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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás

v tomto předvánočním čase

pozdravila a popřála Vám

krásné prožití svátků vánočních

v kruhu rodinném

a příjemný a úspěšný

vstup do nového roku 2006.

                           Vaše
Andrea Vlásenková

starostka městské části Praha 21
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Informace z 64. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
24. října 2005

Souhlasí

- s dodatkem č. 1 zřizovací listi-
ny Masarykovy základní školy
a mateřské školy, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Polesná 1690
(změna názvu) a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit tento mater iál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- se zápisem likvidační komise
ze dne 17.10. 2005 dle přílohy,
která je nedí lnou součástí
usnesení

- s darovací smlouvou č. 98/05
s Pražskou plynárenskou a.s.,
se sídlem U Plynárny 500,
145 08  Praha 4 a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této smlouvy a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento mater iál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s převodem vlastnictví byto-
vé jednotky na adrese Žíželic-
ká 1612, byt č. 12 manželům
Vladislavovi a Janě Pipkovým
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

Schvaluje

- osobní příplatek pí Naděždě
Kosanové, ředitelce MŠ Sedmi-
kráska, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Lišická 1502 ve výši
2 500.- Kč od 1.11.2005 a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem nového
platového výměru, který je ne-
dílnou součástí usnesení

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 85/2005 se Sialitem Soběslav
s.r.o a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem tohoto dodatku a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 zjis-
tit výši finančních prostředků na

úpravu komunikací technologií
VIALIT a  při jejich dostatku roz-
šířit dodatek č. 1 o ulici Vlka-
novskou

- smlouvu o dílo č. 96/05 s fir-
mou VEKRA s.r.o, Hlavní 456,
250 89  Lázně Toušeň a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem této smlou-
vy

- ponechání trafiky pana Jakeše
po dobu 1/2 roku za stejných
podmínek jako doposud a zá-
roveň ukládá pí Vlásenkové
vstoupit v jednání s majitelem
trafiky o možnosti dlouhodobé-
ho pronájmu za předpokladu
úpravy vzhledu objektu v sou-
ladu  s nově vybudovanými ob-
jekty

- smlouvu o dodávce vody z vo-
dovodu pro veřejnou potřebu
a odvádění odpadních vod ka-
nalizací pro veřejnou potřebu
č. C 7431 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem této smlouvy

- uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. 0805/
4555/05 s PRE a.s. na pozem-
cích parc.č. 1009/21, 793/1,
792/16, 792/7 v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
této smlouvy

- nájemní smlouvu s českým ry-
bářským svazem Místní organi-
zací Praha 9 – Újezd nad Lesy
na požární nádrž – Újezd nad
Lesy – vodní nádrž umělá
v lokalitě Blatov a přilehlý po-
zemek ve formě, která byla
přijata radou dne 1.3. 1999
(Újezdský rybník) a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zpracovat návrh smlou-
vy do roku 2025 a dodatky č. 1
k oběma smlouvám

Nemá připomínky

- k projektové dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí na
stavbu obytný soubor „Sibřina“,
Újezd nad Lesy podle projektu
firmy Central Group a.s., Na
Strži 65/1702, Praha 4, ze srp-
na 2004

Bere na vědomí

- informaci týkající se poplatků
za věcná břemena a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat PRE a.s.
o schválení výši poplatků dle
usnesení Rady MČ Praha 21
č. 935 ze dne 7.8. 2001

- předložený materiál  a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) předložit do příští rady
přibližnou finanční částku, kte-
rá se týká údržby zelených
pásů a komunikací v Újezdě
nad Lesy, aby  tato částka
mohla být zahrnuta do návrhu
rozpočtu na rok 2006

- dohodu o zajištění přeložky roz-
vodného zařízení v souvislosti
s výstavbou garážového domu
v ul. Žlebská a zároveň schva-
luje smlouvu o dílo č. 97/2005
s firmou Petra Vašinová – Elek-
tromontážní f irma, Kvasin-
ská 189, Praha 9 a dále pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této smlouvy o dílo

Neschvaluje

- poskytnutí dokumentace poža-
dované Společenstvím vlastníků
Žíšovská 1628 a doporučuje
Společenství vlastníků Žíšov-
ská 1628 požádat o informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.
O svobodném přístupu k infor-
macím a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 informovat
Společenství vlastníků Žíšov-
ská 1628 v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

Nesouhlasí

- s návrhy na pořízení změny
Územního plánu hl.m. Prahy –
Praha 21, lokalita U Lesa, po-
daných Úřadu MČ Praha 21
pod čj: 7941/703, 7942/704
a 7943/705 z 21.9. 2005 navr-
hovatelem CENTRAL GROUP
a.s. a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s návrhem firmy Proles s.r.o ze
dne 7.10. 2005 ve věci „mimo-
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soudního vyřízení věcí“. Pokud
nebude dodržena ústní dohoda
ze dne 6.10. 2005, bude celá
záležitost předána našemu
právnímu zástupci a budeme
požadovat penále dle smlouvy
v plné výši

Ukládá

- na základě stanoviska silnič-
ního správního úřadu ÚMC
Praha 21 (OMI) urychleně za-
urgovat řešení křižovatky ulic
Čentická a Polesná a výsledek
předložit na příštím jednání
Rady MČ Praha 21

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) pro-
jednat možnost umístění auto-
busové zastávky před Baby
centrem a předložit výsledek
jednání na příští schůzi Rady
MČ Praha 21

Odvolává

- Ing. Belicu z funkcí tajemníka
KKR a člena výběrové komise
ke dni 31.10. 2005 z důvodu
ukončení pracovního poměru

Jmenuje

- pí Markétu Slavíkovou do funkce
tajemníka KKR od 1.11. 2005

Ruší

- výběrové řízení na zakázku No-
vostavba garážového domu
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) vypsat nové vý-
běrové řízení dle současného
stavu projektové dokumentace

Informace z 65. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
7. listopadu 2005

Schvaluje

- smlouvu o nájmu č. 3/0815/
2005/S na odběr el. energie na
osvětlení vánočního stromu
s firmou ELTOTO-CITELUM s.r.o
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem této
smlouvy

- výběr komunikací ve správě MČ
Praha 21, seznam firem a kri-
térií pro zajištění zimní údržby
komunikací na období 2005/
2006 následovně:
a) výběr komunikací v severní

část i  Újezda nad Lesy :
ul. Nadějovská (Starokolín-
ská – Budčická); ul. Budčic-
ká (Nadějovská – Pilovská);
ul. Čentická (Pilovská – Po-
lesná); ul. Hulická (Staro-
klánovická – Valdovská); ul.
Soběšínská; ul. Valdovská;
ul. Velimská; ul. Všeňská
(Kynická – Novosibřinská);
ul. Kynická; ul. Pilovská; ul.
Polesná;

b) výběr komunikací v j ižní
části Újezda nad Lesy: chod-
ník na sídlišti Rohožník (od
trafostanice Žíželická k zdra-
votnímu středisku); ul .
Zlivská; ul. Lišická; ul. Chva-
lečská; ul. Velebného; ul. Tou-
šická (Chotětovská – Veleb-
ného); ul. Chtěnovská; ul.
Domanovická; ul. Račiněves-
ká; ul. Ochozdská (Staroko-
línská – Církvická); ul. Polen-
ská; ul . Rápošovská; ul .
Zbyslavská; ul. Třebětínská
a dále seznam firem: Frama-
ka s.r.o, Mladých Běchovic
278, Praha 9; Preko s.r.o, ke
Klíčovu 13, Praha 9; Zista Ja-
roš, Smiřická 439, Praha 9
a dále seznam kritérií: ná-
klady na jedno proplánování
všech místních komunikací,
náklady na držení zimní po-
hotovosti, termín plnění, ná-
vrh smlouvy o dílo a zároveň
ukládá úřadu MČ Praha 21
(OMI) obeslat výše uvedené
firmy výzvou k sepsání na-
bídky na zaj ištění zimní
údržby komunikací

- rozpočtové opatření č. 55 –
úprava rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu tabul-
ky, která je nedílnou součástí
usnesení. Jedná se o poskyt-
nutí neinvestičního příspěvku
ve výši 203.000,-Kč příspěvko-
vé organizaci  - ZŠ Polesná na
vybavení dětského hřiště a tříd

MŠ v objektu ZŠ. Finanční pro-
středky budou poskytnuty
z kapitoly 10 – Všeobecná po-
kladní správa z položky rezer-
va do kapitoly 04 – Školství

- rozpočtové opatření č. 56 –
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu tabul-
ky, která je nedílnou součástí
usnesení. Jedná se o poskyt-
nutí neinvestičního příspěvku
ve výši 30.000,-Kč příspěvko-
vé organizaci – ZŠ Polesná na
zakoupení hraček pro děti MŠ
v objektu ZŠ, jako dárky k Vá-
nocům. Finanční prostředky bu-
dou poskytnuty z kapitoly 10 –
Všeobecná pokladní správa
z položky rezerva do kapitoly
04 – Školství

- rozpočtové opatření č. 57 –
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu tabul-
ky, která je nedílnou součástí
usnesení. Jedná se o navýšení
rozpočtu o 60 000,-Kč na za-
koupení košů a sáčků na psí ex-
krementy. Finanční prostředky
budou poskytnuty z kapitoly 10
– Všeobecná pokladní správa
z položky rezerva do kapitoly
02 – Městská Infrastruktura
(EKO) ochrana životního pro-
středí

- rozpočtové opatření č. 58 –
úpravu rozpočtu na rok 2005
dle předloženého návrhu tabul-
ky, která je nedílnou součástí
usnesení. Jedná se o navýšení
př í jmové stránky rozpočtu
o 496.000,-Kč v kapitole 10 –
Všeobecná pokladní správa
a jejich zapojení do výdajové
položky rezerva v kapitole 10 –
Všeobecná pokladní správa

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 4.11. 2005 a záro-
veň souhlasí s nákupem no-
vého dodávkového vozidla
z finančních prostředků kapito-
ly 09 – Vnitřní správa a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 pro-
vést příslušnou úpravu rozpoč-
tu

- smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc.č. 2513
v k.ú. Újezd nad Lesy na zá-
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kladě žádosti Pražské plyná-
renské a.s. a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem těchto smluv

- změnu umístění antén spol.
Eurotel v objektu ZŠ Polesná
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- výběr komunikací určených
k opravě technologií  Vial i t
následovně: ul. Veletovská
549 m2, tj. 98 271,-Kč bez DPH
(s DPH 116 943,-Kč); ul. Ho-
línská 515 m2, tj.92 185,-Kč bez
DPH (s DPH 109 700,-Kč). Cel-
kem 226.643,-Kč včetně DPH
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zajisit dokon-
čení komunikace Vlkanovské
k hlavní komunikaci (Novo-
sibřinská) a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 85/2005 ze dne 3.11.
2005, na  III.  etapu oprav míst-
ních komunikací v Újezdě nad
Lesy s firmou VIALIT Sobě-
slav s.r.o

- finanční odměnu ve výši jedné
měsíční odměny starostce MČ
Praha 21 pí Vlásenkové, peně-
žitý dar ve výši jedné měsíční
odměny neuvolněným mís-
tostarostům panu Janu Slezá-
kovi a panu Pavlu Švejnohovi
a peněžitý dar ve výši jedné
měsíční odměny radním MČ
Praha 21

Ruší

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 400 ze dne 10.12. 2003 a zá-
roveň neschvaluje očíslování

budov čísly orientačními v k.ú.
Újezd nad Lesy a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) in-
formovat MHMP OSA v inten-
cích jednání Rady MČ Praha 21

Souhlasí

- s vypuštěním místa – ul. Male-
šovská, parc.č. 4312/62 v k.ú.
Újezd nad Lesy v rámci novely
obecně závazné vyhlášky č. 24/
2003 Sb., hl. m. Prahy o míst-
ním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 in-
formovat MHMP (odbor daní,
poplatků a cen) v intencích jed-
nání rady MČ Praha 21

- s prodejem pozemku parc.
č. 4084/10 (ul. Toušická) v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň uklá-
dá úřadu MČ Praha 21 zveřej-
nit tento záměr MČ Praha 21
s tím, že minimální nabídková
cena je 1.700 m2, dle platné ce-
nové mapy pro rok 2005 a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- se zhodnocením plnění rozpoč-
tu  za 1. – 3. čtvrtletí roku 2005
dle předloženého návrhu (zápis
č. 16 z jednání finančního vý-
boru ze dne 2.11.2005) a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- se změnou typu vozidel na lin-
ce č. 250 v pracovní dy takto:
kloubové autobusy budou na-
hrazen standardními autobusy
a zároveň souhlasí se zkráce-

ním intervalu ze 6 minut na 4-5
minut v ranní špičce pracovní-
ho dne a dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zaslat toto usnesení
firmě Ropid

Bere na vědomí

- řešení duplicitního zápisu vlast-
nictví pozemku parc.č. 806/3
v k.ú. Újezd nad Lesy navrže-
né Advokátní kanceláří JUDr.
Stránského a zároveň revokuje
usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1242 ze dne 26.9. 2005
v části souhlasí následovně
a dále souhlasí s dohodou o na-
rovnání  a se sepsáním notář-
ského zápisu o uznání vlastnic-
kého práva k pozemku parc.
č. 803/6 v k.ú. Újezd nad Lesy
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
pana Tomáše Kotlába o řešení
duplicitního zápisu vlastnictví
a jednat o uhrazení 1/2 nákladů
na sepsání notářského zápisu

Zmocňuje

- správce kapitol podepisovat
objednávky do výše 30.000,- Kč
a to s platností od 8.11. 2005

Projednala

- petici občanů k výstavbě vila-
domu v ul. Hrádková, vzala ji na
vědomí a na základě této peti-
ce přehodnotila své dosavadní
stanovisko a ke stavbě se vy-
jádřila zamítavě a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
informovat JUDr. Pavlu Necha-
nickou o výsledku jednání

Odbor občansko správní
Rádi bychom Vám představili Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21, jeho organizační členění, náplň

práce se kterou se zabývá a aktuální novinky, které se Vás občanů  dotýkají.
Odbor občansko správní tvoří oddělení Evidence obyvatel a Matrika.
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Evidence obyvatel  plní úkoly ze zákona č. 133/
2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, zákona 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech a zákona 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění pozdějších před-
pisů:

- přijímá žádosti o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů

- vydává občanské průkazy a cestovní doklady
- přihlašuje občany k trvalému pobytu
- vydává potvrzení o bydlišti
- vydává správní rozhodnutí týkající se rušení

trvalého pobytu 

Matrika  plní úkoly ze zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpi-
sů, 94/1963 Sb., o rodině a zákona 41/1993 Sb.,
o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu obecními a okresní-
mi úřady:

- vydává úmrtní, oddací a rodné listy
- vydává osvědčení o státním občanství ČR

- vydává správní rozhodnutí na úseku změny jmé-
na a příjmení

- provádí ověřování podpisů a kopií
- vykonává svatební obřady
Bližší přehled kompletních činností odboru občan-

sko správního naleznete na internetových stránkách
ÚMČ Praha 21.

