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                     Autobusové jízdní řády

Milí přátelé,
z tohoto místa k vám ve většině zpravodajů pro-
mlouvá starostka Andrea Vlásenková. Únor je
výjimkou. Uvnitř tohoto vydání totiž najdete s paní
starostkou rozhovor, v němž hovoří na téma „co
čeká Újezd nad Lesy v letošním roce“. Dozvíte
se v něm mimo jiné, že by už v létě mělo být
otevřené multifunkční hřiště a nevzhlednou jámu
Karel nahradí dům s restaurací, sálem, poštou
a lékárnou.

Zajímavé informace a novinky přináší i další
části zpravodaje. Pravidelné rady pro zahrádká-
ře se hned v úvodu věnují kromě jiného i neob-
vyklé zimě. V tuto chvíli už sněží. A pořádně. Kvůli
lednovému teplu ale mnoho rostlin začalo růst

jako na jaře. Na otázku, co s nimi, odpovídá Blanka Exnero-
vá. Dozvíte se také, jak nejlépe naložit se stromy popadaný-
mi po vichřici.

Rohožničtí fotbalisté teplotně výjimečný leden sice řešit ne-
musí, na stránkách zpravodaje ale bilancují svoji nepříliš
úspěšnou podzimní sezónu.

V únorovém vydání nechybějí ani další pravidelné rubriky.
Věříme, že se vám budou hodit i autobusové jízdní řády, které
najdete v podobě přílohy,

Závěrem vedení úřadu děkuje Tomáši Vaníčkovi za dosa-
vadní práci šéfredaktora Újezdského zpravodaje. Po loňských
komunálních volbách se stal členem rady Městské části Pra-
ha 21 a z tohoto důvodu pozici v redakci opustil. Na jeho mís-
to vybrala rada obce mě. Jmenuji se Klára Mandausová a pra-
cuji deset let jako novinářka v celostátním deníku. Doufám,
že se mi podaří připravovat s týmem redakční rady a slečnou
Martinou Nejtkovou, výkonnou redaktorkou, stejně kvalitní
zpravodaj jako dosud. Chceme se stále zlepšovat, abychom
vás bavili a přinášeli užitečné informace,
přeji vám příjemné čtení.

Klára Mandausová, šéfredaktorka
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Informace ze 3. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 13. prosince 2006

Neschvaluje

- uvolnění finančních prostředků
na Fond ohrožených dětí

Bere na vědomí

- zápis z jednání muzejní rady ze
dne 29. 11. 2006 a zároveň
schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši 1. 900,- Kč
na dvě orientační tabule k mu-
zeu. Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly O8 – Hos-
podářství.

Souhlasí

- s úpravou ÚPn SÚ HMP
č. U 0490 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zaslat toto
usnesení odboru územního plá-
nu MHMP

- s pověřením všech zastupitelů
podepisováním doložek podle
§ 43 zák. č. 131/2000 Sb. u ma-
teriálů, které podléhají zveřej-
nění, schválení nebo souhlasu
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál ke schválení na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 74
– změna rozpočtu v roce 2006
– přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 78. 600,- Kč jako zálohu na
IV. čtvrtletí roku 2006 na úhra-
du poštovného v souvislosti
s výplatou dávek státní sociál-
ní podpory pro kap. 09 – Vnitřní
správa dle tabulky, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnese-
ní  a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- na základě všech dostupných
a doložených skutečností o spo-
lečnosti Laxenburger s.r.o.,
v likvidaci, Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy s odepsáním vkladu MČ
Újezd nad Lesy v celé výši
10 115 000,- Kč z účtu 062 –

Majetkové účasti v osobách
s rozhodujícím vlivem a sou-
vztažně z účtu 901 – Fond dlou-
hodobého majetku a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na pro-
sincovém jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- se změnou územního plánu na
pozemcích parc. č. 673/2, 776/5
a 777/4 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- se změnou územního plánu na
pozemcích parc. č. 1017/50
a 1017/48 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem konkurzní komise
a zároveň jmenuje pí Miluši Be-
nátskou ředitelkou MŠ Rohož-
ník, 190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Žárovická 1653 ke dni
1. 1. 2007

Schvaluje

- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na
„Rekonstrukci komunikace
Čenovická – dokončení“ se spo-
lečností SKANSKA CZ a.s.,
Kubánské nám. 11/1391, 100 05
Praha 10 – Vršovice a zároveň
pověřuje Úřad MČ Praha 21 po-
žadovat po firmě SKANSKA
CZ a.s., doplnění Smlouvy o dílo
v souladu s bodem č. V. proto-
kolu, doplnit SoD o možnost
čerpání zálohových faktur a dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o dílo

- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na
„Multifunkční sportoviště“ se
společností DePa, s.r.o., K Ho-
řavce 270, 190 19 Praha 9 –
Koloděje a zároveň pověřuje
Úřad MČ Praha 21 (OMI) po-
žadovat po firmě DePa, s.r.o.,
doplnění Smlouvy o dílo v sou-
ladu s požadavky a podmínka-
mi pro zpracování nabídky,
doplnit SoD o možnost čerpání

zálohových faktur a dále pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo,
poskytování prací a služeb
č. 101/2002 s firmou Ženíšek
(úklid v budově Úřadu MČ Pra-
ha 21) a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 7. 12. 2006

- dodatek č. 1 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 se společností
RHM, spol. s r.o., se sídlem
140 00 Praha 4, Na Domovi-
ně 690  a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku

- dodatek č. 2 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 se společností RHM,
spol. s r.o., se sídlem 140 00
Praha 4, Na Domovině 690 na
akci „Šatny a klubovna u teni-
sových kurtů“ a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku

- prodloužení Barchovické a Beč-
vářské ulice v souvislosti s vý-
stavbou sběrné kanalizace,
č. stavby 3140 TV Újezd nad Lesy
na parc. č. 1014/7, 1014/10,
1014/11 a 795/3 (PK 722/1
a 722/2) a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem tiskopisu

- ověřovací studii firmy Stavin-
vest Q na výstavbu bytových
jednotek na parc. č. 731, 732,
733, 734/1, 734/2 a 734/3
v k.ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v souladu
s tímto usnesením

- smlouvu na vedení účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu pro
Společenství vlastníků Rohož-
nická 1606-1609 a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy na dobu ne-
určitou

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 30.000,- Kč pro občan-
ské sdružení Nová žena. Fi-
nanční prostředky budou uvol-
něny z rezervy v kapitole 10 –
Všeobecná pokladní správa.
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- odměnu za práci v redakční
radě Újezdského zpravodaje
za 2. pololetí r. 2006 panu
Pavlu Švejnohovi a Mgr. Haně
Jančové dle předloženého ná-
vrhu

- přeúčelování částky ve výši
248.353,- Kč včetně DPH, vy-
členěné z rozpočtové rezervy
MČ Praha 21 na rekonstrukci
suterénu MŠ Sedmikráska, na
rekonstrukci oplocení areálu
MŠ Sedmikráska a provedení
této rekonstrukce. A zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) přeúčelovat částku ve
výši 248.353,- Kč včetně DPH
a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy s firmou DePa s.r.o.

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 16.037,- Kč včetně DPH
za pronájem poloviny stránky
v publikaci „Cestujeme po Pra-
ze“. Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 09 – Vnitřní
správa

Jmenuje

- šéfredaktorem Újezdského zpra-
vodaje paní Kláru Mandauso-
vou a zároveň schvaluje pí Kláře
Mandausové měsíční odměnu
a dále jmenuje členy Újezdské-
ho zpravodaje: Ing. Romana
Mruvčinského, pana Jana Hoda
a pana Pavla Švejnohu a pově-
řuje prováděním korektur pana
Pavla Švejnohu a schvaluje
Pavlu Švejnohovi měsíční od-
měnu

Ukládá

- starostce pí Vlásenkové svolat
jednání s firmou SAOS s.r.o
a zároveň ukládá pí Mrazové
připravit podklady k tomuto jed-
nání

Zřizuje

- Komisi pro potřeby seniorů
a zároveň jmenuje předsedky-
ní pí Květu Svátkovou a dále
jmenuje členy: pí Irenu Krajzin-
gerovou, Emíl i i  Polákovou,
Annu Vlkovou, Vlastu Novotnou
a pí Helenu Vojtovou

Ruší

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 75 - projekt: „Divadelní klub
Spektrum“ ze dne 29. 11. 2006

Informace z mimořádné schůze

Rady MČ Praha 21 ze dne 29.
prosince 2006

Schvaluje

- rozpočtové opatření č. 77 –
změnu rozpočtu v roce 2006 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedí lnou součástí
usnesení. Jedná se o přijetí ne-
investiční účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu ve výši 4 200,- Kč
na výdaje spojené s přípravou
pro vydávání cestovních dokla-
dů s biometrickými údaji v ka-
pitole 09 – Vnitřní správa.

