nadšenci sešli, abychom spolu strávili několik pří -
jemných  chvil.  A tak jsme se o Velikonocích  roz-
jeli do Krušných hor.  I  p řes počáteční potíže jsme
nakonec „zakotvil i“ v HORNÍ BLATNÉ,  v  h otelu
„Modrá hvězda“ kde se nám moc líbilo.

Majitelé hotelu byli vstřícní a pozorní. A tak jsme
se  v  novém prostředí cítili jako doma. Dokonce
i místo na zkoušení bylo dost podobné tomu
našemu v D-CLUBU.  Pokud měl někdo z počátku
starosti s jídlem, tak  ty  byly brzy pryč. Jídla bylo
dost a opravdu nám moc chutnalo.

Závěrem bychom chtěli MOC poděkovat firmě

ODUS – PRAHA s.r.o. a především panu

Františku SRBOVI za odvoz nás všech  a  to

formou sponzoringu.

Moc a moc DĚKUJEME!

Za D-CLUB Jiří ŠUBRT
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Pohádkový les 2005.
D-CLD-CLD-CLD-CLD-CLUB na začátkUB na začátkUB na začátkUB na začátkUB na začátku dubna, j iž podruhé, pořu dubna, j iž podruhé, pořu dubna, j iž podruhé, pořu dubna, j iž podruhé, pořu dubna, j iž podruhé, pořádal fádal fádal fádal fádal fe sesesesest i vt i vt i vt i vt i va l pohádek pral pohádek pral pohádek pral pohádek pral pohádek pro dět i .  Letos bo dět i .  Letos bo dět i .  Letos bo dět i .  Letos bo dět i .  Letos byl  nášy l  nášy l  nášy l  nášy l  náš

PPPPPohádkohádkohádkohádkohádkooooový les obohacen o prvý les obohacen o prvý les obohacen o prvý les obohacen o prvý les obohacen o pro fo fo fo fo fes ionályes ionályes ionályes ionályes ionály,  k t,  k t,  k t,  k t,  k te ře ře ře ře ří  dětí  dětí  dětí  dětí  dětem udělal i  také vem udělal i  také vem udělal i  také vem udělal i  také vem udělal i  také ve lke lke lke lke lkou rou rou rou rou radosadosadosadosadost .t .t .t .t .

SSSSStalo se j iž také zvyktalo se j iž také zvyktalo se j iž také zvyktalo se j iž také zvyktalo se j iž také zvykem, žem, žem, žem, žem, že součáse součáse součáse součáse součást í  našeho Pt í  našeho Pt í  našeho Pt í  našeho Pt í  našeho Pohádkohádkohádkohádkohádkooooovvvvvého lesa je  NOC S ANDERSENEM.ého lesa je  NOC S ANDERSENEM.ého lesa je  NOC S ANDERSENEM.ého lesa je  NOC S ANDERSENEM.ého lesa je  NOC S ANDERSENEM.
 Zde mohly dět i  v idět různá př Zde mohly dět i  v idět různá př Zde mohly dět i  v idět různá př Zde mohly dět i  v idět různá př Zde mohly dět i  v idět různá předsedsedsedsedst at at at at avvvvvení . Dopoledne se naši mladí herení . Dopoledne se naši mladí herení . Dopoledne se naši mladí herení . Dopoledne se naši mladí herení . Dopoledne se naši mladí herc i  a herc i  a herc i  a herc i  a herc i  a herečky škečky škečky škečky škečky školou poolou poolou poolou poolou pov innév innév innév innév inné
p řp řp řp řp ředvedvedvedvedvedly svým sedly svým sedly svým sedly svým sedly svým spolužákům s pohádkpolužákům s pohádkpolužákům s pohádkpolužákům s pohádkpolužákům s pohádkou „POou „POou „POou „POou „POTRESTTRESTTRESTTRESTTRESTANÁ BERANÁ BERANÁ BERANÁ BERANÁ BERUŠKA“. NUŠKA“. NUŠKA“. NUŠKA“. NUŠKA“. Ne re re re re rvvvvvozi ta heroz i ta heroz i ta heroz i ta heroz i ta herců a zv ídaců a zv ídaců a zv ídaců a zv ídaců a zv ídavvvvvo so so so so sttttt
malých divmalých divmalých divmalých divmalých diváků utváků utváků utváků utváků utvá řá řá řá řá ře la  pře la  pře la  pře la  pře la  přek rek rek rek rek rásnou atmosfásnou atmosfásnou atmosfásnou atmosfásnou atmosféru, když dět i  baéru, když dět i  baéru, když dět i  baéru, když dět i  baéru, když dět i  bavi ly dět i .v i ly dět i .v i ly dět i .v i ly dět i .v i ly dět i .