Co se připravuje?

 Rádi bychom Vás informovali, že přibližně  začát-
kem druhé poloviny roku 2006 se plánuje vydávání
nových  e-pasů, které budou vydávány za účelem
vycestování do vybraných zámořských států a které
budou obsahovat biometrická data žadatelů.

Kde nás najdete?

V přízemí budovy B (postranní vchod z ulice
Hulická), číslo dveří 29 a 28.

Výše uvedenou agendu odbor občansko správní
vykonává i pro občany městských částí Běchovice,
Koloděje a Klánovice.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
                             Zdenka Vodová

Odbor občansko správní

Pozor změna systému ovládání světelného signalizačního zařízení na křižovatce
Chodci přecházející přes hlavní silnici I/12 (Praha - Kolín) na křižovatce MUSÍ zmáčk-

nout chodecké tlačítko, jinak nenaskočí zelený panáček umožňující bezpečný přechod
komunikace.

  za OMI: Tomáš Adam

Oznámení - oprava ulice Holínské
V letošním roce se našly finanční prostředky a zrealizovala se oprava ulice Holínská (mezi ulicemi Val-

dovská a Veletovská).
Za OMI – Ing. Adam

Změna intervalu autobusu č. 250
Na autobusové lince č. 250 byly v pracovní dny nahrazeny kloubové autobusy  na standardní autobusy

a současně byl zkrácen interval ze 6 minut na 4–5 minut v ranní špičce pracovního dne.
M. Nejtková

Upozornění
Ze hřbitova v Újezdě nad Lesy byl dne 24. listopadu odcizen opravený kontejner na směsný odpad - na

hřbitově vydržel přesně tři dny.  Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste odnášeli odpad mimo  a nenechávali
jej v areálu hřbitova a před hřbitovem. Tato nepříjemná situace bude řešena – doufám, že ke spokojenosti
nás Všech.

Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků

Za správu hřbitova Irena Mrázová
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Připravili jsme pro Vás
V letošním roce se nám opět podařilo zajistit vánoční stromeček, který byl instalován v Masarykově

parku ve Staroklánovické ulici.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Janu Markovi, který nám tento vánoční strom daroval, protože rostl
blízko nemovitosti a tím bohužel narušoval základy a musel být pokácen.

Dále bychom chtěli poděkovat těmto firmám, které se formou sponzorského daru podílely na přípravě
a instalaci vánočního stromečku.

Děkujeme za spolupráci Zahradnické služby - Miroslav Štěpán, ZISTA – Pavel Jaroš, firmě  LACINA –
KOUBSKÝ, STAKO s.r.o -  p. Kodras, SAOS s.r.o.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem jménem Odboru životního prostředí a dopravy popřála příjemné
prožití svátků vánočních a v novém roce jen to dobré.

Za OŽPD – M. Nejtková

Upozornění na krádeže poklopů
Upozorňujeme občany, že v posledním období se začínají množit krádeže litinových poklopů uličních

vpustí. V měsíci listopadu bylo v ulici Soběšínská a Valdovská zcizeno celkem sedm kusů a pět kusů čistí-
cích košů. Vzniklá škoda přesahuje 27 000,-Kč a jde k tíži MČ Praha 21 jako správci komunikací. Žádáme
občany, pokud zjistíte další krádeže těchto poklopů, neprodleně to prosím nahlaste Odboru majetku
a investic - Ing. Adam, tel: 777 93 93 58. Hrozí nebezpeční úrazu osob a poškození projíždějících vozidel.

Ing. Adam - OMI
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Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro ÚMČ Praha 21
Měsíc stanoviště datum druh kontejneru

                                                         zavezení

Prosinec Toušická (u spořitelny) 10. 12. velkoobjemový odpad
  2005

Rohožnická 10. 12. velkoobjemový odpad

Netušilská 10. 12. velkoobjemový odpad

Druhanická x Staroújezdská 10. 12. velkoobjemový odpad

Holšická  x Sudějovická 10. 12. velkoobjemový odpad

Lomecká x Zaříčanská 10. 12. velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská 10. 12. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a po naplnění se nebude VOK vyměňovat.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14:00 hod).

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

OŽPD – M. Nejtková

Pokračování článku o lese
a tudíž pro hospodaření v nich ne-
musí být vypracován plán péče,
ale pouze plán těžby – lesní hos-
podářský plán. Lesní hospodářský
plán pro lesy hl.m. Prahy je k na-
hlédnutí na Orgánu ochrany pří-
rody, oddělení městských organi-
zací (dříve odd. lesů).

Abychom získali přesné infor-
mace, navštívili jsme Ing. Frantí-
ka na výše uvedeném oddělení.
Nahlédli jsme do map, kde byly
naše lesy zakresleny a barevně
byly znázorněny záměry vyplýva-
jícího z lesního hospodářského
plánu.

Tedy v nejbližších letech zde
nebude prováděna větší těžba
dřeva, protože se jedná o les „mla-
dý“. Samozřejmě i zde musí pro-
bíhat povinné odtěžení škůdci
napadené dřevní hmoty. Zaměřme
se na les podél ulice Čentické.
V jeho středu, severně od ulice
Čentické bude provedena dosad-
ba porostu, ve východnější části
bude provedeno vykácení soušek.
Ve středu lokality o velikosti cca
1 ha bude tuto zimu provedena
výchovná prořezávka. Budou od-
straněny osiky, břízy a netvární je-
dinci.

Při výsadbě nových porostů je
kladen důraz na výsadbu listna-

Jak jsme slíbili, vracíme se
ještě jednou k otázce kácení
v našem lese.

Dozvíme se něco o správě lesa,
který je ve vlastnictví hlavního
města Prahy a v jeho správě nebo
ve správě městské části Praha 21.

Hl.m. Praha má ve vlastnictví
a péči v naší lokalitě cca 10 ha
lesního porostu. Jedná se o lesy
u Újezdského rybníka, dále sever-
ně od ulice Čentická mezi Staro-
klánovickou a Polesnou a patří
k nim i lesík proti škole v ul. Po-
lesná.

Leží mimo přírodní rezervaci
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tých stromů – dub, habr, lípa – pří-
padně se doplňuje modříny.

Městská část Praha 21 má do
péče svěřenou část lesa za ko-
nečnou MHD Rohožník. Odbor-
ným  lesním hospodářem jsou zde
Lesy ČR, lesní hospodářský plán
(LHP) zajišťují též Lesy ČR a pe-
čovat o les v souladu s tímto LHP
musí Městská část Praha 21.

V našem katastrálním území se
též nachází několik pozemků ve
vlastnictví soukromých osob, ve-
likost pozemků do 50 ha. V tako-
vých případech obecně platí, že

odborného lesního hospodáře
u pozemků spíše ke středu Prahy
provádí MHMP, u pozemků leží-
cích k okraji Prahy Lesy ČR. Od-
borný lesní hospodář se určuje ve
správním řízení.

Ještě několik informací pro ty,
kteří mají obavy, že se v našem
okolí stále více kácí než zalesňu-
je. Severně a jihozápadně od Bě-
chovic se počítá s výsadbou les-
ních porostů. Jihozápadně od
Běchovic se projednává výsadba
pásu izolační zeleně k odhlučnění
plánované složité mimoúrovňové

křižovatky a severně v návaznosti
na Počernický rybník by měl vznik-
nout rozsáhlý lesopark.

Podařilo se nám též získat in-
formaci, jak se postupuje v otázce
zřízení golfového hřiště v kláno-
vickém lese. Záměr na zřízení to-
hoto hř iště umožňoval platný
Územní plán hl.m. Prahy. Jak jsme
se dozvěděli, již bylo zažádáno
o projednání a provedení změny,
aby byla z plánu tato možnost od-
straněna.

OŽPD
D.Slabochová, M. Nejtková

Z  náhradní  výsadby…
Vážení občané naší městské části, vážení čtená-

ři, rádi bychom Vás seznámili s prováděním náhradní
výsadby stromů v Újezdě nad Lesy.

Náhradní výsadbu stromů a následnou péči o ně
až na dobu 5 let může orgán ochrany přírody uložit
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dře-
vin rostoucích mimo les. Tímto si vytváříme „fond
stromů“, které využíváme na dosadbu stromořadí
v místech, kde byly stromy zničeny, dosadbu zele-
ně v mateřských školách, obnovu parků apod.
V sobotu 22.10.2005 jsme z takto připraveného „fon-
du“ provedli výsadbu soliterních listnatých a jehlič-
natých stromů a borové kleče v nově  otevřené ma-
teřské škole v Čentické ulici. Snažili jsme se, aby
naši nejmenší měli pěknou zahradu, některé stromy
aby vytvořily v létě tolik potřebný stín a jiné vhodné
„schovávačky“ a také aby měli dostatek materiálu
pro šikovné ruce.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem občanům,
kteří se prostřednictví náhradní výsadby na zkrášlení
zahrady I. mateřské školy podíleli.

D. Slabochová,  OŽPD
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Rekapitulace sběrových akcí v roce 2005
Blíží se nám konec roku a ráda bych zrekapitulo-

vala sběr rostlinného a velkoobjemového odpadu na
území Újezda nad Lesy.

V letošním roce se nám podařilo přistavit více kon-
tejnerů než loni. Magistrát hl. m. Prahy nám navýšil
kontejnery na velkoobjemový odpad tak, že jsme jich
pro vás přistavili 58 a ještě v  prosinci budete mít
možnost odložit odpad do 7 velkoobjemových kon-
tejnerů.

   Na likvidaci rost-
linného odpadu se
nám podařilo vyčle-
nit více finančních
prostředků, a proto
jsme pro vás  přista-
vili  více kontejnerů.
První sběrová akce
s rostl. kontejnery
z a č a l a  v  d u b n u
společně se štěpko-
váním větví. V let-
ních měsících jsme
sbírali rostl. odpad
jeden den v červen-
ci a srpnu. Zde byl
také velký zájem.

V říjnu jsme naplánovali velkou akci rostlinného
odpadu společně se štěpkováním větví.

Jelikož listí nebylo ještě spadané, přidali jsme
sběrnou sobotu v listopadu, společně s akcí před-
vánoční úklid, což bylo přistavení velkoobjemových
kontejnerů.  Jsme rádi, že jste tyto kontejnery rozli-
šovali a odkládali odpad vždy do toho správného.

Mnozí z vás si již zvykli, nebo respektují nápisy

pytle vysypávat, protože v kontejneru musí být jen
čistě rostlinný odpad, aby nám ho vzala kompostár-
na. Ale bohužel jsou i tací, kterým je to jedno, hlav-
ně že jsme se odpadu zbavili. Pak pracovníci život-
ního prostředí musí jít a tyto pytle vysypat za ostatní.
V horším případě, když si toho nevšimneme, musí
toto udělat řidič, když vysypává kontejner v kom-
postárně a potom se třeba stane, že se zdrží a prázd-
ný přiveze zpět později. Jinak jsme rádi, že těchto
akcí hojně využíváte.

V novém roce se s Vámi těšíme na setkání při dal-
ších akcích plánovaných životním prostředím.

Za OŽPD – M. Nejtková

Vážení občané Újezda nad Lesy
V posledních letech se nám

množí po autobusových zastáv-
kách, u kontejnerů na tříděný od-
pad a bohužel i v našich lesích od-
ložené igelitové tašky nebo pytle
s komunálním odpadem.

V současné době se autobuso-
vé zastávky vyvážejí třikrát týdně
a mnohdy to ani nestačí, protože
se zde nachází igelitové tašky s ko-
munálním odpadem a je jasné, že
pracovníci úklidu potom nedělají
nic jiného, než uklízí odpad po
těch, co nemají vlastní popelnici.