Informace z mimořádné schůze

Rady MČ Praha 21 ze dne
3. ledna 2007

Ruší

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1689 ze dne 4. 10. 2006 a zá-
roveň jmenuje pí Miluši Benát-
skou ředitelkou MŠ Rohožník,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Žárovická 1653, a to ke
dni 4. 1. 2007

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) za-
jistit aktualizaci dopravní studie,
a to ve spolupráci s firmou
PUDIS a.s.. Rada žádá, aby ko-
munikace v rámci této studie
byly rozčleněny na páteřní –
obousměrné a vedlejší, u kterých
se zváží možnost jednosměr-
ného provozu a v návaznosti na
nově vybudované obytné loka-
lity se zváží možnost umístění
retardérů.

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) za-
hájit kroky k realizaci akce – vy-
budování retardérů na křižovat-
kách komunikací Chotěnovská

- Toušická, Chmelická - Toušic-
ká (u parkoviště Lidl) a Chme-
lická – Toušická (Jiráskovi)
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) předložit na
další jednání rozpočet na reali-
zaci této akce

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) za-
hájit realizaci vybudování retar-
déru na křižovatce komunikací
Čentická – Polesná a řešit pře-
chod k ZŠ na komunikaci Sta-
roklánovická (před křižovatkou)
zabudováním výstražných lišt
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD), aby u všech
přechodů k ZŠ navrhl možnost
doplňujícího světelného do-
pravního značení a předložil na
další jednání rady variantní řešení

Trvá

- na jednosměrném dopravním
značení na komunikaci Onšo-
vecká, důvodem je úzká komu-
nikace, která neumožňuje
obousměrný provoz a byla by
narušena celková koncepce do-
pravní obslužnosti

Informace z 2. zasedání Zastu-

pitelstva MČ Praha 21 ze dne
18. 12. 2006

Schvaluje

- program 2. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Volí

- mandátovou komisi ve složení:
předseda: pan Voňka a členo-
vé: pan Janda a pan Hod

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: pan Sikač, členové:
pan Ondřej Vojta a pan Přikryl

- paní Moniku Šárovou členkou
Finančního výboru Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- paní Stanislavu Mudrochovou
členkou Kontrolního výboru Za-
stupitelstva MČ Praha 21

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
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ROZHOVOR

Praha 21
- informaci MHMP odboru sprá-

vy majetku ke svěření pozem-
ku parc. č. 1122 v k. ú. Újezd
nad Lesy

- zápis č. 7 z jednání Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21

- rozdělení likvidačního zůstatku
společnosti Laxenburger, s.r.o.,
Újezd nad Lesy, na základě kte-
rého MČ Praha 21 obdržela
částku 4 152 375,80 – Kč
a částku 400 000,- Kč v roce
2005 jako vyrovnání společní-
ků před likvidací (viz Usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 21
č. 219 ze dne 16.6.2005) a zá-
roveň schvaluje na základě
všech dostupných a dolože-
ných skutečností o společnosti
Laxenburger, s.r.o., - Újezd nad
Lesy, v likvidaci, Staroklánovic-
ká 260, 190 16 Praha 9 – Újezd
nad Lesy, účetní odepsání vkla-
du MČ Újezd nad Lesy v celé
výši 10 115 000,- Kč z účtu 062
– Majetkové účasti v osobách
s rozhodujícím vlivem a sou-
vztažně z účtu 901 – Fond dlou-
hodobého majetku. Všechny
podkladové materiály jsou ne-
dílnou součástí originálu toho-
to usnesení

Schvaluje

- rozpočtová opatření č. 46, 50,
58, 59 a 74 – změny rozpočtu
v roce 2006 a rozpočtová
opatření č. 47 – 49 a 54 – úpra-
vy rozpočtu v roce 2006 dle
tabulek, které jsou nedílnou
součástí usnesení

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. – 3. čtvrtletí roku 2006 dle
materiálu, který je nedílnou
součástí originálu tohoto usne-
sení

- návrh rozpočtu MČ Praha 21
na rok 2007 jako vyrovnaný,
a to s příjmy i výdaji ve výši
52 011 000,- Kč dle přílohy, kte-
rá je nedílnou součástí originá-
lu tohoto usnesení

- zřizovací listinu Mateřské ško-
ly Sluníčko, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, Polesná 1690 a zři-
zovací listinu Masarykovy zá-
kladní školy, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, Polesná 1690

- Smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky Žiželická 1611, byt
č. 13 dle přílohy, která je nedíl-
nou součástí originálu tohoto
usnesení

- Grantový program a podmínky
pro rok 2007

- vnitřní směrnici „Kontrola pří-

spěvků poskytnutých příspěv-
kovým organizacím zřízených
Městskou částí Praha 21“ dle
přílohy, která je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení

- darovací smlouvy pro firmy
ZISTA – Jaroš, Miroslav Ště-
pán, LACINA – KOUBSKÝ, Sta-
vebniny Krutský a Transtav
Shuravi, s.r.o., které se týkají
osazení vánočního stromku
v parku u ZŠ Masarykova, Sta-
roklánovická 230, parc. č. 1652,
k. ú. Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smluv

- změnu územního plánu na po-
zemcích parc. č. 1017/48
a 1017/50 k. ú. Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou zasláním stano-
viska v intencích závěru Zastu-
pitelstva MČ Praha 21 na MHMP

- změnu územního plánu na po-
zemcích parc. č. 673/2, 776/5,
777/4 k. ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou zasláním stanoviska
v intencích závěru Zastupitel-
stva MČ Praha 21 na MHMP

- pověření všech zastupitelů po-
depisováním doložek podle
§ 43 zák. č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze

Újezd nad Lesy v roce 2007
Starostka Andrea Vlásenková hovoří o tom, jakých novinek se letos obyvatelé dočkají

ní, případně i vánočních trhů,“ říká. Právě na hřišti bude
totiž prostor pro podobné venkovní akce.

Tím však výčet investic, které obec v letošním roce
čekají, nekončí.

Jaké jsou hlavní investiční záměry roku 2007?
Prioritou je celková rekonstrukce přivaděče hlav-

ního kanalizačního řadu k čističce odpadních vod
za 220 milionů korun. Je plně investovaná hlavním
městem. Dlouho jsme ji očekávali, protože navazuje
na rekonstrukci kanalizačního řadu na hlavní komu-
nikaci Novosibřinská - Starokolínská.

Co čeká Újezd nad Lesy
v roce 2007? Jáma Karel se
stane minulostí, na jejím místě
se začne budovat víceúčelový
dům s lékárnou, poštou, sálem,
restaurací či muzeem. Během
léta by mělo být otevřeno mul-
tifunkční hřiště. Starostka An-
drea Vlásenková doufá, že si
díky němu splní sen. „Chci ob-
novit v Újezdě tradici posvíce-
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Během července či srpna bude otevřeno multi-
funkční sportoviště včetně společenského zázemí
pro venkovního aktivity v hodnotě 11 milionů korun.
Počítáme s tím, že tu budou v příštím roce „čaroděj-
nice“ a další akce. Začneme vyjednávat s podnika-
teli a oslovíme i naše spolky, aby nám pomohly zor-
ganizovat například posvícení. Konečně bude místo
pro jeho uspořádání.

V lednovém čísle Zpravodaje byl otištěn plá-
nek sportoviště a někteří občané se začali ptát,
zda je možné se k němu ještě vyjádřit a případně
ho pozměnit. Nelíbilo se jim konkrétně antukové
hřiště s tím, že tento povrch je zastaralý.

V rámci projektové dokumentace byla skutečně
u dvou kurtů naplánována antuková podložka. V sou-
časné době ale jednáme o umělém povrchu. Je to
technologie, která tolik nepodléhá zkáze a vydrží
větší nápor.