Dalš í  přDalš í  přDalš í  přDalš í  přDalš í  předsedsedsedsedst at at at at avvvvvení nás ledoení nás ledoení nás ledoení nás ledoení nás ledovvvvvalo odpoledne. Loutkalo odpoledne. Loutkalo odpoledne. Loutkalo odpoledne. Loutkalo odpoledne. Loutkohrohrohrohrohra  -  pohádka  -  pohádka  -  pohádka  -  pohádka  -  pohádka „O JEDNOM KRÁLa „O JEDNOM KRÁLa „O JEDNOM KRÁLa „O JEDNOM KRÁLa „O JEDNOM KRÁLOOOOOVVVVVSTSTSTSTSTVÍ“,VÍ“,VÍ“,VÍ“,VÍ“,
bbbbbyla pry la pry la pry la pry la první  pohádkvní pohádkvní pohádkvní pohádkvní pohádkou, ktou, ktou, ktou, ktou, kte re re re re rá se odehrá se odehrá se odehrá se odehrá se odehrála j iž v atmosfála j iž v atmosfála j iž v atmosfála j iž v atmosfála j iž v atmosfé řé řé řé řé ře Andere Andere Andere Andere Andersenosenosenosenosenovvvvvské noci .ské noci .ské noci .ské noci .ské noci .

JešJešJešJešJeště týž vtě týž vtě týž vtě týž vtě týž ve če če če če čer se děter se děter se děter se děter se dětem přem přem přem přem předsedsedsedsedst at at at at avi la dalš í  loutkvi la dalš í  loutkvi la dalš í  loutkvi la dalš í  loutkvi la dalš í  loutkoheroheroheroheroherecká skecká skecká skecká skecká skupina s pohádkupina s pohádkupina s pohádkupina s pohádkupina s pohádkou NEBou NEBou NEBou NEBou NEBOOOOOJTE SEJTE SEJTE SEJTE SEJTE SE
STRAŠIDEL, ktSTRAŠIDEL, ktSTRAŠIDEL, ktSTRAŠIDEL, ktSTRAŠIDEL, kte re re re re rá  d ivá  d ivá  d ivá  d ivá  d iváky sáky sáky sáky sáky st rt rt rt rt rh la k úžasné shla k úžasné shla k úžasné shla k úžasné shla k úžasné spoluprpoluprpoluprpoluprpolupráci s heráci s heráci s heráci s heráci s herc i  a loutkc i  a loutkc i  a loutkc i  a loutkc i  a loutkami. Přami. Přami. Přami. Přami. Př i  při  při  při  při  příchodu JŮ a HELEíchodu JŮ a HELEíchodu JŮ a HELEíchodu JŮ a HELEíchodu JŮ a HELE
mal í  d ivmal í  d ivmal í  d ivmal í  d ivmal í  d ivác i  neskrác i  neskrác i  neskrác i  neskrác i  neskrý vý vý vý vý va l i  sva l i  sva l i  sva l i  sva l i  své nadšení .é nadšení .é nadšení .é nadšení .é nadšení .

Úplně vÚplně vÚplně vÚplně vÚplně večečečečeče re re re re r,   b,   b,   b,   b,   bylo to snad naše neylo to snad naše neylo to snad naše neylo to snad naše neylo to snad naše nejpozděj i  uvjpozděj i  uvjpozděj i  uvjpozděj i  uvjpozděj i  uvedené předené předené předené předené předsedsedsedsedst at at at at avvvvvení  pren í  pren í  pren í  pren í  pro dět i ,  přo dět i ,  přo dět i ,  přo dět i ,  přo dět i ,  přiše l  mimiše l  mimiše l  mimiše l  mimiše l  mim
MICHAL HEMICHAL HEMICHAL HEMICHAL HEMICHAL HECHTCHTCHTCHTCHT.  T.  T.  T.  T.  Ticho v sále sicho v sále sicho v sále sicho v sále sicho v sále st řt řt řt řt ř ídaly výbuchídaly výbuchídaly výbuchídaly výbuchídaly výbuchy smíchu a poy smíchu a poy smíchu a poy smíchu a poy smíchu a pot leskt leskt leskt leskt lesku. Tu. Tu. Tu. Tu. Tímto přímto přímto přímto přímto předsedsedsedsedst at at at at avvvvvením jsme mohl iením jsme mohl iením jsme mohl iením jsme mohl iením jsme mohl i
uzauzauzauzauzav řv řv řv řv ří t  prí t  prí t  prí t  prí t  první den našeho fvní den našeho fvní den našeho fvní den našeho fvní den našeho fe sesesesest i vt i vt i vt i vt i vá lká lká lká lká lku pru pru pru pru pro dět i .o dět i .o dět i .o dět i .o dět i .