Dále si jistě někteří z vás všim-
li, že u kontejnerů na tříděný od-
pad se mnohdy povalují různé pyt-
le a tašky. Někdo by si mohl říci,

že ti lidé tak třídí, že kapacita kon-
tejneru ani nestačí. Ale to je mnoh-
dy velký omyl. Když se podíváte
dovnitř pytlů, tak zjistíte, že se tam
nachází běžný domovní odpad.
Horší případ je ten, když dotyčný
tento odpad hodí dovnitř kontejne-
ru, tím zničí úsilí nás, co třídíme
a snažíme se zlepšit a alespoň tro-
chu pomoci ochránit přírodu. Ten-
to kontejner se musí potom vysy-
pat do směsného odpadu, který se
pak odváží na skládku nebo do
spalovny.

Nebo si zajdete do našich lesů
na procházku, na houby a  mnoh-
dy narazíte na igelitový pytel či
tašku, ale také křeslo a jiný ob-

jemný odpad. A přitom v součas-
né době je tolik možností s ulože-
ním odpadu. Např. na objemný
odpad přistavujeme kontejnery,
jsou sběrné dvory aj.

Abychom zamezili odkládání
odpadů mimo vyhrazená místa,
bude Odbor životního prostředí
provádět kontroly, jak každý občan
nakládá se svým odpadem a zda
má svoji popelnici v souladu s vy-
hláškou hl. města Prahy, která sta-
noví systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpa-
dů vznikajících na území hlavního
města Prahy a zda je mu tato ná-
doba vyvážena.

Za OŽPD – M. Nejtková
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
žit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní vý-
sadba se ukládá na pozemcích, které určí orgán
ochrany prostředí, buď na pozemcích žadatele nebo
na jiných pozemcích např. ve vlastnictví MČ. (MŠ,
parky atd..)

Jaké doklady musíte mít s sebou ?

Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby před-
loží:

1. Žádost o povolení kácení,
2. doložení vlastnického či nájemního vztahu žada-

tele k pozemkům a dřevinám (např. výpis
z katastru nemovitostí)

3. specifikaci dřevin, které myjí být káceny (druh,
počet, velikost plochy keřů,udání obvodu kmene
stromů ve výšce 130 cm nad zemí, a zdůvodnění
žádosti)

4. snímek pozemkové mapy vyhotovený katastrálním
úřadem,

5. situační nákres umístění dřevin včetně okótování
jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic po-
zemků,

6. ve složitých případech je požadováno doložení
posudků ( dendrologie, statika - v případech, kdy
kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanaliz
ace – v případech kdy kořeny dřeviny prorůstají
do kanalizace),

7. plná moc, v případě zastupování vlastníka pozem-
ku.

Žádost vyřizuje v úředních hodinách:
● Monika Polanecká, kontakt 2810 129 49

Úřad městské části Praha 21, Odbor životního pro-
středí a dopravy

Lhůta pro vyřízení činí  30 dnů od podání žádosti.
Ve složitějších případech 60 dnů,
ve zvláště složitých případech 90 dnů od podání
žádosti.

Poplatky :
● Bez poplatků

Zpracováno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Michael Jantsch
předseda Komise pro informatiku

člen Redakční rady Újezdského zpravodaje

Rozhodnete-li se jako občan odstranit dřevinu ros-
toucí na vlastním pozemku, můžete bez povolení po-
kácet strom, který ve výšce 130 cm má obvod kme-
ne do 80 cm, nebo křoviny v souvislém porostu do
plochy 40 m2. V případě, že má strom nasazenou
korunu nebo je rozvětven níž než ve 130 nad zemí,
říkáme že má neměřitelný obvod a jeho kácení je
na povolení.

Toto neplatí pro právnické osoby. Právnická oso-
ba musí vždy žádat o povolení k pokácení dřeviny
jakékoliv velikosti, stejně jako k mýcení keřových po-
rostů bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají.

Bez povolení může občan také kácet v případě
krajní nouze, např. hrozí-li bez jakýchkoli pochyb-
ností bezprostředně škoda na životě či na zdraví
nebo majetková škoda značného rozsahu. V tako-
vém případě ovšem musí zásah do 15 dnů oznámit
písemně orgánu ochrany přírody, tedy Úřadu měst-
ské části Praha 21. jedná se např. o následky po
vichřici, po záplavách, nevztahuje na stromy, které
jsou např. již rok nakloněné, nebo delší dobu pro-
schlé. Povolení není třeba ani ke kácení dřevin z dů-
vodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo
při jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních
nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpi-
sů.  Záměr kácet z těchto důvodů musí být ozná-
men úřadu městské části Praha 21 nejméně 15 dnů
předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné
náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.Úřad
může takové kácení pozastavit, omezit nebo zaká-
zat, pokud by odporovalo požadavkům na ochranu
dřevin.

Ve všech ostatních případech musí být podána
žádost a je nutno získat souhlasné rozhodnutí úřa-
du městské části Praha 21. Úřad může vydat roz-
hodnutí o povolení kácení jen na žádost vlastníka
pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka, ni-
koli z vlastní iniciativy.

Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale
i před poškozením. Takovým poškozením je přitom
každý nedovolený zásah, který způsobí podstatné
a trvalé snížení jejích ekologických a estetických
funkcí (např. u kulovití koruny sestříhání jedené její
strany, u jehličnanu odříznutí špice apod.) nebo bez-
prostředně či následně způsobí její odumření (např.
narušení koruny stromu, poškození kořenového sys-
tému, poškození kmene). Za takový přestupek může
fyzická osoba dostat pokutu do 10 tisíc Kč, poško-
dí-li skupinu dřevin, pak do 50 tisíc Kč. Právnické
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské
činnosti přitom hrozí pokuta až 500 000 Kč.

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí
o povolení pokácení dřevin uložit žadateli přiměře-
nou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může ulo-
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Rozhovor do Újezdského zpravodaje
K dnešnímu rozhovoru pro Újezdský zpravodaj

jsem se sešel se paní Andreou Vlásenkovou, sta-
rostkou Újezda nad Lesy. S paní starostkou jsem
naposledy pro zpravodaj hovořil téměř před rokem.
Zajímalo mě tedy, co se z jejího pohledu od té doby
v naší městské části nejvíce změnilo. A protože
v kalendáři máme už měsíc prosinec, můžeme ten-
to rozhovor považovat i za určitou rekapitulaci kon-
čícího roku 2005 očima paní starostky.

Bude takto vybaveno jen toto hřiště nebo se do-
čkají i děti v jiných částech Újezda?

Pro děti i jejich rodiče mám v tomto směru velmi
dobrou zprávu! Podařilo se nám zajistit dostatek fi-
nančních prostředků na nákup dřevěných prvků té-
měř pro všechna dnešní dětská hřiště u nás. Vznik-
nou dokonce i nová hřiště – např. na fotbalovém hřišti
nebo u Dětského klubu v ZŠ Polesná. Příslušné
smlouvy s firmou Tomovy parky už byly podepsány.
K vlastnímu rozmístění hracích prvků dojde na jaře
příštího roku. Výše finančních prostředků na tuto akci
činí 2 miliony Kč.

Když bychom se měli podívat na plány a záměry,
které nedopadly podle vašich původních představ….

Uvedla bych posunutí termínu výstavby  garážo-
vého domu na sídlišti Rohožník. Tam došlo ke zpož-
dění oproti původnímu harmonogramu z důvodu
nutnosti přepracovat potřebné dokumenty, aby vyho-
vovaly aktuálním normám a právním předpisům.

Na tento investiční záměr směřovala i otázka
jednoho z čtenářů ÚZ. A v minulém čísle jste slíbila,
že se k tomu podrobněji vrátíte.

Ke stavbě garážových domů jsme se rozhodli pře-
devším ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem
byl absolutní nedostatek parkovacích míst v oblasti
sídliště Rohožník. Všichni víme, že průměrný počet
aut na jednu domácnost v Praze stále roste a neji-
nak je tomu i nás. Ve večerních hodinách není na
tomto sídlišti prakticky možné zaparkovat.

Paní starostkou, co vy osobně považujete za nej-
větší úspěch roku 2005?

Já osobně považuji za největší úspěch skutečnost,
že se nám podařilo dát do pořádku téměř veškeré
komunikace třetí a čtvrté třídy, které máme na na-
šem území. Byl to jeden z hlavních úkolů volebního
programu současné koalice a já jsem ráda, že se
nám ho podařilo splnit. Velmi nám k tomu pomohla
mimořádně vysoká dotace ve výši 6 mil. Kč z roz-
počtu Hlavního města Prahy.. Samozřejmě ještě ne
všechny ulice jsou již opraveny konečným způso-
bem podle našich představ – především z důvodu
finančních byla použita technologie tzv. recyklátu.
I v dalším období bude stav komunikací jednou
z našich hlavních priorit. Za velký úspěch považuji
také dokončení rekonstrukce čističky odpadních vod,
která je v současné době kapacitně dostačující pro
celou obec, a to i výhledově.

Když jsme se viděli naposledy, zmínila jste se
o rekonstrukci obou rybníků. Jak dopadla tato in-
vestiční akce?

I tato akce je nyní už úspěšně ukončena.. Oba
rybníky v Újezdě nad Lesy – Blatovský i Staroújezd-
ský – prošly celkovou rekonstrukcí, během které vy-
braná firma provedla jejich odbahnění, zpevnění
břehů i hrází a upravila nejbližší okolí. Myslím, si, že
speciálně u Blatovského rybníka se nám povedlo
vhodným způsobem skloubit zájmy hned několika
skupin obyvatel – nově vzniklá parková plocha bude
ještě doplněna dřevěnými prvky dětského hřiště.

Druhým důvodem byla snaha zajistit pravidelný
přísun financí do rozpočtu. Je asi vhodné v této sou-
vislosti zdůraznit, že naše městská část nemá – na
rozdíl od jiných městských částí -  prakticky žádný
majetek na odprodej a ani skoro žádnou vedlejší
hospodářskou činnost,  která by byla pravidelným
příjmem peněz do našeho rozpočtu. A právě výstav-
ba garážového domu a následný příjem z něho je
podle mého názoru jednou z možných variant jak
současný stav změnit.
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A pokud jde o výběr lokality, tak sídliště Rohož-
ník je v současné době asi jedinou oblastí na území
naší části, kde je možné a vhodné projekt tohoto
typu realizovat. O konečné podobě garážového domu
jsme s obyvateli sídliště diskutovali a  jejich podnět-
né připomínky se snažíme do projektu zapracovat.

Jak velký je rozpočet a jak je postaven ekonomic-
ký model tohoto projektu?

Rozpočet projektu by se měl pohybovat  v rozme-
zí  15 až 18 mil. Kč a v plné výši bude pokryt dotací
z Hl.m. Praha. Pokud jde o ekonomický model, tak
v úvahu připadá jak odprodej části jednotlivých míst,
tak varianta pronájmu.  Vše stále důkladně zvažuje-
me, a až bude známa definitivní podoba, budeme
čtenáře pochopitelně včas informovat.

Můžete ještě stručně popsat aktuální stav projek-
tu?

Je podána žádost o stavební povolení a já osob-
ně předpokládám zahájení výstavby na jaře roku
2006.

hou být samozřejmě různé, ale ze strany občanů
jsem po otevření prodejny nezaznamenala negativ-
ní postoje, za což jsem ráda. K tomuto tématu bych
chtěla ještě dodat, že v sousedství LIDLu budou ješ-
tě dobudována veřejná WC.

Paní starostko, můžeme se ještě společně na
chvilku zastavit u Mateřské školky Sluníčko?
V posledních týdnech dostávají rodiče dětí z této
školky nejrůznější informace o personálních sporech
ve vedení této školky.

Tak především bych chtěla říct, že mateřská škol-
ka Sluníčko, která je umístěna v budově Masaryko-
vy ZŠ v Polesné je pro nás školka jako každá jiná
na území Újezda. A přestože je její ředitelka formál-
ně podřízena řediteli ZŠ, rozhodně má tato školka
stejné možnosti pokud jde o přístup k financím
z rozpočtu MČ jako školky ostatní! Záleží jen na je-
jich vlastní iniciativě.

Chtěla bych připomenout, že tuto školku jsme ote-
vřeli v září roku 2004 jako vstřícné gesto vůči rodi-
čům s cílem umístit ve školce několik desítek no-
vých dětí. Platí, že MČ není povinna na svém území
školky zřizovat. Přesto jsme se do toho pustili a v re-
kordně krátké době tuto školku otevřeli.

Školka velmi dobře fungovala až do letošního říj-
na, kdy – podle mých informací – vyvrcholily určité
osobní spory mezi ředitelem Masarykovy ZŠ a jeho
zástupkyní pro vedení MŠ Sluníčko. Já osobně ten
poslední vývoj pečlivě sleduji – hovořím s rodiči
i příslušnými pedagogy MŠ Sluníčko a ZŠ Polesná
– ale v tuto chvíli do něho nehodlám příliš zasaho-
vat. Je v kompetenci a povinnostech ředitele ZŠ Po-
lesná situaci řešit a zajistit hladké fungování školky
– především pak péči a rozvoj dětí.

Samozřejmě zvažujeme i některá systémová opat-
ření, která by podobné situace dopředu minimalizo-
valo, ale toto je potřeba ještě důkladně promyslet.

Pojďme na plány do roku 2006. Co bude pro vás
osobně a pro celé vedení MČ prioritou?

Vraťme se možná ještě na chvilku k plánům, kte-
ré se zatím nepodařilo realizovat.

Pro mě je to výstavba kanalizace na hlavní silnici
Starokolínská, Novosibřinská . To je věc, která je
velmi  potřeba a  já jsem si toho vědoma. Usilovně
na její rekonstrukci/výstavbu sháníme potřebné pe-
níze.