Další velkou stavbou je polyfunkční dům v cen-
tru Újezda namísto jámy Karel. Kdy bude dokon-
čen a kolik bude stát?

Počítáme, že by měl být hotový do tří let. Jde
o investici  80 až 90 milionů korun. Třiadvacet milio-
nů korun už máme. Třináct z loňského roku, deset
milionů jsme získali z republikového rozpočtu. Další
peníze poplynou z více zdrojů.

V novém objektu se počítá s lékárnou. Zname-
ná to, že se zruší stávající lékárna u polikliniky
na Rohožníku?

Určitě ne. Historicky v centru obce vždy lékárna byla.
Dnes si občané stěžují, že musí až k poliklinice. Lé-
kárny si nebudou konkurovat a dvě se tu určitě uživí.

Nový objekt by mohl přispět k budování středu
obce, po kterém mnozí občané stále volají...

Újezd nad Lesy byl postaven jako rezidenční čtvrť
podél ulice. Přirozený střed tu proto chybí. Polyfunkč-
ní dům k jeho vytváření určitě dopomůže.

Navíc by mělo vzniknout druhé centrum v blíz-
kosti Penny Marketu. Díky soukromému investorovi
tu vznikne místo s obchody a službami. V jeho pří-
zemí bude asi sedm krámků pro drobné živnostníky,
dále pizzerie a banka. Ještě ale není vybráno která.

Budou se letos opravovat komunikace?
V tomto okamžiku je to natolik vyčerpaný rozpo-

čet z hlavního města, že na zbytek, tedy další akce,
budeme muset použít peníze z našeho rozpočtu.

Nicméně jsem přesvědčena o tom, že dotaci ve
výši pěti milionů korun z odboru dopravy magistrátu
dostaneme. Tudíž se občané dočkají potřebných re-
konstrukcí. Například oprava Chmelické ulice už je
připravená, čeká se na příznivé počasí. rekonstruk-
ce je otázkou dvou měsíců.

Počítá obec i s rozšířením zeleně?
Chceme vybudovat lesopark za otočkou zastáv-

ky sídliště Rohožník. Již jsme získali dotaci od ma-
gistrátu ve výši 1,79 milionů korun. Bude použita na
rekultivaci současného lesního porostu včetně vy-
sekání náletů, postaví se bariérová zeď, která od-

Neuspořádaný háj na konečné Rohožník nahradí
lesopark s lavičkami a dětským hřištěm 

Nový domek na stanici autobusu Sídliště Rohožník
je zatím prázdný. Brzy v něm ale budou občanům
sloužit dva nové obchůdky, prodejna květin a cukrárna

dělí prostor lesoparku od komunikace a vytvoří se
parková plocha s cestami, lavičkami a dřevěným
dětským hřištěm.

Rohožník už teď prochází viditelnými změna-
mi. Kdo rekonstruuje panelové domy?

Část domů, která v majetku městské části, je plně
opravená a zprivatizovaná. Ve druhé části patřící
Českým drahám nebo společenství vlastníků právě
probíhají jednotlivé rekonstrukce. Vítáme to, máme
zájem na tom, aby sídliště vypadalo jako celek hezky.

Ještě doplňuji, že u konečné autobusu na Rohožní-
ku budou mít občané k dispozici novou cukrárnu a pro-
dejnu květin. Budova pro tyto obchůdky tu už stojí.

Mezi letošní investice patří i rekonstrukce are-
álu tenisového klubu včetně zázemí pro sportov-
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ce a dvou kurtů. Financování této akce kritizova-
lo Občanské sdružení STROM. Tři miliony korun,
které mají být použity, byly podle jeho zástupce
Michaela Hartmana přesunuty z akce „multifunkční
sportoviště“. Což on považuje za nešťastné.

Sportoviště o žádné peníze v žádném případě ne-
bylo ochuzeno. Na jeho výstavbu jsme měli částku
deset milionů korun. Na samotné sportoviště, které
zabírá 70 procent plochy areálu, nám stačilo 7 mili-
onů korun. Na zbytku pozemku se buduje centrum
pro pořádání venkovních akcí městské části či ob-
lastních spolků a dalších subjektů. A pro tyto účely
jsme museli zvolit jinou formu financování. Nespl-
ňuje totiž podmínky sportoviště a peníze tudíž ne-
lze vzít z kapitoly rozpočtu určené na „sport“. Proto
jsme částku přesunuli na opravu tenisových kurtů,
které podmínce sportoviště vyhovují. Na dostavbu
multifunkčního hřiště jsme použili prostředky z jiných
zdrojů.

Sdružení STROM vyčítá městské části i nedo-
statečné využívání dotací ze strukturálních fon-
dů Evropské unie. Například Dolní Počernice či
Běchovice podle Michaela Hartmana získaly na-
rozdíl od Újezda z tohoto zdroje desítky milionů
korun.

Městská část Praha 21 se nemůže s Dolními Po-
černicemi či Běchovicemi porovnávat. K nám totiž
přitéká mnohem více peněz, a to rovnou z magis-
trátu hlavního města. A velká část těchto zdrojů ply-
ne do rozpočtu magistrátu právě z EU. To znamená,
že k nám přichází dotace, která je od hlavního měs-
ta, nicméně pochází ze strukturálních fondů. Pro nás
je tento způsob zatím výhodnější, rychlejší a jedno-
dušší.

I Újezd je součástí programu Evropské unie JPD2.
Loni jsme se pokoušeli žádat o dva projekty. Zjistili
jsme, že není až tak složité získat peníze, ovšem

horší je následně projekty dofinancovat. U většiny
z nich je podmínkou garantovat po dobu pěti let stej-
ný rozsah služeb (na které byly peníze použité). Což
je finančně velmi náročné.

Dotacím z programu JPD2 se nebráníme, čeká-
me ovšem až se zjednoduší administrativní a legis-
lativní podmínky čerpání. Předpokládáme, že pokud
budeme žádat o peníze přímo z fondů EU, využije-
me je především na ekologické aktivity typu zřízení
lesoparků a podobně.

Jaké hlavní kulturní a společenské akce Újezd
v roce 2007 čekají?

Chystáme mimo jiné čarodějnice, výročí konce
2. světové války s účastí zástupců obce legionářů,
oslavy 28. října. Pro významného občana Újezda
generála Stanislava Krause žádáme u příležitosti
28.října řád Bílého lva. Připravujeme také dotisk
knihy o Stanislavu Krausovi. Proběhnout by měla
i tradiční Noc s Andersenem.

Dočkáme se vánočních trhů?
To je můj velký sen. Není problém zajistit stánky

s tradičními českým a vánočním zbožím. Už jsem
o tom jednala. Problém byl zatím s prostorem: kde
je uspořádat. Díky multifunkčnímu sportovišti by
snad šla tato potíž vyřešit. Uvidíme.

Změnou prochází i divadlo. Odchází dosavad-
ní nájemce.

Po negativní zkušenosti nechceme dát divadlo do
pronájmu jedné skupině lidí. Vypisujeme výběrové
řízení. Každý ze spolku - divadelního, hudebního
a podobných, se může přihlásit a pronajmout si ur-
čité hodiny. S tím, že se městská část nebrání pře-
vzít záštitu nad jednotlivými koncerty a akcemi.
Ovšem domlouvanými individuálně.

Klára Mandausová

Z ÚŘADU

Nové využití společenského sálu ZŠ Masarykova pro veřejnost.
Od 1.února 2006 bude stávajícím nájemcem uvolněn společenský sál, v Masarykově základní škole,

který byl konstrukčně upraven na divadlo. Kapacita je 200 sedadel. Úřad městské části Praha 21 nabízí
veřejnosti možnost provozování rozličných kulturních aktivit (např. koncerty, divadelní produkce, semináře,
školení atd.), a to formou jednorázových nebo dlouhodobých odpoledních pronájmů. U dlouhodobých
a pravidelných pronájmů je možnost uzavřít smlouvu až na dobu jednoho roku.

Ceny za pronájem jsou Radou MČ stanoveny takto:
- 250,-Kč za hodinu pronájmu a za večerní kulturní vystoupení – 1200,-Kč.
V této ceně jsou obsaženy poplatky za energie, úklidy a použití zvukového a světelného parku.