V soboV soboV soboV soboV sobotu jsme začal i  j iž v 1tu jsme začal i  j iž v 1tu jsme začal i  j iž v 1tu jsme začal i  j iž v 1tu jsme začal i  j iž v 111111.30 a to pohádk.30 a to pohádk.30 a to pohádk.30 a to pohádk.30 a to pohádkou „Jou „Jou „Jou „Jou „JAK RAK RAK RAK RAK ROOOOOZEZPÍVZEZPÍVZEZPÍVZEZPÍVZEZPÍVAAAAAT PRINCEZNU“ v 1T PRINCEZNU“ v 1T PRINCEZNU“ v 1T PRINCEZNU“ v 1T PRINCEZNU“ v 15.005.005.005.005.00
vše zakvše zakvše zakvše zakvše zakonči la pohádkonči la pohádkonči la pohádkonči la pohádkonči la pohádka „EXPEDICE Va „EXPEDICE Va „EXPEDICE Va „EXPEDICE Va „EXPEDICE VOLOLOLOLOLOOOOOVEVEVEVEVEC“.  VC“.  VC“.  VC“.  VC“.  Vě řě řě řě řě říme, žíme, žíme, žíme, žíme, že jsme udělal i  děte jsme udělal i  děte jsme udělal i  děte jsme udělal i  děte jsme udělal i  dětem rem rem rem rem radosadosadosadosadost, a  přt ,  a  přt ,  a  přt ,  a  přt ,  a  pří ší ší ší ší št í  rt í  rt í  rt í  rt í  ro ko kokokok
se sese sese sese sese sejdeme vjdeme vjdeme vjdeme vjdeme ve se se se se sttttt eeeee jné atmosfjné atmosfjné atmosfjné atmosfjné atmosfé řé řé řé řé ře jake jake jake jake jako letos.o letos.o letos.o letos.o letos.

SoučásSoučásSoučásSoučásSoučást í  těchto pohádek bt í  těchto pohádek bt í  těchto pohádek bt í  těchto pohádek bt í  těchto pohádek byla i  soutěž dět í  – VERŠE PRyla i  soutěž dět í  – VERŠE PRyla i  soutěž dět í  – VERŠE PRyla i  soutěž dět í  – VERŠE PRyla i  soutěž dět í  – VERŠE PRO POHÁDKUO POHÁDKUO POHÁDKUO POHÁDKUO POHÁDKU.....
Sešlo se  šedesátsedm básní všech věkSešlo se  šedesátsedm básní všech věkSešlo se  šedesátsedm básní všech věkSešlo se  šedesátsedm básní všech věkSešlo se  šedesátsedm básní všech věkooooových kvých kvých kvých kvých katatatatategorií.  Něktegorií.  Něktegorií.  Něktegorií.  Něktegorií.  Některererereré jsme museli vyřé jsme museli vyřé jsme museli vyřé jsme museli vyřé jsme museli vyřadit záhadit záhadit záhadit záhadit záhyyyyy, a to pr, a to pr, a to pr, a to pr, a to pro nedodro nedodro nedodro nedodro nedodržžžžžení všechení všechení všechení všechení všech
kritérií. Těch bkritérií. Těch bkritérií. Těch bkritérií. Těch bkritérií. Těch bylo našylo našylo našylo našylo naštěstěstěstěstěstí méně. Vtí méně. Vtí méně. Vtí méně. Vtí méně. Výherýherýherýherýherce jsme hledali jen těžkce jsme hledali jen těžkce jsme hledali jen těžkce jsme hledali jen těžkce jsme hledali jen těžko, ale nako, ale nako, ale nako, ale nako, ale nakonec jsme se ronec jsme se ronec jsme se ronec jsme se ronec jsme se rozhodli a v soboozhodli a v soboozhodli a v soboozhodli a v soboozhodli a v sobotu jsme výsledkytu jsme výsledkytu jsme výsledkytu jsme výsledkytu jsme výsledky
vyhlásili a přvyhlásili a přvyhlásili a přvyhlásili a přvyhlásili a předali cenedali cenedali cenedali cenedali cenyyyyy.....