A samozřejmě - jako každého – i mě trápí stále
„jáma Karel“ v centru Újezda.

V této kauze bohužel není nic nového a my ne-
máme prakticky žádnou možnost to změnit.

Změnila se ale opačná strana centra – během le-
tošního roku tam vyrostl tolik diskutovaný supermar-
ket firmy LIDL. Jak vy osobně vnímáte současnou
podobu této části Újezda?

Mně osobně se tato oblast nyní líbí více než tomu
bylo dříve. Myslím, že se otevřením supermaketu
mimo jiné trochu obnovil večerní život v centru. Ale
je mi jasné, že názory na tuto stavbu v centru mo-

ROZHOVORY S LIDMI
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Musíme si uvědomit, že rok 2006 je rokem voleb-
ním a zcela určitě bude volbami ovlivněno rozhodo-
vání na všech úrovních, včetně komunální oblasti.
Přesto nechceme ztrácet čas a budeme pokračovat
v akcích, které jsou obsaženy v našem koaličním
programu. Já osobně bych na prvním místě jmeno-
vala  zahájení výstavby kanalizačního přivaděče
a již zmiňované zahájení výstavby/rekonstrukce ka-
nalizace na hlavní silnici, dále pak zahájení výstav-

by garážového domu na sídlišti Rohožník. Budu se
také snažit získat více finannčních prostředků na
úpravu a údržbu zeleně. Chtěla bych také oživit spo-
lečenský život – plánujeme pořádat například po-
svícenské slavnosti. Věřím, že se nám tady všem
bude žít zase o něco lépe.

Děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchů v no-
vém roce !

Tomáš Vaníček

ROZHOVORY S LIDMI

1) Jak je zajištěna v praxi reali-
zace péče o zeleň a podob-
né plochy na území Újezda
nad Lesy ?
V Újezdě je bohužel možné
na mnoha místech vidět na-
prosto neupravené a neudr-
žované travnaté plochy.
Jak postupuje a zajišťuje MČ
údržbu ploch ve svém vlast-
nictví?
A jak toto vymáhá u soukro-
mých vlastníků ?

V naší městské části jsou znač-
ně rozsáhlé plochy veřejné zele-
ně, daleko rozsáhlejší však jsou
pozemky soukromých vlastníků,
které byly ještě před nedávnem
poli, teď však leží ladem a zarůs-
tají plevely a náletovými skupin-
kami keřů a stromů.

Městská část má ve správě ně-
kolik parků, zeleň na sídlišti Ro-
hožník mimo jeho drážní část,
zeleň v mateřských školách, ve
zdravotním středisku a další. Do
správy také patří některé části lesa.

Péčí o zeleň se nerozumí jen
posekání trávy, ale i výchovný pro-
řez stromů, vyřezávání výmladků,
stříhání živých plotů, pokácení
stromů a keřů které již neplní svoji
funkci a jejich nahrazení novými
vhodnějšími a odolnějšími jedin-
ci, omlazování výsadeb v parcích
i alejích, vyhrabávání listí a úklid
odpadu.

Na této „údržbě“ se v rámci
svých možností podílí městská
část spolu s OŽPD. Pravidelné

sekání trávy zajišťuje smluvní fir-
ma, vysbírávání odpadu řeší
městská část a o „odbornou část
údržby – výchovné řezy, výsadby
a obnovy parků, náhradní výsad-
by…“ se stará OŽPD.

Veškerá tato činnost je limito-
vána finančními možnostmi naší
MČ a záleží na množství peněz,
které jsou z městského rozpočtu
vyčleněny na údržbu zeleně v jed-
notlivých městských částech. Je-
jich množství je přímo úměrné
ploše a zatřídění veřejné zeleně,
přičemž plochy zeleně musí být
prokazatelné ( nejlépe dle výpisu
z KN). OŽPD pro obnovu, omla-
zování a rekonstrukci parků a čás-
tí lesů využívá možnosti financo-
vání ze získaných  grantů MHMP.
Nejproblémovější je likvidace od-
loženého komunálního, velkoobje-
mového  a nebezpečného odpa-
du ze zelených ploch (i lesů).
Bohužel toto zakládání drobných
a ještě menších skládek se stále
více rozrůstá a jejich úklid stojí
spoustu peněz, které by se daly
využít daleko lépe.

Velkým problémem jsou zelené
pásy u místních komunikací. Jed-
ná se o pásy zeleně mezi zpev-
něnou plochou ulice a ploty. Tyto
pásy nemají vlastní parcelní čísla
a nejsou vedeny jako veřejná ze-
leň. Jsou součástí komunikace –
uličního prostoru od plotu k plotu
a finanční prostředky na jejich
údržbu je nutné získávat z peněz
ušetřených na jiných plochách
zeleně. Historicky si tyto plochy

udržoval každý majitel nemovitos-
ti, na kterou navazují. V současné
době se někteří občané o tyto
pásy  starají dál, někteří přestali
a někteří ani nezačali. V loňském
roce se OŽPD podařilo z ušetře-
ných peněz nechat jedenkrát vy-
sekat alespoň ty nejhorší části,
letos se bohužel finanční pro-
středky na tuto akci neušetřily.
Městská část hledá řešení, aby
alespoň dvakrát za letní období
bylo možno tuto zeleň posekat.

Škarpy a zelené pásy podél ko-
munikací ve správě TSK pravidel-
ně seká TSK. O alejové stromy
s keřovým podrostem  tamtéž  se
stará OŽPD.

Velkou část „zelených ploch“
v zástavbě – nejedná se o plochy
veřejné zeleně – mají ve vlastnic-
tví soukromé osoby. Jedná se pře-
devším o pole a louky dříve ob-
dělávané, ale nyní ležící ladem
a zarůstající, ale i o stavební par-
cely, na kterých zatím nebyla za-
hájena stavba nebo o opuštěné
domy a zahrady. V těchto přípa-
dech, pokud majitel sám alespoň
jednou za letní období neposeká,
vyzývá OŽPD  k seči. Ve většině
případů majitelé na tuto výzvu re-
agují a svoji povinnost spojenou
s vlastnictvím nemovitosti plní.
V případě, že i po výzvě majitelé
své pozemky neposekají, vystavu-
jí se možnosti udělení pokuty
v souladu se zákonem o hlavním
městě Praze (§29, odst. 2 zák.
č. 131/2000Sb. v platném znění).

Závěrem bych chtěla poděkovat
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všem občanům, kteří udržují v po-
řádku své zahrady, louky, pole
a zvláště pak těm, kteří se starají
o uliční části zeleně v sousedství
svých  nemovitostí.

OŽPD Slabochová Dana

2) Plánuje se úprava hřiště pro
MŠ Sluníčko při ZŠ? Kdo roz-
hoduje o  prostředcích, které
by bylo potřeba vynaložit?
Obzvláště nyní, když je v jeho
těsné blízkosti krásné hřiště
nové MŠ, vynikl jeho nedosta-
tečný prostor a vybavení.

Na úpravu hřiště při MŠ Sluníč-
ko byla uvolněna částka  ve výši
230 tis. Kč na jeho zkvalitnění. O
uvolnění finančních prostředků na
podobné investice rozhoduje rada
městské části na základě žádosti
jednotlivých mateřských škol, a
pokud se jedná o větší částku,

schvaluje ji zastupitelstvo obce. Je
však velmi podstatné vyvíjet akti-
vitu ze strany vedení jednotlivých
obcí zřízených subjektů a prosa-
zování jednotlivých projektů u ve-
dení obce.

3) Je možné nějakým způsobem
zabránit trvalému parkování
vozů v ulici Čentická a Po-
lesná (kolem ZŠ)? Obzvlášť
v Čentické ulici brání trvale
zaparkovaná auta plynulému
provozu, a připojí-li se vozy,
ze kterých vystupují děti ráno
do MŠ, je situace nebezpeč-
ná.

Tento problém Městská část
řeší a v současné době je podán
podnět na zahájení správního ří-
zení na majitele těchto vozidel
u příslušného živnostenského od-
boru na odstranění výše uvede-

Reakce na kritický článek paní Dobiášové na stav
inženýrských sítí při státní silnici (E12) – Novosib-
řinská v Újezdě nad Lesy včetně negativních ekolo-
gických dopadů.

Článek paní Dobiášové ve zpravodaji č. 10 nás
podnítil k tomu, abychom veřejně vyjádřili náš plný
souhlas s věcným obsahem a argumenty, které uved-
la ve svém článku.

Dnes již nevystačí tvrzení, že odkládání provede-
ní kanalizace podél státní silnice je limitováno zvy-
šující se průjezdností  a nedostatkem finančních pro-
středků. ( V nedávné době byl hlavní brzdou výstavby
inženýrských sítí  tajný vojenský kabel, kabelové
spojení s Moskvou a utajené telefonní rozvody).

Zásluhou bývalého starosty pana Slezáka a sou-
časné starostky paní A. Vlásenkové jsme se koneč-
ně i my dočkali rozvodu pitné vody a plynu (v roce
2004).

Pokud se týká urychlení realizace kanalizace
v uvedené lokalitě, je současný stav vůči občanovi
zcela bezohledný. Zvláště Správa a údržba státní

silnice se jen kosmeticky stará o své základní po-
vinnosti. Z tohoto důvodu postrádáme účinnější ak-
tivitu státní správy MÚ a hygieniků. Nechce se nám
věřit, že přednost v řešení bude mít nadále automo-
bilová loby před základními potřebami občanů žijí-
cími na území hl. m. Prahy.

Jsem přesvědčeni, že naši zastupitelé v Radě MÚ
velmi dobře znají předmětnou situaci, a proto od nich
očekáváme jejich věcné vyjádření k uvedené proble-
matice.

Manželé Váňovi

Vyjádření k tomuto příspěvku je v rubrice „rozho-
vory s lidmi“ v rozhovoru s paní starostkou.

Vážená redakce Újezdského zpravodaje,
četl jsem váš článek ohledně dopravní situace

v ulici Českobrodská. Bydlím na sídlišti Rohožník
a tak si myslím, že můžu situaci hodnotit také. Den-

ných vozidel. V žádném případě
nehodlám tolerovat podobné prak-
tiky podnikajících subjektů na úze-
mí naší městské části. Zároveň
byla oslovena městská policie,
která příslušná vozidla pravidelně
pokutuje a to nikoliv za neopráv-
něné parkování a to vzhledem
k tomu, že parkování je v dané
lokalitě dovoleno, ale za nemož-
nost vyjetí z kolony vozidel, neboť
jsou zaparkována těsně za sebou.
Věřím, že po zásahu státní sprá-
vy bude v brzké době učiněna
náprava. Možnost zásahu ze stra-
ny vedení obce je omezena pou-
ze na upozornění a další kroky
musí učinit správní orgány v této
věci kompetentní.

Na otázky odpovídala

Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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ně jezdím autem, ráno do Prahy, v noci se vracím
zpět. Přes den občas přijedu domů také. Ranní pro-
voz na ulici Českobrodská je neúnosný, to je pravda
a způsobují to semafory. Kdysi existoval systém tak-
zvané zelené vlny, a tak byl možný průjezd danou
lokalitou celkem v pohodě, třeba 40 km rychlostí,
ale jelo se. Tento systém je zrušen všude. V článku
se mluví o bezpečnosti chodců, existují nadchody
i podchody, které jsou určitě bezpečnější než ten
systém nedomyšlené světelné signalizace, který je
v Újezdě a Běchovicích, specielně v Běchovicích,
jedna signalizace pro chodce, po 20 metrech na kři-
žovatce a světla skáčou jak o závod. Na přechodu
pro děti zelená pro auta a o dvacet metrů dál je čer-
vená a toto funguje i v noci, kdy všechny děti spí.
Vždycky jsem se divil, proč u škol v Újezdě i v Bě-
chovicích není nadchod nebo podchod, tolik peněz
to zase nestojí. Zamyslel se někdo z radních nad
tím? Podíval se někdo, jak řidiči řeší neúnosný stav
na hlavní? Ne! Spousta řidičů Českobrodskou ob-
jíždí přes Rohožník okolními vesnicemi, které jsou
už dnes silniční dopravou přetížené a silnice na tento
provoz nejsou stavěné. Přes Rohožník je zákaz vjez-
du nákladní dopravě a přesto tam profrčí i kamion.
Je omezená rychlost na 40 km/hod., i třicítka tam je,
jezdí se však mnohem rychleji, troufám si říct
i 80 km v hodině. Na sídlišti bydlí spousta dětí, to
jsou ty, které plní ty školy v Újezdě a Běchovicích
a v podstatě doma jsou ohrožovány neuvážeností
radních a dopravních inženýrů, ale samozřejmě
i bezohlednými řidiči. Vím, že situace je složitá, aut
přibývá, ale nejlevnější řešení nic neřeší a toto ře-
šení jen komplikuje dopravu a zhoršuje ovzduší
v daných lokalitách a to je další problém. To, že TSK
provádělo kontrolu situace? Taková kontrola je směš-
ná a jedna hodina nic neukáže, ať si tam ti inženýři
sednou aspoň na týden a to 24 hodin denně. Pak ať
mluví o kontrole a potom můžou situaci hodnotit.
Takhle to ale spíš vypadá, že si vyfotili náhodnou
situaci a s tou operují, ale situaci nechtějí řešit. Za
zveřejnění i předání dopisu na radnici se zlobit ne-
budu.