Více informací: Zdeněk Voříšek- tel : 777 811 331.
Zdeněk Voříšek - VHČ
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Odpověď paní starostky reaguje na stížnost, která byla uveřejněna v lednovém čísle Újezdského zpra-
vodaje.  Stížnost se týkala opětovného nevybudování chodníků na hlavní komunikaci Novosibřinská ( mezi
ulicemi Všeňská a Velimská)v MČ Praha 21.

Sociální dávky v novém

Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Od ledna se mění výše i systém sociálních dávek.
Zároveň se upravují vztahy mezi poskytovateli soci-
álních služeb a žadateli o ně. Pro mnohé to může
znamenat podstatnou změnu rodinného rozpočtu
i ulehčení v běžném životě.

Soňa Dostálová každý měsíc dostávala od úřadu
příspěvek 480 korun, obtížně totiž kvůli nemocné
kyčli chodí a je odkázána na pomoc manžela. „Od
ledna mám k dispozici namísto necelých pěti set dva
tisíce korun,“ říká. Jako držitelka průkazu ZTP byla

zařazena do kategorie lidí s nárokem na nově zave-
dený příspěvek na péči. Ten v jejím případě činí
právě 2000 korun. Podle stupně závislosti na pomo-
ci okolí může žadatel získat až 11 000 korun měsíčně.

Kromě zavedení příspěvku na péči se přinesl nový
Zákon o sociálních službách i nový systém sociál-
ních služeb. Hlavní změnou je především možnost
žádat o vybranou službu přímo u jejího poskytova-
tele, s tím, že obě strany uzavřou mezi sebou smlou-
vu. Tato novinka se týká především nových žadate-
lů. Těm, kteří službu čerpají na základě rozhodnutí
obce nebo kraje, zákon garantuje platnost rozhod-
nutí až do konce roku 2009.
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Díky tomuto ustanovení mimo jiné nebude o lidech
a jejich potřebách „nikým rozhodováno“, ale sám
žadatel si dohodne podmínky smlouvy.

Podle nového zákona máte rovněž nárok na bez-
platné sociální poradenství a to základní poraden-
ství, které musí poskytnout každý, kdo poskytuje
sociální služby. Odborné poradenství získáte ve spe-
cializovaných poradnách zabývajících se například
domácím násilím, problematikou bezdomovců a po-
dobně.

Co je příspěvek na péči

Příspěvek na péči je nově zavedená sociální dáv-
ka pro lidi, kteří jsou kvůli nepříznivému zdravotní-
mu stavu odkázaní na pomoc jiného člověka. Náleží
člověku, o kterého je pečováno, nikoli tomu, kdo péči
zajišťuje.

Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci
druhých osob od mírné až po úplnou a podle toho je
stanovena výše příspěvku.

O příspěvek lze požádat na obecním úřadě obce
s rozšířenou působností, v jejímž spádovém území
má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Lidé, kterým byl do roku 2006 zvýšen důchod pro
bezmocnost (a lidé, kteří o ně pečovali, dostávali
příspěvek při péči o osobu blízkou nebo) nemusí
o nový příspěvek speciálně žádat, je jim od ledna
automaticky vyplácen.

Jak vysoký je měsíční příspěvek na péči

stupeň závislosti                               do 18 let        nad 18 let
stupeň I (lehká závislost) 3000 korun 2000 korun
stupeň II (středně těžká závislost) 5000 korun 4000 korun
stupeň III (těžká závislost) 9000 korun 8000 korun
stupeň IV (úplná závislost) 11 000 korun 11 000 korun

Zákon číslo o pomoci v hmotné nouzi

111/2006 S.

Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi nahradil do-
savadní zákon o sociální potřebnosti. Co se tím
mění?

Systém pomoci v hmotné nouzi je určen lidem bez
dostatečných příjmů, kterým jejich celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení základ-
ních životních potřeb.

Zákon stanoví nové dávky:

příspěvek na živobytí - nárok na něj vznikne, po-
kud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení
nedosahuje příjem osoby nebo rodiny částky živo-
bytí. Ta se odvíjí od částek životního a existenčního
minima.

doplatek na bydlení - dávku může získat nájem-
ce nebo vlastník bytu, zároveň musí splňovat pod-
mínku nároku na příspěvek na živobytí a příspěvku

na bydlení ze systému státní sociální podpory, ve
výjimečných případech tyto dávky žadatel pobírat
nemusí

mimořádná okamžitá pomoc - je určená lidem,
kteří se ocitnou v několika specifických situacích,
například: jejich stav sice nenaplňuje podmínky
hmotné nouze, ale hrozí jim vážná újma na zdraví,
pokud by pomoc okamžitě nedostali. Dávka může
být poskytnuta například i v případě živelní pohro-
my či ztráty peněžních prostředků. Je určena i li-
dem ohroženým takzvaným sociálním vyloučením.
Jde například o osoby, které se vracejí z vězení či
léčby drogové závislosti. O dávku můžete požádat
i v případě, že jste v hmotné nouzi, ale nutně potře-
bujete například pračku, ledničku nebo zaplatit vý-
daje související se vzděláním a výchovou dětí.

O dávkách rozhodují a vyplácejí je pověřené obec-
ní úřady, tedy stejné úřady, které poskytují dosavadní
dávky sociální péče. Zde byste také měli získat in-
formace, zda máte na dávku nárok a jak o ni správ-
ně požádat .

Zákon o životním a existenčním minimu

č. 110/2006 Sb.

Zákon mění podobu současného životního mini-
ma. Do roku 2006 bylo dvousložkové a obsahovalo
náklady na výživu a ostatní základní potřeby a ne-
zbytné náklady na společné potřeby domácnosti.

Nové životní minimum je jednosložkové a neza-
hrnuje náklady spojené s bydlením. Potřeby souvi-
sející s bydlením řeší dávka vyplácená úřadem prá-
ce, oddělením státní sociální podpory. Nově se
zohledňuje nejen příjem domácnosti, ale i její veli-
kost a náklady na bydlení. Ty jsou odlišné podle po-
čtu obyvatel v různých regionech a určuje je zákon.

Životní minimum činí pro jednotlivce 3126 korun.
V případě společně posuzovaných osob je pro prv-
ní sobu v domácnosti stanoveno na 2880 korun, pro
další dospělou osobu 2600 korun, pro nezaopatře-
né dítě do 6 let 1600 korun, od 6 do 15 let 1960
korun a od 15 do 25 let 2250 korun.

Zároveň je stanoveno existenční minimum, tedy
minimální hranice peněžních příjmů nezbytná pro za-
jištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni
umožňující přežití. Existenční minimum činí 2020
korun.

Kam obrátit, pokud potřebujete poradit, zda můžete
žádat o některou ze sociálních služeb či příspěvek?
Nejlépe na váš obecní úřad. Informace získáte mimo
jiné i krajském úřadě, případně ministerstvu práce a
sociálních věcí. S vyhledáváním informací vám mů-
žou pomoci také internetové stránky úřadu
(www.praha21.cz) či ministerstva (www.mpsv.cz).

Klára Mandausová
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Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

únor Druhanická x Staroújezdská 3. 2. velkoobjemový  odpad
Valdovská x Kynická 3. 2. velkoobjemový odpad
Žehušická x Měšínská 17. 2. velkoobjemový odpad
Starokolínská (u parku) 17. 2. velkoobjemový odpad

březen Dědická x Ranská 10. 3. velkoobjemový odpad
Rohožnická 10. 3. velkoobjemový odpad
Toušická 24. 3. velkoobjemový  odpad
Netušilská 24. 3. velkoobjemový odpad

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

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

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

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

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

M. Nejtková - OŽPD

ODPADY  A   MY  -  „ P L A S T Y“
Víte, že třídit odpad není jen dobrovolné, ale přímo to ukládá vyhláška? Skutečně, každý občan hl. m.

Prahy má povinnost podle vyhlášky č.21/2005 vytřídit komunální odpad tedy papír, sklo, plasty, objemný
odpad a velkoobjemový odpad na další složky a odložit na předem určená místa. V tomto článku se sezná-
míme s tříděním a zpracováním plastů.

V dnešní době každá domácnost produkuje plastový odpad. V plastových ochranných obalech se uvádí
na trh mnoho výrobků, které si kupujeme. Jedná se např. o jogurty, margaríny, minerální vody, igelitové
pytlíky, které používáme na přenos dalších potravin atd.