(((((podrpodrpodrpodrpodrobnosobnosobnosobnosobnosti v přti v přti v přti v přti v přílozílozílozílozílozeeeee)))))

Všem zúčasVšem zúčasVšem zúčasVšem zúčasVšem zúčastněným moc děktněným moc děktněným moc děktněným moc děktněným moc děkuuuuu jeme a věřjeme a věřjeme a věřjeme a věřjeme a věříme, žíme, žíme, žíme, žíme, že se zúčase se zúčase se zúčase se zúčase se zúčastn í  i  přtn í  i  přtn í  i  přtn í  i  přtn í  i  pří ší ší ší ší š t í  rt í  rt í  rt í  rt í  rok .ok .ok .ok .ok .

A také děkA také děkA také děkA také děkA také děkuuuuu j i  všem, ktj i  všem, ktj i  všem, ktj i  všem, ktj i  všem, kte ře ře ře ře ří  pomáhal i  s orí  pomáhal i  s orí  pomáhal i  s orí  pomáhal i  s orí  pomáhal i  s organizací Pganizací Pganizací Pganizací Pganizací Pohádkohádkohádkohádkohádkooooovvvvvého lesa. DĚKUJI.ého lesa. DĚKUJI.ého lesa. DĚKUJI.ého lesa. DĚKUJI.ého lesa. DĚKUJI.

Za D-CLUB Jiří ŠUBRT
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KULTURA

VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH VÝHERCI JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍKATEGORIÍKATEGORIÍKATEGORIÍKATEGORIÍ

VERŠEVERŠEVERŠEVERŠEVERŠE          PROPROPROPROPRO          POHÁDKUPOHÁDKUPOHÁDKUPOHÁDKUPOHÁDKU
2. kategorie

(3.  –  5.  třída )

Bál na strašidelném hradě.
Jan HOŘENÍN 4.b.

Přilétne sem Ježibaba
na koštěti létacím.

Vodník ten jde od jezera,
s  vodňátkem a  vodnicí.

Rusalky sem přitančí
z  kouzelného lesa.

Hudba z lesa vychází,
muzikanti hrají.

Koho nohy nebolí
na tom šaty vlají.

Už tu jsou i  čerti  z  horoucího pekla.
Pak přijíždí Sněhurka, s princem jde do kola.
V zadu jede zlatý kočár s královnou i  králem,

nad tou krásou trpaslíkům dech  se  tají málem.

Zábava je v  plném proudu,
diskžokej je žabák Kvak,

pozvi si ho k sobě domů,
zahraje t i  taky tak.

Děkujeme a gratulujeme!

D-CLUB

1  kategorie
(1.  a  2 .  t řída)

Zimní zahrada
Jakub BRŮČEK 2.b

Padá sníh na naší zahradu
Táta ho uklízí, udělal hromadu.

Není to  hromada je to  hrad!
Zkuste nás v něm dobývat!

3  kategorie
(6.  –  9.  třída)

Perníková  chaloupka.
Aneta HAVLÍKOVÁ

14let.

Mařenka s Jeníčkem borůvky sbírají,
brzo však zabloudí, tatínka hledají.

Och táto, kdepak jsi,večer je za chvilku,
kdopak nás uloží, kde máme postýlku?

Jeníček na strom vylez, světýlko uviděl,
chaloupku z perníku, trhat se nestyděl.

Do chlívku musel, bába se raduje.

Mařenka přemýšlí, v peci když zatápí,
můj malý bratříček,  ten se mě natrápí.

Pomoc je snadná, když na místo Jeníčka,
na lopatu, sedá si, pro příklad, babička.

Rychle děti, utíkejte, lesem, polem pospíchejte,
tatínek vás marně hledá, starost  o  vás

spát mu nedá.
Když se šťastně setkají, odprosí a slibují.

Na co myslí Jeníček?
Přece na ten perníček!