S pozdravem
Licek Jan

Les pro Vyvolené

Pod palbou zpráv zblízka i zdáli se děsíme všeho
a všech. Po každodenním přísunu katastrof se uklid-
ňujeme sirupem televizních seriálů a telenovel. Nebo
bezmyšlenkovitě parazitujeme na nudě partiček

vyvolených zoufalců ve „vilách“ na komerčních tele-
vizních stanicích. Jsme natolik pohlceni umělým
světem, onou virtuální realitou, že se přestáváme
dívat kolem sebe. Nevšímáme si, že ztrácíme sami
sebe ve skutečném světe. Nevšímáme si, že sku-
tečný svět bez nás a bez naší péče strádá, šedne
a mizí.

Tak by mohl zmizet i náš les. Že je to nesmysl?
Bohužel ne. V Klánovicích se od léta znovu mluví
o báječném golfovém hřišti, které naši (klánovickou
a újezdskou) dobrou adresu ještě mnohonásobně
zlepší. Které nám přinese slávu a bohatství. Které
tu bylo (těsně před 2. světovou válkou) a tak tu bude
zas, ovšem větší a skvělejší. Stačí vykácet několik
desítek hektarů toho zbytečného, zanedbaného
a nudného lesa, kde není nic „pro lidi“, kde jsou jen
stromy a hloupí bažanti a srnky – kdo by o ně stál?
Přibližně takové bulíky nám na nos věší Vyvolení
golfisti. Řekla bych, že ve skutečnosti je blaho oby-
vatel Klánovic a Újezda to poslední, co jim leží v hla-
vě. Vždyť právě jen Vyvolení smějí chodit po golfo-
vém pažitu. Ostatní můžou šlápnout nanejvýš na
přilehlé „lesní“ parkoviště.

Přála bych si, aby Vyvolení golfisti koupili pole
ležící ladem, na kterém už nikdy žádná úroda nevy-
roste, leda typizovaná skladová hala nebo benzíno-
vá pumpa. Přála bych si, aby takový smutný úhor
přeměnili v zelený pás – byť jen pro Vyvolené.
Mám-li se tedy rozhodovat mezi průmyslovou zónou
a golfem, vyhrává golf. Volba mezi lesem a golfiš-
těm zdá se mi tragická už jen tím, že jsme ji vůbec
připustili. Že jsme ochotni uvažovat o obětování zbyt-
ku převzácné pražské přírody ve prospěch čehoko-
liv jiného. Vždyť ten les je zázrak! On je naším nej-
větším bohatstvím, naší dobrou adresou. Co bychom
byli bez něj? Satelitní sídliště na okraji velkoměsta,
v němž se nedá dýchat pro hustý smog z okolních
výpadovek a štiplavý dým z malešické spalovny. Tra-
gické Zahradní Město, kde vyschly zbytky spodní
vody a sní draze založené zahrady. Vylhané klidné
bydlení, kde hukotu aut a hluku města nestojí v cestě
žádná živá zelená stěna.

Nemůžeme donekonečna opakovat chyby, omyly
19. a 20. století. Dnes už všichni víme, že ne káce-
ním, ale vysazováním stromů a péčí o vše živé se
můžeme zachránit. Čím je nás víc, tím víc lesa po-
třebujeme. Víc stromů, vody, vzduchu. Ne „jen“ ke
zkrášlení našeho domova, ale k přežití vůbec.

Tak vás prosím, nezavírejte se do vymyšleného
světa vyvolených. Dívejte se kolem sebe a zachra-
ňujte co se dá. Sami, se sousedy, se svými zastupi-
teli. Jedině tak nezmizí ani náš les, ani my.

MuDr. Zita Kazdová, Újezd nad Lesy

MEZI LIDMI
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ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky

V listopadu nám Martin na bílém koni ještě nepři-
jel, takže byl tento měsíc ve znamení posledního
podzimního úklidu na zahradě a blížící se návštěvy
„Čerta a Mikuláše“ a nejkrásnějších svátků - Vánoc.
V polovině listopadu byla v naší mateřské škole vy-
hlášena brigáda - a naši báječní rodiče opět nezkla-
mali. Sešlo se nás tady 79 lidí - dětí, maminek, ta-
tínků, babiček a nás, zaměstnanců mateřské školy.
Za chvíli se udělalo velké množství práce, hrabalo
se, řezalo se, uklízelo se - a nakonec byl ohníček,
vuřtíky, káva a moučník.

Jeden z nejstarších pomocníků - dědeček Šimek
lezl s pilkou po stromech jako veverka, tatínkové po-
řezali, co se dalo, děti si zaskákaly v kontejneru pl-
ném listí, maminky si předaly recepty - prostě jsme
se měli krásně podzimně. Odbor životního prostředí
velmi ochotně zajistil odvoz vyhrabaného listí, při-
slíbil spolupráci s výsadbou nových stromků.

Chtěli bychom poděkovat všem našim spolehlivým
pomocníkům za hezké a užitečné dopoledne a dou-
fám, že se se všemi brzo setkáme na plánované
vánoční besídce na konci prosince.

Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

Pozvánka
Aby se předvánoční čas nestal jen obdobím nakupování a shonu, přijďte si
společně s námi zazpívat a načerpat vánoční atmosféru. Můžete si záro
veň prohlédnout naši školu a prožít příjemný prosincový podvečer.

Datum konání: 21. prosince 2005
18:00 vánoční zpívání ve dvoře školy

(rolničky, zvonečky, prskavky s sebou)
18:30 – 19:30 prohlídka školy (budova v parku)

        Hezký zážitek přejí        Žáci, učitelky a vychovatelky Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy.
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Újezdské muzeum upozorňuje

Vernisáž výstavy obrazů a výtvarných objektů známého újezdského výtvarníka Františka Kolmanna
a jeho hosta Martina Škardy se koná v sobotu 10. prosince 2005.

První část vernisáže bude zahájena v 15.00 hodin v Újezdském muzeu v Masarykově základní škole,
Polesná 1690.

Druhá část vernisáže proběhne v prostorách vinotéky Na Křižovatce, kde bude umístěna
i druhá skupina obrazů a začne v 16:00 hodin.

Výstavu uvede PhDr. Josef Kešner. V hudební části vystoupí Tulák Charlie
 a Kenedy + Kolegové.

Výstava v muzeu je otevřena každou sobotu (mimo 24.12.2005) od 10:00 do 17.00 hodin do 14. ledna
2006. Výstava ve vinotéce v otevírací době.

Protože vystavené obrazy jsou prodejné, mají návštěvníci možnost získat krásný hodnotný dárek
k Vánocům.

PhDr. M. Schmidt
předseda MR ÚMČ

VÁNOCE SENIORŮ
Sbor pro občanské záležitosti a Český červený kříž

srdečně zvou újezdské seniory  na vánoční přátelské
posezení, které se koná 11. prosince 2005 ve 14:00 hod
ve škole v ul. Polesné. Pohoštění i program je zajištěn.
Na shledanou se s Vámi moc těšíme.

Za SPOZ a ČČK Irena

Zajacová

TŘÍKRÁLOVÝ  VEČER

DOLNOPOČERNICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

pod záštitou starostky MČ  Praha 21 Andrey Vlásenkové

si Vás dovoluje pozvat na

Koncertní provedení

II. české mše půlnoční Jana Jakuba Ryby
Mše G dur Franze Schuberta
a jiné další zpěvy vánoční  – J.I.Linek.

A.Michna z Otradovic
J.C.Vodňanský

Koncert se koná v sobotu 7.1.2006 od 19.00 hod.
v nové budově Masarykovy školy v prostorách D-Clubu

Všichni jsou srdečně zváni – vstupné dobrovolné
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Výstava

ČESKÉ BETLÉMY

30.11.2005 - 8.1.2006

Autor výstavy: František Valena (Předseda Spolku českých betlemářů)

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
Otevřeno denně kromě pondělí 9.00 – 18.00

Připravovaná vánoční výstava by měla být především přitažlivou diváckou událostí, určenou pro
děti i dospělé, pro laiky i odborníky. Dominantou celého výstavního prostoru bude dřevěná svatá
Rodina v životní velikosti včetně  aranžovaného chlívku. Vánoční atmosféru celé expozice podpoří
i centrálně umístěný ozdobený vánoční stromek včetně dětských hraček pocházejících z konce
19. a začátku 20. století. Ve vitrínách po obvodu výstavní síně budou návštěvníkům představeny
betlémy nejen historické, ale i práce současných autorů. Divák tak bude mít možnost porovnat, jak
hluboko je betlemářská tradice u nás zakořeněná.

Vystaveno bude i několik velkých stavěcích betlémů ať už dřevěných z Příbramska, anebo malo-
vaných na kartonu z Ústí nad Orlicí.

Výjimečnost našeho středoevropského regionu je v tom, že na tak malém území vznikly betlémy
s velkou rozdílností. Ať už co se týče výtvarného názoru, anebo techniky výroby. Důkazem toho
budiž území Českomoravské vysočiny. Odtud známe z Třeště betlémy dřevěné vyřezávané a o ně-
kolik kilometrů dál z Třebíče zase betlémy ručně malované na kartonu.

Instalace výstavy i výběr exponátů by měl v návštěvníkovi vyvolat atmosféru klidu a vánoční
pohody.

V lesní jeskyni poblíž obce Grecio v italské Umbrii o Vánocích roku 1223 nechal sv. František z Assisi
u  prázdných jeslí s živým volečkem a oslem sloužit mši, která se stala předobrazem skutečných jesliček
a betlémů tak, jak je známe z dneška. Takto sloužená štědrovečerní mše našla velkou oblibu nejen
u řádových bratří, ale i u obecného lidu. O šíření tohoto zvyku po celé Evropě se pak velkou měrou zaslou-
žili Jezuité z řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří první jesličky ve střední Evropě postavili v kostele sv. Kli-
menta v Praze a to již v roce 1560. Největší rozkvět
stavění jeslí nastal v baroku. Betlémy z té doby se
sestávaly z figur v životní velikosti, a to buď plošných,
malovaných na dřevěných deskách, nebo vyřezáva-
ných ze dřeva, někdy i kostýmovaných. Tento církev-
ní zvyk byl za panování Josefa II. označen za naivní
a církve nedůstojný, a proto byly betlémy panovníko-
vým nařízením vydaným kolem roku 1780 z kostelů
vykázány. Obliba betlémů byla ovšem tak veliká, že
si je zprvu šlechtici, posléze i prostí lidé začali stavět
doma sami. Paradoxní tudíž je, že zákazy Josefa II.
se největší měrou zasloužily o vznik betlemářství
v Čechách. Figurky do betlémů byly vyráběny ze dře-
va, papíru, vosku nebo i z chlebové střídky.

František Valena

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kožná 1, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 223 696

muzeumprahy@muzeumprahy.cz,
www. muzeumprahy.cz
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 9 – Horních Počernicích,

Třebešovská  2101

Vás zve
na

Vánoční bohoslužby
25. prosince od 9. 00 h (Boží Hod vánoční).

Bohoslužby jsou na naši faře každou neděli též od 9.00 hod.

Fara se nachází na rohu ulic Třebešovská a Dobšická, nedaleko od místního úřadu.

Na blízké hlavní Náchodské ul. je stanice autobusu - Nádraží Hor. Počernice.

Spojení z Klánovic a Újezda n/L – bus 303 a 261.

Rádi Vás uvítáme mezi námi, ve Vašem nejbližším evangelickém sboru.
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Pro děti a mládež

autor dílo
Booth, Martin Alchymistův syn
Březinová, Ivana Básník v báglu
Dahl, Roald Karlík a továrna na čokoládu
Deary, Terry Děsivé dějiny. Temní rytíři
Dunkerová, Kristina Ploužáky neberu
Edelfeldt, Inger Stíny v zrcadle
Fabianowska, Malgorz Děsivé dějiny.

Mazaní Slované
Funke, Cornelia Pán zlodějů
Jolin, Petr M. Harry Trottel a ta jemná tenata
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie. Díl 1 - 3
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie.

Lev, čarodějnice a skříň
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie.

Kůň a jeho chlapec
Melíšek, Jiří Ať žijí duchové
Oates, Joyce Carol Z těch zelených očí jde strach
Wilson, Jacqueline Nejlepší kamarádky

Pro dospělé

autor dílo
Ahern, Cecilia PS: Miluju tě
Anderson, Paul Když bodá škorpion
Brown, Dan Da Vinciho kód
Canfield, Jack Slepičí polévka pro

inspiraci ženské duše
Clancy, Tom Čestné poslání
Clancy, Tom Rudá bouře
Cornwell, Patricia Poslední útočiště
Dalimil Kronika tak řečeného

Dalimila
Delbée, Anne Camille Claudellová
Denker, Henry Klinika
Drábek, Jan Po uši v postkomunismu
Ebers, Georg Uarda
Ebers, Georg Nitetis - královská dcera
Faulkner, William Prapory v prachu.
Foer, Jonathan Safra Naprosto osvětleno
Fulghum, Robert Třetí přání 2.

Zbytek příběhu -s
Graham, Caroline Bezpečné místo
Graham, Caroline Duch ve stroji
Haig, Brian Vražedné svazky

Hanzelka, Jiří Život snů a skutečnosti
Haran, Elizabeth Západ slunce nad Edenem
Harrer, Heinrich Útěk do Tibetu
Hůlová, Petra Cirkus Les Mémoires
Chase, James Hadley Věci, které muži dělají.
Kalniete, Sandra V plesových střevíčkách

sibiřským sněhem
Kaltsogianni, Kateri Psychopat
Keenan, Jeremy V srdci Sahary.