Když výrobek spotřebujeme, stává se pro nás jeho obal odpadem. A kam s ním?
Každá domácnost má ve svém okolí stanoviště na tříděný odpad, kam se umisťují některé vytříděné

složky odpadů.
V naší MČ Praha 21 stojí kontejnery na plasty, papír, zvlášť bílé a barevné sklo a na polovině stanoviš-

tích se třídí nápojové kartony.
Tyto kontejnery umisťujeme a jsou vyprazdňovány na náklady Magistrátu hl.m. Prahy.

Stromy poškozené vichřicí
Připomínáme majitelům pozemku, na nichž se nachází strom výrazně poškozený vichřicí, jehož stavem

je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, mohou tento
strom pokácet. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je a společně s fotodokumentací
zašle na Odbor životního prostředí a dopravy do 15-ti dnů od provedení kácení. Toto oznámení má stejné
náležitosti jako povolení o kácení.(výpis z katastru, nákres umístění stromu). V případě dotazů volejte na
tel: 2810 129 43, 63.

M. Kopecká, D. Slabochová, OŽPD
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Odpady z plastů se odkládají do žluté sběrné nádoby.  A jak správně třídit?

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ

● stlačené PET lahve  ( viněta nevadí) znečištěné plastové nádoby
(víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená) guma

● igelitové, polyethylenové tašky a sáčky molitan
● kelímky od potravin kabely

(obaly není nutné před vhozením do sběrných PVC
nádob vymývat) pneumatiky

● mikrotenové sáčky linolea a jiné podlahové krytiny
● vypláchnuté plastové nádoby od mycích textil z umělých vláken

prostředků nádobky od léčiv
● polystyren vícevrstvé obaly - nápojové

kartony od mléka, džusů atd.

Je velice důležité, aby se dodržovala kvalita třídění odpadů. Jedno svozové auto pojme odpad z 300 až
500 sběrných nádob a jakmile je některá nádoba znečištěná jiným druhem odpadu, dochází  k znehodno-
cování celého obsahu vozu.

Z vlastní zkušenosti z naší MČ Praha 21 mohu říci, že lidé třídění plastů nedodržují a na mnoha stano-
vištích se stává, že obsah kontejnerů je znehodnocován jiným druhem odpadu.

A co se děje s plasty dále?

  Plastové odpady z hlavního města Prahy se dále
odváží k dalšímu zpracování do Chrášťan, Radotí-
na  a nebo k největšímu odběrateli firmě Rumpold  -
Kamenné Žehrovice.
  Směsné plastové odpady se dále dotřiďují na ruč-

ní dotřiďovací lince.
  Zaměstnanci třídící linky stojí u pásu a ručně vy-

bírají jednotlivé komodity např. PET lahve, polye-
thylen, polypropylen, polystyren apod.). Z plastové
směsi se také ručně vybírají příměsi a nečistoty,
které mezi tento odpad vůbec nepatří.
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OŽPD

    Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do ba-
líků nebo rozemlet. Dotříděné druhy plastů včetně zby-
lé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží
se ke zpracování na recyklační linky.

Využití plastů
    Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií,
protože mají odlišné složení a vlastnosti. Několik pří-
kladů zpracování plastů.

PET lahve (polyethylentereftalát)

    PET lahve se nejprve roztřídí podle barev, většinou
na čiré, modré a zelené, někdy jen na čiré a barevné.
Víčka během třídění nikdo neodšroubovává. Lahve se
rozdrtí na asi 2 cm kousky, tzv. vločky. Vločky jsou vy-

prány ve vodní lázni, kde díky menší hustotě vyplavou na hladinu kousky rozdrcených víček. Víčka se
z hladiny shrábnou a putují k jinému zpracovateli. Vyprané vločky PET jsou na speciální lince za tepla
natahovány do dlouhých tenkých vláken. Ty je možné využít jako výplň do spacáků a bund, ale lze z nich
také upříst tkanina – fleece.  Na jednu fleecovou bundu se spotřebuje materiál z přibližně 25 PET lahví.
Recyklací PET se plně využije materiál, který by jinak skončil svůj koloběh jako odpad. Také se přidávají do
tzv. zátěžových koberců.

Mnoho Pet lahví se odváží do Číny k dalšímu zpracovávání. ( např. na výrobu textilu) 

Polystyren

Pěnový polystyren slouží např.  k výrobě speciálních cihel.

PE fólie (polyethylen)

PE fólie se rozdrtí, třikrát properou, odstředí a vysuší. Drť se poté plastifikuje, za tepla se vyrobí malé
pecičky zvané granulát. Ten je využíván jako výchozí surovina při výrobě PE fólií a pytlů, ale může být
přidáván do směsi při výrobě nových výrobků, laviček, protihlukových stěn, zatravňovacích dlaždic, ploto-
vých dílců,  apod. Tyto výrobky se např. vyrábí firma v Lázních Bohdaneč, kde mají vlastní třídící linku
a lisy na zpracování. abych jejich linka  byla plně vytížená musí odebírat zpracované plasty ve formě
aglomerátu nebo mletiny z dovozu.

Plastový plot

Plastové plotové profily

Doufám, že vás tento článek alespoň trochu seznámil se tříděním a zpracováváním plastů a přála bych
si lepší přístup k třídění odpadů a více ukázněných občanů. Netřídíme jen z povinnosti, ale hlavně pro
zlepšení životního prostředí kolem nás.

Za OŽPD – M. Nejtková

Plotový základ

Plastová zatravňovaní dlaždice
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1. Uvažuje úřad o možnosti hradit poplatky za psa
a předplatné Zpravodaje bezhotovostně? Po-
kud ano, od kdy? Pokud ne, proč?
Děkuji.  Věra Starostová, Nadějovská 1404,
P 9 - Újezd n. L.

U psů, kteří jsou na našem úřadě přihlášeni, je
v současné době možné platit poplatky za psa bez-
hotovostně. Je nutné řádně vyplnit číslo účtu a vari-

abilní symbol uvedený na složence, aby bylo možné
platbu správně přiřadit. Pracovnice finančního od-
boru složenky rozesílá v dohodnuté frekvenci a to
roční, nebo pololetní.

Bezhotovostní platby za Zpravodaj je možné rov-
něž zařídit a to přidělením variabilního symbolu
 předplatitelům,  kteří o to požádají u referentky VHČ
paní Mrázové ( tel: 2810 129 80).   Saitz Vladimír –
tajemník

MEZI LIDMI

Dopis reaguje na příspěvky stran, které zastávají různé názory v otázce výstavby
golfového hřiště v Klánovicích, tedy zda ho vůbec postavit a případně v jakém rozsahu. 

rest Golf Resort i ostatních příznivců golfu, je v vše-
obecném zájmu obyvatel Újezda nad Lesy a Kláno-
vic a v zájmu ostatních návštěvníků těchto lokalit.
Jistě, nejednalo by se o vykácení celého lesa, nýbrž
jen o určitou jeho část, přičemž se jedná navíc zřej-
mě o tzv. les náletový, ale i ten poskytuje všem oby-
vatelům naší obce i všem návštěvníkům to, čeho není
v naší době právě dvakrát na rozdávání – přírodu.
Domnívám se, že příznivcům golfu, který má v Újez-
dě nad Lesy a v Klánovicích od roku 1938 svoji tradi-
ci, nic nebrání věnovat se této sportovní aktivitě ve
větší míře např. v golfovém areálu Golf & Country
Clubu Mstětice, který se nachází nedaleko Újezda
a Klánovic, konkrétně v těsné blízkosti Šestajovic
necelých 10 km od Újezda nad Lesy. Z interneto-
vých stránek tohoto již plně funkčního 18 jamkové-
ho golfového hřiště je sice patrné, že se nejedná
o tak hezkou lokalitu, jakou se může pochlubit gol-
fový klub v Klánovicích, jemuž na atraktivně dodá-
vá, mimo jiné stávající les v naší obci. Domnívám
se, že i tohle je jeden z mnoha důvodů, proč by byla
škoda náš les, byť jen z části, vykácet.