Cestování s Tuaregy
Kellermann, Jonathan Psychopat.
Klímová, Květa Mužům vstup zakázán.
Klimtová, Vítězslava Dvě dámy s ruksakem
Koontz, Dean Podivný Thomas
Lewis, Jon E. Elitní jednotky
Malinda, Jan Lepší než prstem do oka
McBain, Ed Alice v nebezpečí.
Michora, Zdeněk Cesta kolem světa za 99 dní.
Český Honza
Moon, Elizabeth Ovčákova dcera
Moon, Elizabeth Dvojí věrnost
Moučková, Miroslava Bertík
Murray, Yxta Maya Zapomenutý příběh
Nabokov, Vladimír Pnin
Nance, John J. Před přistáním
Pilcher, Robin Začít znovu
Pilcher, Robin Neznámá úskalí
Plzák, Miroslav Tušení o lidské duši.
Pratchett, Terry Zaslaná pošta.
Quick, Amanda Čekej do půlnoci
Remarque, Erich Maria Cesta zpátky
Silva, Daniel Agent Mossadu
Sprott, Duncan Dynastie orla
Stone, Irving Agónie a extáze
Tichá, Vladimíra Atlas plemen loveckých psů
Tomek, Jiří Legendy staré Arábie
Větvička, Václav Něco pro zahřátí duše.
Zikmund, Miroslav Cejlon. Ráj bez andělů

Dějiny Nizozemska
Guinessova kniha rekordů 2006

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

Marie Tomaidesová,  knihovnice
      Tel:  2819 73 864

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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Představení D-CLUBU
06. prosince – 20:00 – úterý

Dnes večer před
půlnocí

Práce studentů našeho divadélka.
Úryvek z celovečerní hry.
Autor: Nataša TANSKÁ
Režie: Jiří ŠUBRT

        Hrají: Adéla SRBOVÁ
Miriam DUCHKOVÁ
Žaneta ŠKORPILOVÁ
Marika TVARDÍKOVÁ
CENA VSTUPNÉHO: 50.-

POHÁDKA PRO DĚTI
20. prosince – 09:15 – úterý

Tři pohádky světla a tmy.
Pro děti od 4let.

Divadlo POHÁDKA
Pohádkové leporelo pro větší, menší a nejmenší

diváky, které pohádkovými příběhy
Perníková chaloupka, O zlaté rybce

a O zvědavém broučkovi
zavádí diváky do prostředí luminiscenčních

barev, loutek a rekvizit magického světa
černého divadla, za doprovodu melodických

písniček z dílny Divadla Pohádka.
CENA VSTUPNÉHO : 35.- děti, 45.- dospělí

Vstupenky se dále prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

D - Club  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

tel.: 737 811 274 ředitel - p. ŠUBRT  e-mail: orbit@wo.cz

PROSINEC

Velký koncert D-CLUBU
15. prosince – 19:30 – SOBOTA

POUTNÍCI
Poutníci slaví 35 let

Dne 4.12.1970 se konalo v Country klubu
v Maloměřicích první vystoupení dnes již

legendární kapely, hrající bluegrass
a country, která si říká Poutníci.
Jan Máca - mandolína a housle,

mimochodem jeden z nejtalentovanejších
muzikantu ceského bluegrassu

devadesátých let. Petr Brandejs - banjo
(poslední dva roky vítez ankety

bluegrassové asociace banjista roku,
podobne jako Máca v mandolině).
Jiří Karas Pola - kontrabas, zpev,
konferování koncertů a kapelník.

Mirek Hulán - sólová kytara
a Zdeněk Kalina - doprovodná
dvanáctistrunná kytara a zpěv.

CENA VSTUPNÉHO: 180.-

PŘEDPRODEJ

Představení označené
PŘEDPRODEJ

Lístky na tato představení budou v prodeji
v Knihkupectví Nad Lesy.

Staroújezdská 45
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PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

Je tu prosinec s nejkratšími dny v roce, ale je to
i čas očekávání – čas adventní. Advent začíná čtyři
neděle před Vánocemi a symbolizují ho čtyři svíčky
na adventním věnci. Svíčky představují sluneční
světlo a život, který je na něm závislý. Červená bar-
va, která se používá nejčastěji, je symbolem životní
síly, žlutá a medová očekávání.

V momentě, kdy se objeví v obchodech vánoční
hvězda, neboli pryšec nádherný, je zcela jisté, že
Vánoce ťukají na dveře. Abychom měli z této krásné
květiny dlouho radost, kupujeme ji v kamenném ob-
chodě, kde si ji necháme, když mrzne, zabalit do
několika vrstev papíru. Květina nemá ráda teploty
pod 10°C a také příliš suchý a horký vzduch. Vánoč-
ní hvězda snese spíše větší intervaly v zálivce než
přemokření kořenů. Při dobrém zacházení může
kvést i dva měsíce, někdy vydrží i do příštího roku,
ale její další pěstování je složitější. Také vánoční
květiny – bramboříky mají zase naopak raději chlad-
no a nejlépe se jim daří mezi okny.

Listokvět neboli také fylokaktus, který milovaly již
naše prababičky je nenáročný kaktus, ale musíme
o něho pečovat nebo nejlépe nepečovat, právě
v zimě. Přes léto jej máme venku, před prvními mra-
zíky jej umístíme na chladném, světlém místě asi
v +7 až  +10°C ne na přímém slunci. Přes zimu jej
málo zaléváme – kořeny  nesmí přeschnout. Od kon-
ce února zálivku s přihnojením fosforečným hnoji-
vem zvýšíme – podpoříme násadu na květ. V červnu
se budeme těšit na množství červených, růžových
nebo někdy i žlutých květů.

4. prosinec si připomeneme čas barborek. Pů-
vodně hrály barborky určitou roli v lidových zvycích
a byly výhradně z větviček třešní. Dnes máme na
Vánoce rádi rozkvetlé větévky jakýchkoliv dřevin.
V mrazivém počasí nebereme větévky hned do tep-
lé místnosti, ale zvykáme je postupně na teplo. Po
přenesení do tepla větvičky seřízneme co nejšik-
mějším řezem a dáme do vlažné vody. Každých pět
dnů vodu vyměňujeme a barborky nově seřízne-
me. Zpočátku můžeme dát na vázu mikrotenový
sáček.

Právě teď je čas připravit krmítka pro ptáky a dá-
vat jim zobání pro ně vhodné. Ptáčci se nám na jaře
odmění zpěvem a pomohou nám na zahradě likvi-
dovat nevítaný hmyz.

Archeologickými nálezy bylo potvrzeno, že mlsná
Evropa si na jablkách pochutnávala již v době ka-
menné, dochované jsou z této doby i křížaly. Jablka
nejsou jen pochutinou, ale především blahodárně
působí na lidský organismus. Podporují zažívání
a dobré trávení, protože obsahují množství vitamí-
nů a vlákninu. Dopřejte si alespoň dvě jablíčka den-
ně, bude to lék na Váš žaludek rozbouřený vánoč-
ním hodováním. Také čaj z jablečných slupek pročistí
celý organismus.

A teď již Vám všem čtenářům a hlavně přízniv-
cům zahrádkářů, přejeme krásné, šťastné a štědré
vánoční svátky a do roku 2006 hodně štěstí a zdra-
ví

Za výbor zahrádkářů
 Z. Nohejlová

TAEKWONDO – CENNÉ MEDAILE Z MEZINÁRODNÍHO TURNAJE

ADIDAS CUP 2005 V NĚMECKU
V německém Bad Windsheimu (nedaleko Norimberka) se ve dnech 22. – 23. 10. 2005 konal velký mezi-

národní turnaj. Za účasti 84 týmů z více než třiceti zemí světa se neztratili ani újezdští taekwondisté.
V ostré konkurenci se podařilo našemu osmičlenému týmu získat cenné tři medaile.

Obrovský úspěch zaznamenala Marcela Miková, která po třech vynikajících bojích vyhrála zlatou
medaili v juniorské kategorii do 46 kg a stala se tak nejúspěš-
nějším závodníkem celé české výpravy, která zahrnovala kro-
mě našeho oddílu ještě závodníky z Pelhřimova a výběr české re-
prezentace. Předností Marcely byly velmi rychlé a přesné
kontratechniky a také boj v klinči (boj na blízkou vzdálenost). Mar-
cela ukázala velikou touhu vítězit a právem získala zlatou medaili.
V juniorské kategorii se dařilo ještě Robertu Husákovi, který
ziskem třetího místa prokázal svoji vzrůstající výkonnost
a přes ještě malé zahraniční zkušenosti bojoval s přehledem
a nekompromisně trestal chyby soupeřů. V semifinále však již ne-
stačil na obrovitého, o hlavu většího soupeře. V kategorii star-
ších žáků do 45 kg uniklo jen těsně finále dalšímu „Újezďáko-
vi“ Pavlu Pospíškovi. Pavel z modrým páskem předvedl velice

SPORT
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vyrovnaný semifinálový boj proti řeckému závodníkovi s páskem černým. Závodníci se často střídali ve
vedení, Pavel měl lepší útoky, ale horší boj na blízkou vzdálenost, což se mu v úplném závěru stalo osud-
ným a těsně prohrál. Přesto je třetí místo na takovémto turnaji pro něj velikým úspěchem. Do Újezda nad
Lesy často dojíždí také závodník pražského sportovního
centra Petr Štefl, který se s námi účastnil i letošního letní-
ho soustředění. Petrovi se podařilo zvítězit ve čtyřech zá-
pasech a podlehl až ve finále německému reprezentantovi
o pouhý jeden bod. Kromě již zmíněných medailistů před-
vedli dobré výkony i Jan Berger a Tomáš Brousek, kteří
oba zvítězili v prvním zápase, poté však již na své soupe-
ře nestačili. Nedařilo se Janu Kotrčovi a Jakubovi Šťast-
nému, kteří neprošli sítem prvního kola. Pro českou repre-
zentaci získala bronzovou medaili Žaneta Rodovská.

Mezinárodní turnaj Adidas Cup je německým bodo-
vaným závo-
dem (je jed-
ním z turnajů
na jehož zá-
kladě se vybírá německá reprezentace), a proto jsou zdejší
medaile velice prestižní záležitostí.  Chtěl bych proto všem
závodníkům poděkovat za vynikající výkony a prokázanou bo-
jovnost.

Kontakt:  www.kangsim.wz.cz      Marek Doxanský
                                              Hlavní trenér SK Kangsim

VÍTĚZSTVÍ ÚJEZDA NA SOKOL CUPU

Dne 1. 10. 2005 se újezdský oddíl Kangsim Dojang účastnil turnaje v Hradci Králové. V soutěži týmů
z celé české republiky se podařilo vylepšit loňské třetí místo a zvítězit s jednoznačným bodovým násko-
kem před druhým Sokol Rychvald a třetím TKD Zlín.

Zlaté medaile získali Marcela Miková, Jan Kotrč, Jan Berger a Pavel Pospíšek.

SPORT

Taekwondo
Na první pohled se Pavel Pospíšek neliší od oby-

čejného náctiletého kluka. Studuje na gymnáziu, má
rád počítačové hry a rád běhá s kluky venku. Něčím
je ale výjimečný. Je totiž součástí újezdského klubu
Kangsim Dojang, který jezdí po turnajích a úspěšně
sbírá medaile jednu za druhou. Jak vypadá den na
soustředění nebo jakých úspěchů se mladým závod-
níkům dostalo na nedávném závodu v Německu, se
dozvíte z následujícího rozhovoru.

1) V říjnovém čísle ÚZ váš trenér pan Doxanský
vysvětloval původ taekwonda a filozofii spja-
tou s tímto sportem - cesta životem. Bereš ten-
to sport také jako filozofii? A jak to berou tvoji
kolegové v týmu?
Já i mí kolegové to bereme spíše jako určitou filo-

zofii.

2) Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ a co tě
k němu přivedlo?
Taekwondo dělám již pátým rokem. Viděl jsem ex-

hibici, ale prvotně mě na to navedl kamarád.

3) Jak často máš tréninky? Stíháš vůbec školu?
Tréninky mám 4krát týdně. Někdy jsou namáhavé

– trvají hodinu a půl, ale školu stíhám.

4) Jak často jezdíte na závody po České republi-
ce? A jaká je frekvence zahraničních závodů?
Zhruba tak jednou do měsíce a půl jezdíme na

závody v České republice. Do zahraničí se podívá-
me, když je tam nějaký větší turnaj, a to je tak jed-
nou do půl roku.

5) Jak je brána Česká republika v zahraničí?
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Řekl bych, že se Česká republika stále podce-
ňuje.

6) Jaký byl váš poslední úspěch na závodech
v zahraničí?
O tomto víkendu (rozhovor se uskutečnil 23. říj-

na) jsme byli na Adidas Cupu v Bad Windsheimu
(60 km od Norimberku) a z něho jsme si přivezli pár
medailí. V družstvech jsme se sice neumístili, ale
přesto jsme si odvezli jedno zlato, jedno stříbro a tři
bronzové medaile.  Účast na tomto závodu byla vel-
ká – bylo tam 600 účastníků ze 30 zemí. Jako pří-
klad bych uvedl Španělsko, Portugalsko, Makedo-
nii, ale i Ameriku, Keňu nebo Koreu.

7) Kam se chystáte ještě do Vánoc? Navštívíte
cizinu?
Pojedeme na Prague Open a možná i na Vánoční

turnaj v Pelhřimově. Do zahraničí už nepojedeme.