Martin Růžička, Újezd nad Lesy

Újezdský les
V lednovém vydání měsíčníku Újezdský zpravo-

daj jsem si přečetl článek na téma újezdský les a zří-
zení či nezřízení golfového hřiště v Klánovickém
lese, resp. jeho rozšíření, který byl reakcí na před-
cházející článek Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okraš-
lování Městské části Praha 21 o.s. Autor lednového
článku uvádí, že se jedná o poměrně jednoduchý
a ve své podstatě přehledný problém. tato úvodní
charakteristika je podle mého názoru přesná. Dále
se lednový příspěvek zabývá rétorikou předchozího
článku. Úvahy o rétorice si dovolím pominout, poku-
sím se jen krátce reagovat, proč si myslím, že je
správné les v Újezdě nad Lesy a v Klánovicích za-
chovat v nynější podobě. Je jistě pravdou, že i ten
nejpitomější a neméně šikovný hráč golfu musí
absolvovat odbornou výuku a složit zkoušky k tomu,
aby získal statut hráče a povolení ke hře na golfo-
vých hřištích, jak se uvádí v tomto článku, ale záro-
veň se stále jedná pouze o sportovní aktivity úzké
skupiny příznivců tohoto jistě velmi zajímavého spor-
tu. Na druhé straně je otázka, zda případné vykáce-
ní části lesa ve prospěch občanského sdružení Fo-

ZE ŠKOLY

Vánoční slavnost a školka plná dětských úsměvů

Úterý 19. prosince se pro mateřskou školu „Slu-
níčko“ stalo vánočním dnem, na který se děti těšily,
neboť začaly ty opravdové Vánoce u stromečku
s cukrovím a dárečky. V Masarykově základní škole

a mateřské škole v Polesné ulici jsme si připravili
Vánoce nanečisto. Krom toho děti rodičům navodily
vánoční atmosféru recitováním básniček a zpěvem
vánočních koled. Pohrály si s rodiči pod vánočním
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stromečkem, prohlédly si hračky a knížky. Nechybě-
lo ani malé pohoštění a předání dárečků.

ZE ŠKOLY

Všechny děti v naší školičce prožily překrásné od-
poledne plné radosti a nezapomenutelných zážitků.
Bylo to příjemné zastavení v předvánočním shonu.
Využívám této cesty k poděkování členům Úřadu
městské části Prahy 21 a především rodičům za

Dětem začaly Vánoce díky stromečku, cukroví i dár-
kům už ve školce

Před Vánoci se na besídce tradičně scházejí v ma-
teřské školce nejen děti a učitelé, ale i rodiče

finanční i materiální pomoc, která nám pomohla
k realizování našich záměrů, jež  jsme uskutečnili
ke konci roku 2006.

Velice si této pomoci vážíme, jelikož byla mateř-
ské škole prospěšná.

Za celý pedagogický sbor
Ivana Huttová, vedoucí učitelka

Od září do Nového roku
Blíží se konec prvního školního pololetí, tak Vás

informujeme o akcích v naší mateřské školce. A co
že jsme to již všechno prožili?

Září – přijali jsme nové kamarády, kteří se rychle
mezi nás zařadili.

Říjen – začaly nám kroužky keramiky, flétničky
a angličtiny. Také nás navštívil fotograf, který nám
zhotovil velmi krásné obrázky.

Listopad – zde na rodiče a jejich ratolesti čekala
keramická dílna, kde měli možnost si vyzkoušet vy-
robit něco hezkého.

Tak jako každý rok nás pravidelně navštěvují her-
ci s divadelními představeními pro děti. Vždy se se-
tkávají s velkým úspěchem.

V prosinci naši školku navštívil Mikuláš s andělem
a čertem. I když se čert hodně snažil, nikoho nám
naštěstí neodnesl a tak mohli všichni kamarádi do-
stat od Mikuláše dárečky. Celý prosinec jsme se
všichni snažili při nácviku na Vánoční besídku. Kaž-
dá třída měla svůj stromeček.

Dopoledne před besídkou navštívil naši školku
Ježíšek a přinesl spoustu dárečků. Kamarádi měli
velkou radost, pod stromečkem našli panenky, ko-
čárky a také krásná auta, o která si Ježíškovi psali.

Odpoledne pak byla zahájena besídka hrou na
flétničky. Oběma třídám se představení velmi povedlo
a věříme, že se líbilo i rodičům. Po skončení děti roz-
daly rodičům dárečky a následovalo posezení s ob-
čerstvením, kde ochutnávali dětmi upečené cukroví.

Rodiče na besídce viděli, co nového se děti zase
naučily 
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ZE ŠKOLY

Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří při-
spěli nějakou tou pochutinou a dobrůtkou. A ÚMČ
za uvolnění finančních prostředků pro bohatší vý-
běr dárků (hraček + pomůcek). Velké díky náleží
rodičům Erica, za osobní dárky pro všechny kama-
rády MŠ.

V celé školce panovala dobrá nálada a naši ka-
marádi se chlubili novými dárky. Rozloučili jsme se
přáním všeho dobrého do Nového roku.

A co nás čeká a nemine v dalších měsících? Za-
číná druhé pololetí keramikou, angličtinou a flétnič-
kou. A další Vám dáme vědět až později.

S přáním všeho dobrého se loučí kolektiv 1. MŠ
Čentická ulice.

Jarka Mazáčová
Školku navštívil fotograf, vznikla společná „zimní“
fotografie

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátek nového roku nás v Sed-

mikrásce zastihl při téměř jarních
pracích.

Děti litovaly,že nemohou bobo-
vat a stavět sněhuláky, zato šikov-
ným pánům řemeslníkům šla prá-
ce pěkně od ruky. Kolem zahrady
vyrostl zbrusu nový plot, postavili
i ( po letech) funkční a uzamyka-
telnou bránu a branku, upravili
sklepní prostory, opravili podlahu
v kuchyňce.

Prostě v lednu se k nám nastě-
hoval Ferda mravenec – práce

všeho druhu. Děkujeme MÚ za
uvolnění finančních prostředků na
tyto opravy.

Nezvyklé počasí se bohužel po-
depsalo i na zdraví dětí a tak nás
bylo ve třídě jen kolem dvaceti.
Děti využily prostoru a volnějšího
„posvátečního“ tempa a většinu
času trávily hraním s hračkami od
Ježíška,stavěním rozměrných fa-
rem, zoologických zahrad a sple-
titých drah pro auta a vláčky. Nej-
víc ze všeho se ale těšíme na
opravdovou zimu a sníh.

Také se nemůžeme dočkat no-

vých lehátek a úžasných večerní-
kových peřinek, které nám kouzel-
ný skřítek (kdo jiný než MÚ) slíbil
přinést o jarních prázdninách.
Potom už se nikomu nebude chtít
jít domů „po o.“

Všechny rodiče a děti, které se
chystají do školky, srdečně zveme
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který pořádáme ve středu 7.
března od 10.00 do 16.00 hod.
Přijďte se podívat, jak báječně se
v Sedmikrásce máme…

Martina Kubová, MŠ Sedmikráska

Pro dospělé

autor dílo
Baudelaire Charles Květy zla
Breinholst Willy Muži prostě nemají šanci
Breinholst Willy Jak přežít manželství
Brown Sandra Bílý žár
Erskin Barbara Dcery ohně
Fielding Helen Bujná fantazie Olivie Joulesové
Fielding Joy Řekni, kde tě najdu
Grafton Sue S…jako smrt
Gregory Julie Bezbranná
Hawley Suzanne Deník jedné mrchy
Herbet Frank Lazarův jev
Javořická vlasta Matka panna
Long Kate Jak překousnout babičku
Mcbain Ed Brokovnice
Nowak Helmuth Byl jsem v ruském zajetí

Patterson James Pošta od Mary
Paver Michelle Pojídač duší
Pawlovská Halina jak blbá tak široká
Payne C.D. Mládí v hajzlu
Poe Edgar Allan Jáma a kyvadlo
Pratchett Terry Průvodce po Zeměploše
Steel Danielle Nerovný vztah
Swann Carolyne Azurový úsvit
Weiner Jennifer Malá zemětřesení
Weiner Jennifer Dobrý v psoteli
Wells H.G. Superaktivátor

Toulavá kamera 3

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

KULTURA
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstř íku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, v ložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.) : 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

KULTURA

Kulturní centrum Beseda program na únor 2007
Až do soboty 3. 2. VÝSTAVA  – OBRAZY INKY DELEVOVÉ
Čtvrtek, 1.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  PARFÉM (ŠPANĚLSKO, NĚM., FRANCIE – 2006)

Thriller, 147 min. od 12 let, titulky. Režie: Tom Tykwer, hrají: Ben Wishaw, Dustin Hoffman, a další. J.-B. Grenouille má vlastnost
génia–svým nosem dokáže zachytit, detailně popsat a charakterizovat všechny vůně. Rozhodne se vytvořit démonickou vůni,
jejíž základní esencí bude vůně mladé dívky, nevinné a čisté a rozhodne se pro to udělat vše.Podle bestselleru P. Süskinda. Od
dob E.A. Poa nikdo nenapsal tak dokonalý thriller.