8) Máte také soustředění? Jak a kde probíhá?
Soustředění se koná dvakrát do roka. Je zimní –

to se koná o jarních prázdninách v tělocvičně. Na
letní soustředění vždycky jedeme někam po České
republice. Samotné soustředění je uděláno tak, aby
zde nebyly jenom tréninky, ale abychom si i odpoči-

nuli. Denní program začíná v sedm hodin, kdy je
rozcvička. V osm hodin máme snídani. Pak jsou sku-
piny rozdělené na A a B (skupina A je lepší) a podle
toho máme tréninky. V jednu hodinu následuje oběd
a po něm jdou opět na trénink áčka a béčka.

9) Kolik stojí věci na taekwondo? A jaké je rozli-
šení pásků? Jaký máš ty?
Hlavní úbor – tobok – stojí okolo 800 Kč a v ceně

je i s bílým páskem. Další pásky stojí okolo 100 Kč
a jsou rozděleny následovně: bílý, bílý se žlutým
proužkem, žlutý, žlutý se zeleným proužkem, zele-
ný, zelený s modrým proužkem, modrý, modrý
s červeným proužkem, červený, červený s černým
proužkem a poslední je černý pásek. Já mám mod-
rý pásek.

10) Jak bys nalákal mladé holky a kluky, kteří
       stále váhají, zda mají tento sport zkusit?

  Doporučuji jim, aby se podívali na exhibici. Po-
kud by se jim to líbilo, dostanou přihlášku a dva
tréninky zadarmo. A věřím, že se jim to zalíbí
a u taekwonda už zůstanou stejně jako já.

Hodně dalších úspěchů ve sportu i osobním živo-
tě přeje

Veronika Valentová

SPORT

75 let kazatelské stanice ČCE Újezd n. Lesy
stva. Zřejmě proto, když byl za
bojů mezi císařskými a švédský-
mi vojsky v r. 1639 vypálen nejen
Újezd, ale i téměř 40 okolních
obcí, se z přeživších obyvatel ani
jediný do obce nevrátil. Obec zů-
stala neosídlena až do r. 1775,
kdy sem na příkaz Marie Terezie
bylo nastěhováno 10 německých
katolických rodin.

Proto ani po vyhlášení tzv. to-
lerančního patentu císařem Jose-
fem II. v r. 1781, který umožňoval
evangelíkům a židům veřejně se
přihlásit ke své církvi, tak nikdo
neučinil.

Zásadní změna nastala až po
zhroucení habsburské monarchie
a vzniku Československé republi-
ky. V letech 1918 – 1921 probíha-
lo ostré ideové vypořádání s oku-
pantskými tradicemi této říše.

Protože katolická církev byla

největší oporou Habsburků a žeh-
nala jejich armádám až do konce
války v r. 1918, vystoupilo po mo-
hutných táborech lidu z této círk-
ve téměř dva miliony jejich členů.
Více než polovina z nich již do
žádné křesťanské církve nevstou-
pila. Z ostatních větší část vytvo-
řila zcela novou církev, tzv. Čes-
koslovenskou, která usilovala
navázat na staré husitské a utra-
kvistické tradice. Do ní přestoupi-
lo i mnoho kněží, kterým vadil pře-
devším povinný celibát.

Menší část přestoupila do Čes-
kobratrské církve evangelické. Ta
vznikla v roce 1918 a v ní se jako
v jediné na světě spojily dvě hlav-
ní protestantské církve luterská
a kalvinská spolu se slavnou tra-
dicí českých bratří. Příliv nových
členů se značně zvýšil, když do ní
přistoupil president T. G. Masaryk,

Kazatelská stanice Českobratr-
ské církve evangelické v Újezdě
nad Lesy nemohla přímo navázat
na staré české protestantské tra-
dice, ačkoliv celá oblast východ-
ně  od Prahy se po upálení mistra
Jana Husa velmi rychle v drtivé
většině přihlásila k jeho učení.

Protože Újezd nad Lesy spolu
s okolními obcemi patřil čelným
představitelům protestantů pá-
nům Smiřickým, byl ihned po po-
rážce českých vojsk na Bílé hoře
roku 1620 zkonfiskován vítězný-
mi katolickými Habsburky a pře-
dán nekompromisním nepřátelům
protestantů, pánům z Liechten-
steina. Ti ihned po vyhlášení Ob-
noveného zř ízení zemského
v roce 1627, které povolovalo
v Českém království pouze čin-
nost římskokatolické církve, začali
s násilnou rekatolizací obyvatel-
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zřejmě pod vlivem své americké
protestantské manželky.

V Újezdě nad Lesy, Sibřině, Ko-
lodějích a Klánovicích tak přestou-
pilo z katolické církve několik set
členů. Působením faráře škvorec-
kého sboru Jaroslava Myšky byla
vytvořena kazatelská stanice se
sídlem v Újezdě nad Lesy – jed-
no z pěti nových středisek tohoto
sboru. Věřící se nejprve scházeli
po rodinách, po dokončení měš-
ťanské školy jim byla uvolněna
jedna třída k pravidelným boho-
službám. Když němečtí okupanti
v r. 1939 a po roce 1948 i komu-
nističtí vládci zakázali konání bo-
hoslužeb ve školách, poskytl před-
seda kazatelské stanice Ing. Josef
Schmidt jednu místnost pro bo-
hoslužby nejen Českobratrské
církve evangelické, ale též i Čes-
koslovenské církve (husitské)
a adventistům sedmého dne. Od
roku 1990 se mohly bohoslužby
konat zase ve škole až do přemě-
ny školní budovy na radnici.

Zatímco německá okupace
obrátila občany k hledání duchov-
ních kořenů a tím ke zvýšené
návštěvě bohoslužeb, čtyřicet let
bolševizace našeho života zlikvi-
dovalo svou tvrdě a bezohledně
řízenou vědecko-atheistickou vý-
chovou téměř pětisetčlennou zá-

kladnu na několik desítek občanů.
Ve dvou soukromých bytech se

dvakrát za měsíc scházejí členo-
vé na biblických hodinách.

Na bohoslužby, které se konají
každou druhou a čtvrtou neděli
v měsíci od 9,30 h, jezdí členové
do kostela ve Škvorci. Tento kos-
telík postavilo několik desítek
evangelíků, kteří přežili vyčišťova-
cí akce jezuitů a císařských vojá-
ků v 17. a 18. století.

Novogotický kostel byl otevřen
v r. 1892. Při oslavě 100. výročí se
farní sbor rozhodl provést gene-
rální rekonstrukci kostela. Proto-
že se nejedná o významnou his-
torickou památku, ministerstvo
kultury neposkytlo dotaci. Aby
mohly být uhrazeny náklady ve
výši přes jeden milion Kč, musel
farní sbor prodat jediný svůj ma-
jetek – farskou zahradu. Výrazně
pomohl i dar německé evangelic-
ké církve luterské z fondu Gusta-
va Adolfa ve výši přes 200.000,-
Kč a městského úřadu ve Škvorci
100.000,- Kč. Vše ostatní uhradili
členové sboru sbírkami po deset
let mezi sebou a za pomoci seni-
orátu.

Proto dnes kostelík svou bě-
lobou svítí na kopečku nad Škvor-
cem a nákladem Městského úřa-
du ve Škvorci bude i večer osvět-

lován. V současné době se v něm
konají bohoslužby a křtiny, svat-
by (dokonce zahraničních párů),
koncerty, přednášky i různá shro-
máždění. Je symbolické, že při
celosvětovém setkání evangelíků
v roce 2001 pod heslem „Buďte
solí země“, věnoval Salomon Raj,
významný indický malíř působící
v Londýně, kostelu zajímavý ob-
raz. Pozoruhodné je i to, že toto
heslo přes vzdálenost tisíců kilo-
metrů i více než pěti staletí bylo
i heslem předchůdkyně dnešní
církve Jednoty českých bratří.
Všichni členové sboru se snaží,
aby i při svém nepatrném počtu
byli tou solí země i pro dnešní
společnost našeho národa.

I když členové farního sboru
svou obětavostí dokázali dokon-
čit rekonstrukci celého kostela,
přesto mají před sebou ještě je-
den nelehký úkol – rekonstrukci
vzácných klasicistních varhan
s mimořádně krásným zvukem.
Tato rekonstrukce je odhadnuta
na jeden milion Kč, který ale bu-
dou velmi těžko shromažďovat
přesto, že kvalifikovaný varhanář
je ochoten tuto práci zrealizovat.

Byl by to jen zázrak, kdyby se
našel movitý, uměnímilovný spon-
zor, s jehož pomocí by se vrátil
život oněmělým varhanám.

PhDr. Miloš Schmidt

Vážení přátelé,
 dovolte, abychom před vás v závěru roku předstou-
pili s rekapitulací naší činnosti v končícím roce 2005.
Mimo poradenskou činnost pro naše členy, kterých
je po sloučení se Svazem tělesně postižených cca
205, jsme se soustředili zejména na tyto činnosti:
● cvičení pro kardiaky s prvky jógy – pověření OV

SPCCH – 1 x týdně
● přednášky  - besedy se zajímavými lidmi spolu

se SD a ČČK v zasedací místnosti MÚ – 1 x mě-
síčně

● rekondiční pobyty Karsko – pověření OV SPCCH
– 2x ročně, letos jsme pobývali v Koutech u Led-
če n/S a v Malé Skále u Turnova, celkem se zú-
častnilo 60 našich členů

● vycházky do okolí Újezda nad Lesy – 1 x na jaře
a 1 x na podzim

● společné návštěvy divadelních představení po
celou divadelní sezonu , tj. 10 x za rok – dotace
MÚ Praha 21

● jeden zajímavý a hezký celodenní výlet do kraje
šlechtického rodu Černínů z Chudenic

● návštěva multikina na Černém Mostě

Lehce napsáno, ale věřte – nevěřte, práce a sta-
rostí pro skupinku pořadatelů víc než dost. A to, že
se daří, je pro nás největší odměnou.Podrobně bu-
dete s naší činností seznámeni na naší výroční člen-
ské schůzi začátkem roku 2006.

Chceme touto cestou poděkovat Vám, našim čle-
nům, za spolupráci a za společně strávené radostné
chvíle při všech našich (docela různorodých) aktivitách.
Vždyť to je naším cílem, pokud možno se s úsmě-
vem přenášet přes překážky, které život přináší.
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Velký dík musíme vyslovit MÚ Praha 21 za pod-
poru a ochotu, se kterou nám vychází všestranně
vstříc, ať už formou grantu na naši činnost, nebo
umožněním přednáškových čtvrtků v zasedací míst-
nosti MÚ. Jako spoluautoři otevřeného dopisu na
podporu výstavby domu seniorů v naší obci děkuje-
me za pochopení a prosíme, abychom byli průběž-
ně informováni o dalším jednání v této záležitosti.

Vřelý dík patří také našemu Obvodnímu výboru
SPCCH za důvěru, kterou nám dal tím, že nás po-
věřil organizací dvou ze tří rekondic v roce 2005.

Touto formou děkujeme i našim spolupracujícím

organizacím, tj. místním  organizacím  Sdružení dů-
chodců  a Českého červeného kříže, sponzorovi fil-
mového představení a dětem ZŠ, které nejen zpes-
třily program naší výroční schůze, ale také nás
potěšily scénkami na téma „staré pověsti české“, kte-
ré sehrály výhradně pro nás. Odpusťte nám toto leh-
ce oficiální povídání o tom, co děláme a přejeme si
dělat i nadále. V závěru bychom touto cestou rádi
popřáli Vám, našim členům, i vám, kdo nám jakkoliv
pomáháte, zkrátka všem dobrým lidem „krásné Vá-
noce, hodně zdraví, dobrou mysl a pohodu do nové-
ho roku 2006“.

Za výbor ZO SPCCH – pí Ladová

RŮZNÉ

POLICIE

Policie radí...

Prevence vzniku drogového problému

V prvé řadě je třeba uvést, že sebelepší výchova
či prevence výskyt tohoto jevu nevylučuje. Dobrá
výchova a účinné preventivní metody pouze snižují
riziko. Hlavní věcí je vybudování vzájemné důvěry
a pocitu sounáležitosti všech členů rodiny, jistoty

pevného zázemí v rodině. Velmi důležité je o dro-
gách s dítětem pohovořit a říci mu, jaký mám postoj
k drogám já a co si o nich myslím. Dále je důležité
pomoc svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.
Mladý člověk, který si věří a který se dokáže prosa-
dit v kolektivu ostatních, má větší šanci nedat se
strhnout negativním příkladem. Výborné je stanovit
si společně s dítětem skutečně reálné cíle a nesrov-
návat  jeho schopnosti  se schopnostmi vrstevníků.

Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny

pořádá ve spolupráci

s Restaurací Blatov a Městskou částí Praha 21

M I K U L Á Š S K O U    N A D Í L K U

Kdy: 4. 12. 2005 v 15 hodin

Kde: Restaurace Blatov

Na programu budou soutěže, tanec, nadílka.

  Předprodej: Od 21. 11. 2005 jsou vstupenky k dispozici v prodejně Dárky Podroužek
( na křižovatce ).
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Dospělý by měl umět poradit svému dítěti, jak se
má zachovat, až mu bude některý z jeho kamarádů
drogy nabízet. Cennou devizou rodiče bývá pravi-
delně hovořit se svým dítětem o tom, co ho v sou-
časnosti trápí, pozorně ho vyslechnout, popř. mu
pomoci při zvládání negativních  tlaků ze strany jeho
vrstevníků.