Neděle, 4.2., 15.00 hod. RODINNÉ KINO – ASTERIX A VIKINGOVÉ (DÁNSKO, FRANCIE – 2006)
Rodinný, animovaný 78 min., český dabing. V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix,
šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol – učinit z něj pravého muže...

Úterý, 6.2., 19.30 hod. KINO –  BORAT (USA, 2006)
Komedie, 83 min., české titulky. Režie: Larry Charles; hrají: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson (hraje sama
sebe). Borat Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize, která ho
vyšle do USA, aby zde natočil dokument o této „zemi neomezených možností“. A případně si našel novou manželku, protože tu
starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd.

Středa, 7.2., 19.30 hod. BLUESOVÝ VEČER – VLADO HOFFMANN BAND A HOSTÉ
Hudební večer ve bluesovém stylu v kavárně KC Beseda. Vlado Hoffmann a jeho band již vystopili na listopadovém svařáku. Nyní
si přivedou další hosty. Vstupné – dobrovolné.

Čtvrtek, 8.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  SHORTBUS (USA, 2006)
Komedie, 102 min, od 18 let ,české titulky. Režie: John Cameron Mitchell; hrají: Sook-Yin Lee, Paul Dawson, Lindsay Beamish.
Film sleduje osudy několika obyvatel New Yorku, kteří se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy v undergroundovém
klubu Shortbus, otevřeném pro lidi všech sexuálních orientací. Ukazuje možné způsoby, jak najít odpovědi na stále se vracející
otázky: jak milovat a být milován. Jak být šťastný...

Sobota, od 10.2. 2007 VÝSTAVA - FOTOGRAFIE TOMÁŠE HRADECKÉHO
Ty nejlepší snímky klánovického fotoreportéra a rodáka Tomáše Hradeckého uvidíte v předsálí KC Beseda. Z jeho bohatého
archivu byly vybrány nejzajímavější fotografie s klánovickou tématikou, snímky z golfových turnajů a událostí a řada dalších
unikátních fotek.

Neděle, 11.2.,19.00 hod. KONCERT SKUPINY – PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Ponožky ... produkují hudební styl spontánně nazvaný KNAJP-ART, jakýsi hudební karbanátek semletý z folku, jazzu, hospod-
ského šramlu a dalších mnohdy cizokrajných ingrediencí, okořeněný humorem a podávaný s rockovým nasazením. Skupina je
držitelkou prestižní hudební ceny „Zlatý krteček“, udělované na jednom z největších multižánrových festivalů v ČR „Zahrada“
v Náměšti na Hané. Fotky a ukázky na www.ponozkypanasemtamtuka.cz . Koncert bude v prostorách kavárny, tedy i s obsluhou.
Vstupné: 70,-Kč

Středa, 14.2., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO –  TŘI POHÁDKY OD POHÁDKY
Pohádkové leporelo pro větší, menší, ale hlavně nejmenší diváky složené z pohádkových příběhů O třech bratrech, Strašidel-
ný mlýn a Poštovský panáček. Hraje Divadlo POHÁDKA Praha. Vstupné: 35,-Kč/osobu

Čtvrtek, 15.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – LEKCE FAUST (ČESKO/FRANCIE/GB, 1994)
97 min, režie: Jan Švankmajer. Hrají: Pavel Marek, Jaroslava Zelenková, Viktorie Knotková, Jiří Suchý, František Polata, Petr
Meissel, Jan Kraus, Petr Čepek, Antonín Zacpal. Napůl hraný, napůl loutkový film v dvojroli s Petrem Čepkem, který se předsta-
ví jako Faust a Mefisto v jedné osobě. Jeden z nejlepších českých filmů devadesátých let . Krásný a jaksi decentní černý humor.
Faustovský mýtus považuje autor za klíčový pro naši civilizaci.

19.2. – 23.2. jarní prázdniny
Úterý, 27.2., 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – TÉMA RESTAURANT, COOKING

Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 45 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje
znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede
lektorka se zahraničními zkušenostmi. Kurz bude vždy tématicky zaměřen – nyní na téma restaurace a vaření. Vstupné: 40,-Kč
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KULTURA

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Středa, 28.2., 19.00 hod. 7. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK, NOVĚ LITERÁRNĚ – FILMOVÝ
Ve spárech hrůzy a humoru

Slyšeli jste vyprávět o černé sanitce, která v 80. letech jezdila po českých sídlištích, kradla děti na orgány a místo espézetky
měla nápis VRAZI? Pokud ano, znáte minimálně jednu ze 130 současných českých pověstí a fám, které shromáždil folklorista
Petr Janeček v úspěšné knize Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Kromě pověstí přiveze autor do Klánovic i ukázky z filmových
hororů a komedií! Zajímají vás autentické kriminální příběhy ze staré Prahy a okolí (včetně Klánovic) z druhé poloviny 19. století?
Pak si nenechte ujít vyprávění spisovatele Bohumila Špačka, autora knihy Vražděný volá: Ježíš Maria! Znáte klánovickou zatáč-
ku sebevrahů, tajemné přízraky z restaurace Olymp, doupě vraha Lubiny, laboratoř Profesora Zrůdy v katakombách pod místní
základní školou či skřítka Jiříčka z Medinské ulice? Pokud ne, tak klánovický démonolog Jan Nejedlý vás seznámí se svým
pojednáním Nová pražská strašidla. Pořadem provází Zora Šimůnková. Vhodné též pro starší děti. Klánovická strašidla mají
vstup zdarma. Ostatní vstupné – dobrovolné.

Rezervace a ceny vstupenek

● Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro
důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)

● Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB  během akcí nebo telefonicky na 604288076

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

obnova dřevěné podesty v parku KC Beseda
rekonstrukce oponového automatu v kinosále

podpora živých vystoupení
Žádáme občany o poskytnutí finančního daru v rámci veřejné sbírky. V letošním roce musíme obnovit dosluhující dřevěnou po-
destu pod kavárenskými stolky v parku a obnovu vyžadují i obě opony v kinosále. Nemůžeme se spolehnout výhradně na inves-
tice obce do vlastního majetku v KCB. Proto žádáme o pomoc!!! Tyto investice bohužel nebylo možné spojit s projektem JPD2
multimediální centrum v KCB realizovaným v loňském roce. Obnova podesty v parku bude vyžadovat odhadem 50 000,-Kč (při
platbě použijte variabilní symbol 01). Oprava oponového automatu a obnova opon bude stát cca 70 000,-Kč (variabilní symbol
02). Příspěvky s variabilním symbolem 03 budou použity zejména na nákup živých vystoupení (divadlo, letní koncerty), jež
musíme nejvíce dotovat.

Finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu veřejné sbírky: 51-1079340247/0100

Dárcům poskytneme samozřejmě podklady pro daňové odpočty (daň z příjmů fyzických a právnických osob).
Velice děkujeme za příspěvek v jakékoli výši.

Ing. Petr Kubíček, předseda správní rady
Klánovické fórum, nadační fond

Klánovické fórum získalo povolení Magistrátu hl. m. Prahy ke konání veřejné sbírky k získání peněžitých prostředků na podporu kulturně-společenské, vzdělávací a sportovní

činnosti a jiných veřejně prospěšných aktivit ve prospěch Klánovic a okolí, dále na provoz, údržbu a rekonstrukci kulturního centra Beseda v Klánovicích do 27. 2. 2009.

Poděkování dárcům
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:
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Zahrádka v únoru

Pro měsíc únor je pěkná pranostika „Únor bílý -
pole sílí“, ale zároveň se říká, že únorové sluneční
paprsky mají sílu. V lednu skoro jaro, žádný sníh,
příroda se podle teplot chová a práce na zahrádce
jsou pouze v našich plánech. Ale přece jen můžeme
pro naše rostliny na zahradě něco udělat. Pokud
jsme v podzimních sychravých dnech připravily rost-
liny na zimu tím, že jsme je zakryli, musíme v takto
teplém počasí kryty odstranit, odložit vedle a jakmi-
le se přihlásí mrazíky opět rostliny zakryjeme. Tak
zabezpečíme, aby nastartované rostliny nebyly pří-
padnými mrazy poničeny.