Významnou roli bezesporu hrají pozitivní aktivity
dítěte – např. fotbal, karate, nejrůznější kroužky, pre-
ventivní účinek těchto aktivit se rozhodně vyplatí.
Rovněž doporučujeme aktivně se zajímat o kama-
rády  dítěte, jací jsou, jak se chovají, co si o nich
dítě myslí a jak jsou pro něj důležití.

Dnes je velmi populární tzv. „volná výchova“. Do-
mníváme se, že rozumnější je, samozřejmě s ohle-
dem na věk,  svému dítěti přidělovat  některé povin-
nosti v domácnosti a trvat na jejich pravidelném
plnění. Tím děti učíme určitému řádu a  sebekázni,
v tomto ohledu se přenáší vlastní příklad chování,

POLICIE

které dítě u nás spatřuje. Zásadní věcí, která platí
ve výchově obecně  a v prevenci sociálněpatologic-
kých jevů je své dítě bezpodmínečně přijímat a mít
ho rád. Velmi užitečné je učit své dítě asertivitě,tedy
např. naučit ho odmítat kamaráda. Jiný názor na
některé věci a situace ještě nemusí znamenat ztrá-
tu vztahu. I malé dítě bychom měli naučit,že je mož-
né odmítnout i dospělého člověka, jestliže se k němu
chová způsobem, který mu připadá divný. Svěří-li
se nám dítě,nikdy se na něj nesmíme zlobit a vždy
bychom měli ocenit jeho důvěru.

V případě, že již u svého dítěte zjistíte drogy, ra-
díme nepanikařit, celou situaci v klidu rozebrat např.
s manželem a potom společně hledat řešení,nejlépe
za pomocí odborníků ve specializovaných zaříze-
ních.

Obvodní ředitelství   Policie Praha III, PIS
kpt. Mgr. Gabriela  Krupičková

tel : 974 858 208,207
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AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 - Újezd nad Lesy

TTTTTel.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382
večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520

INFORMACE SSP

Rodičovský příspěvek jinak                                                                         Praha 23. 11. 2005

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
                                                                                                                                        vedoucí odboru

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
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OPĚT V PROVOZU !!!

Dovolujeme si vás pozvat
do nově upraveného salonu:

KOSMETIKA  PEDIKÚRA

Tel. 607 660 249  Tel. 721 333 415

PENZION  ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 - naproti Albertu

Připravili jsme pro vás tipy
na vánoční dárky ve formě

balíčků s kosmetikou.

Přejeme vám všem krásné Vánoce
a

těšíme se na vaší návštěvu!

Prád lo  p ro  všechny  věkové  ka tegor ie
Podprsenky  do  ve l ikos t i  koš íčku  G
Mateřské  p rád lo
Pánské  a  dámské  noční  p rád lo
Župany
Stahovac í  p rogram
Punčochové  zbož í

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ  VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů, zábradlí,

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
SPRÁVNÍ  ÚKONY na  DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU

Růžena Hájková
602 253 108, 602 259 250

Machovická 1676,   Újezd nad Lesy

● přihlášení
● odhlášení
● převody
● změny v TP
● ztráta TP, OTP, SPZ ...
● dovozy
● povinné ručení

Příjem a výdej: Ne – Čt: Od 17.00 do 19.00

Od 20.00 do 22.00

VLASOVÉ STUDIO MISHELL
sídl. Rohožník, Žíšovská 1627, Praha 9

Michaela Králová
KADEŘNICTVÍ - 603 789 042

Pánské ●●●●● dámské ●●●●● dětské

Miroslava Králová
KOSMETIKA - 603 788 743

Ošetření pleti, permanentní make-up

Magdalena Engelmannová
MASÁŽE - 724 555 740

Rekondiční, relaxační a sportovní

Antény
TV +  SAT  +  VKV +  Kabe l
Montáže
Opravy
Údržby
Měření signálu
Propojení a seřízení TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelová televize (UPC)
Napojení dalších TV na
stávající anténu
STA, ITA, kabelové
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

A U T O D O P R AVA
A N T O N Í N   M A R T Í N E K

ODVOZ: suti, písku, štěrku, zeminy, kompostové zeminy, koňský hnůj
do 1,5 tuny

Hulická 538, 190 16 Praha 9,         Tel.: 604 573 199

Vánoční dárkové

poukázky
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M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

Po celý týden - přijedu!!!

 SERVIS  TELEVIZE  VIDEO 

 montáž DIGITÁLNÍHO televizního

a rozhlasového vysílání 

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
včetně zpracování mezd, daňových přiznání,

zastupování na úřadech a účetní poradenství

Bohuslava Vitásková
Načešická 1868

Praha 9-Újezd nad Lesy

Tel.: 736 269 684,   281 970 758
E-mail: info@vitaskova.cz

www.vitaskova.cz

PRONAJMEME
samostatný skladový a manipulační prostor

s el. ostrahou, ca 70 m2

kontakt:  602 663 354

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce
BALENÍ DÁRKŮ

Monika Schusterová
Předem prosím volejte

Kontakt: 776 721 891
Žárovická 1653 - Praha 9
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÁ
INTERNETOVÁ SÍŤ

●●●●● kvalitní, rychlý a levný přístup k Internetu 24 hodin denně
●●●●● dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně
●●●●● žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“
●●●●● veřejné IP adresy zdarma
● nyní již více než 70 přístupových bodů
● rovnoměrně rozložená zátěž s maximální propustností linek
● propojení s partnerskými sítěmi zajišťuje pokrytí celé Prahy východ

ABAK, spol. s r.o. Tel.: 603 449 506, 266 026 602 ( 10-16h ),
Na Jarově 4, E-mail: ujezd.net@abak.cz
Praha 3 URL: http://www.ujezd.net

VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

v obcích Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Květnice,
Stupice, Sluštice, Křenice, Dubeč, Šestajovice

a v severní části Klánovic

PŘIPOJTE SE KDEKOLIV V LOKALITĚ
Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Dubeč, Dubeček, Květnice, Stupice,
Sluštice, Dobročovice, Křenice, Pacov, Březí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá,
Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Límuzy, Tuklaty,
Tlustovousy, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy,
Šestajovice a v severní části Klánovic

Od 1.9.2005 možnost připojení také na Zahradním Městě

NYNÍ I PLNOHODNOTNÉ TELEFONNÍ LINKY BEZ
PAUŠÁLNÍCH POPLATKŮ A S MINIMÁLNÍMI TARIFY
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Vinotéka nad Lesy

přijme
aktivní studenty od 18 let,

nejlépe VŠ (není podmínkou)
nebo vitální důchodce
na stálou brigádu.

Písemné nabídky přijímáme ve vinotéce
vedle knihkupectví na křižovatce.

www.STUDIO MONY.cz
Privátní  hodinaPrivátní  hodinaPrivátní  hodinaPrivátní  hodinaPrivátní  hodina

Relax taneček s nádechem orientu

Taneční středy 17.00 – 18.00
od 4. 1. – 29. 3. 2006
od 5. 4. – 21. 6. 2006

V příjemném prostředí

Relaxační centrum TopResort
informace a přihlášky na tel.č.

607 612 108  Monika GráfováMonika GráfováMonika GráfováMonika GráfováMonika Gráfová

SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY!!!
Student VŠ doučí látku v rozsahu základní školy

(Újezd nad Lesy, Koloděje a okolí).
Zkušenost s pobytem ve Velké Británii.

Tel.: +420 606 615 569
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Vyměním mezonetový byt
v nástavbě na sídlišti Rohožník

– 8. np. s výtahem
za větší v Újezdě nad Lesy

Tel.: 728 31 61 42

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.:  281 972 273 nabízí

Saunu, Solárium, Vířivou vanu, Masáže
Dárkové vánoční poukazy

v libovolné hodnotě na všechny služby
i drobné dárky

přijmeme studentku na výpomoc
otevřeno:  Po–Pá  10–22,  So–Ne  18–22

www.topresort.cz

Základní škola Praha – Běchovice

pořádá pro své budoucí prvňáčky,

jejich rodiče i ostatní zájemce

DEN OTVEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 15. 12. 2005 od 15.00 h.

Srdečně se na Vás těšíme.

Hledáme spolehlivou a poctivou paní
na úklid domu v Úvalech.

Cena a vymezení činností dohodou.

Tel.: 602 346 880
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Krásné Vánoce
a celý nový rok 2006 přeje

OČNÍ OPTIK
Újezd nad Lesy, Živonínská 1630

sídliště Rohožník
Tel.: 281 973 446
Po, St 8.30 – 18.00
Út, Čt 8.30 – 15.00

Pá 8.30 – 13.00

Vánoční dárek

prosinec, leden - sleva na obruby

10 %

Firma HŘEBÍK
odvoz suti, odpadů

vyklízecí práce
Tel.: 602 340 472

BA hledá zkušené muže na pozice strážných do maloobch. prodejny v Říčanech.

Nabízíme HPP, VPP i dohodu. Kontakt mobil: 774 477 003
Požadujeme čistý TR a fyzickou zdatnost. Tel: 284 692 148

Způsob úhrady dle Vašeho požadavku, nabízíme bankovní převod předem, nebo formou faktury.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Vám přejí

zaměstnanci potravin Koloděje V lipách 250

Na Váš sváteční stůl Vám nabízíme
obložené mísy, chlebíčky, zákusky - dorty,

dárkové koše, balíčky
a ostatní vánoční zboží.

Otevřeli jsme pro Vás nové

Pro velký zájem o sportovní aktivity
je nutná objednávka předem.

Celý kolektiv STUDIA DANIELA vám všem
přeje krásné Vánoce a v novém roce

2006 – 365 šťastných dní!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hledáme další lektory sportovních aktivit!

602 330 754
Zimní prohlídka

ZDARMA
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ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY

tel: 606 578 288,  e-mail: uspo@quick.cz
kancelář: Semonická 2174, Praha 9, Hana Matoušková

KOUPÍM POZEMEK
v Újezdě nad Lesy
Prosím nabídněte

TEL.: 724 511 376

NABÍZÍM

bezplatnou ukázku dekorativní kosmetiky
+ líčení, produkty na hubnutí bez jo-jo efektu
včetně produktů z Aloe Vera opatřené ochran.
známkou firmy Fresenius. Produkty z AV
pomáhají na atopic. ekzém, diabetes, akné,
bércové vředy, posilují imunitní systém,
pomáhá na stresy...

INFO:
Malátová  281 971 834,  606 343 410

Vyměním byt 2 + 1 s garáží
v OV, cihla, Praha 4 - Spořilov

za stavební pozemek 600–800 m2 v Újezdě
Dorovnání dle dohody.

Tel.: 281 970 789

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s.
Starokolínská 192, Újezd nad Lesy

pojišťovací kancelář nabízí
životní pojištění
penzijní připojištění
komplexní autopojištění
pojištění majetku občanů
pojištění podnikatelů a průmyslu
cestovní pojištění a asistenční služby

Provozní doba:    Po–Pá   9–18
tel. a fax:  281 970 957

Zvířátka pozor!
CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Praha 9-Újezd nad Lesy, Na Rohožníku v areálu Julius Meinl

Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, hlodavce, ptáčky,
rybičky i terarijní zvířata, mouční červi, cvrčci, steliva, hajátka,
klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky.
Nabídka živých hlodavců.       Chovatelská inzerce zdarma.
Proti blechám a klíšťatům:      obojky, postřiky, šampóny.
Ucelené vyživovací programy:
Purina * Eukanuba * Royal Canin * Eagle Pack Nutro * Acana * K9 * Nutram * Animonda

Přijímáme platební karty,
nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA.

OTEVŘENO
PO - PÁ od 10 do 18 hodin v SOBOTU od 9 do 12 hodin.
Informace na telefonu: 608 982 295,  608 774 070,  281 970 757.
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TEL.: 603 255 770

PRODEJ VČETNĚ DOPRAVY
KVALITNÍ ZAHRADNÍ ZEMINY, PÍSKU, KAČÍRKU, ŠTĚRKU A KŮRY

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCE

   TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŮ NA KLÍČ VŠECH ODPADŮ, SUTÍ
KOPÁNÍ SKLEPŮ, ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A VÝKOPOVÉ A JINÉ ZEMINY
KANALIZAČNÍCH, VODOVODNÍCH A PLYN. PŘÍPOJEK VČETNĚ ULOŽENÍ A NALOŽENÍ NA VŮZ
TRHÁNÍ PAŘEZŮ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz

KKKKKontejnerontejnerontejnerontejnerontejneryyyyy
1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m33333

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 943.
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rok 2006

Kontakt pro příjem inzerce:
774 818 600

E-mail:
Jiri.Prosecky@seznam.cz

Jiří Prosecký
reklamní činnost a marketing

Novosibřinská 671
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
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Katalog firem

placená
 inzerce & reklama

Vychází v nákladu 10 000 ks

 ZDARMA

Praha východ včetně:

Újezd nad Lesy, Koloděje
Běchovice, Klánovice, Horní Počernice

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou

mobil: 605 532 699    pesim.yamaha@seznam.cz
P R A H A

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje

Nová rozšířená nabídka 12 druhů točených vín
a široká nabídka lahvových tuzemských a zahraničních vín.

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY
MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

Vinotéka Blatov

Naše adresa a otevírací doba: roh Čentické a Polenské ulice,
ÚT – SO 16 – 21 hod

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765