Zimní měsíce jsou tím správným obdobím, kdy
máme čas na plánování další výsadby na zahradě,
čtení odborné literatury a hledání toho nejlepšího.
Obdivujeme krásné vzrostlé stromy staré několik
desítek let. Za to můžeme děkovat našim předkům,
pro které platilo pravidlo postav dům, zasaď strom
a to by mělo platit i nadále. Dříve nebyly obytné za-
hrady, centrem všeho dění byl dvůr a na něm nikdy
nechyběl rozložitý strom, pod kterým se dobře se-
dělo i besedovalo. V dnešní moderní výstavbě
u nových domů leckde stromy chybějí úplně a na-
hrazují je pouze keře či stále zelené jehličnany. I na
malé zahrádce mohou být stromy menších rozměrů
v rozmezí 4,6 až 12 metrů. Od prostoru stanoviště,

Pozvánka na schůzku o výletech v roce 2007

Naše výlety za zábavou i poučením „ZAZIP“ postoupily do 57.  ročníku.

Tradičně zveme ke tvorbě plánu všechny přátele i příznivce výletů

do zahrádkářského Areálu snů ve Staroújezdské ulici č. 495

na pátek 23. února 2007 v 16:00 hodin .

Témata zájezdů jsou zaměřena nejen na činnost zahrádkářskou a sadovnickou, ale i vlasteneckou. Zajímají
nás historické i technické památky, botanické i zoologické zahrady, přírodní zajímavosti, památné stromy,
města i městečka, skanzeny, tvorba krajiny. Zájezdy jsou jednodenní a konají se ve vlastní režii. Děti do 10
let platí polovinu. Ceny pohonných hmot a případné mýtné nám změkčí příspěvek od ÚMČ Újezd nad Lesy.
Těšíme se na shledanou.

Výbor ČZS, Újezd  nad Lesy

složení půdy, nadmořské výšce, převládajícímu prou-
dění větru a požadavkům na barevnost, květy, plo-
dy na tom všem závisí naše volba.

Při nákupu dbáme na pevný neporušený kořeno-
vý bal, hladký, rovný, neporušený kmen a dobře za-
loženou a tvarovanou korunku.

V loňském roce jsme vás seznámili s jehličnany.
Nyní Vám  představíme několik okrasných stromů
vhodných i na menší plochy zahrad, kde budou nád-
hernými dominantami. Některé si můžete prohléd-
nout přímo v Újezdě nad Lesy a to v Ježkově parku
a přitom v duchu poděkujte člověku, který si tyto
krásné stromy nenechal pro sebe, ale vysazením na
veřejném prostranství je daroval všem dalším ge-
neracím.

Katalpa trubačovitá – Catalpa bignonioides do-
růstá výšky až 15 m má širokou korunu s velkými
srdčitými listy, které jsou na podzim žluté. Kultivar
„Aurea“ má po vyrašení listy zlatožluté, později ze-
lené. Katalpa kvete v červenci, po dosažení věku 12
– 15 let. Její něžné bělavé květy zvonkovitého tvaru,
sestavené do řídkých vzpřímených lat, jsou uvnitř
nachově tečkované. Plody jsou úzké až 35 cm dlou-
hé, cigárovité tmavohnědé tobolky, které působí
dekorativně v korunách stromů zvláště po opadu listí.
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Katalpa vyžaduje slunné a teplé stanoviště chráně-
né proti prudkým větrům. Sázíme ji pouze na jaře a
v prvních letech ji přes zimu chráníme nastýlkou, aby
ji nezmrzly kořeny. Do velmi malých  zahrad se hodí
kultivar „Nana“ pěstovaný ve tvaru keře nebo men-
šího stromku.

Liliovník tulipánokvětý _ Liriodendron tulipi-
fera roste zpočátku pomalu, ale později má mohut-
nou korunu. Tento základní kultivar je určen pro par-
ky a velké zahrady. Pro menší a malé zahrady je
vhodný kultivar „Aureomarginatum“, který  je slab-
šího vzrůstu a má listy žlutě lemované, „Fatigiatum“
má užší sloupovitou korunu, „Compactum „ je za-
krslého kulovitého vzrůstu, „Crispum“ má listy hlu-
boce rozeklané a zvlněné. Liliovník kvete koncem
května a v červnu, květy mají všechny kultivary stej-
né až 6 cm veliké, tulipánovitého tvaru, žlutozelené
s výrazným oranžovým proužkem. Nejlépe se mu
daří na slunném teplém a chráněném stanovišti
s hlubokou, přiměřeně vlhkou půdou s malým množ-
stvím vápníku. Nejlépe se ujímá při jarní výsadbě.

Trnovník srstnatý - Rosea – Robinia hispida
je velmi pěkný a odolný malý strom. Trnovníky toho-
to druhu a jim blízce příbuzné hybridy tvoří keře nebo
stromy. Pro zahrady se hodí „Umbraculifera“
s malou kulovitou korunou s větvemi bez trnů a slou-
povité „Pyramidalis“ a „Fastigiata“. Zlatožluté listy
po celou vegataci má kultivar „Frisia“. Stanoviště
mají rádi slunečné a teplé, na půdu jsou nenáročné.

Jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba, roste po-
malu, ale vydrží dlouhá léta. Již jsme si o něm psali
v loňském roce, neboť patří mezi jehličnany.  Nebu-
deme se proto opakovat.

Javor – Acer - zde je velký výběr. Do malých chrá-
něných zahrad se hodí východoasijské javory. Mají
různé členění listů a velmi rozsáhlou barevnou šká-
lu listů, která se během vegetace mění. Javory jsou
světlomilné, na půdy nepříliš náročné, bez vápníku,
spíše kyselejší. Barevné kultivary  se uplatní nejlé-
pe jako solitery.
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Jilm – Ulmus - pro malé zahrady se hodí nejzná-
mější kultivar jilmu habrolistého „Umbraculifera
s menší kulovitou korunou a „Wredri“ se žlutými,
nepravidelně zvlněnými listy, které během sezóny
přecházejí do světle zelené – tento kultivar dobře
odolává grafióze. Jilmy jsou slunomilné, snášejí ale
i polostín. Nemají rády vlhčí půdy, tam jsou napadá-
ny grafiózou. Napadené stromy se musí odstranit
a spálit, aby se zabránilo šíření choroby.

ÚNOROVÁ ZAHRÁDKA

Další vhodné stromy jsou slivoně a višně, které
mají mnoho kultivarů, rozdílných barvou a tvarem
květů v jarních měsících, v další době pak barvou
listů. Mohou mít různé formy od klasických stromů
až po stromy s převislými větvemi a  keři různých
tvarů. Nejlépe jim vyhovuje slunečná poloha,  střed-
ně těžká i lehčí nepříliš vlhká půda s dostatkem váp-
níku. Proti mrazu jsou odolné.

Tento malý výčet jsou pouze typy a na Vás bude
záležet, zda-li si pro svojí zahrádku vyberete strom,
který budete považovat za rodinný tak, jako to dělá-
vali naši předkové, po kterých nám zůstali nádher-
né letité stromy.

Zprávy- organizační záležitosti .
Druhou neděli v březnu, tj. 11. 3. 2007 ve 14,00

hodin se opět sejdeme na „Výroční členské schůzi“
v jídelně ZŠ v Polesné ulici. Všichni členové budou
osobně pozváni. Těšíme se po roce na setkání.

Po úspěšných předešlých letech v pěstování bram-
bor máte opět možnost si objednat uznanou sadbu.
Objednávky  písemně nebo telefonicky pro všechny
zájemce, to je pro všechny občany na kontaktních
místech: manželé Nohejlovi - tel. 281972155, Lízne-
rovi -   tel. 281972219, př. Exnerová -  281971101.
Poslední možnost objednání sadby je  na výroční člen-
ské schůzi.

Jako každý rok, připravujeme přednášky, všichni
zájemci sledujte naše vývěsní skřínky, pokud bude
z časových důvodů možné, informace o termínech
bude součástí našich stránek ve „Zpravodaji“.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

SPORT

Nepříl iš podařená sezona FC Rohožník United

Není to velmi vděčná role a úkol
napsat zhodnocení sezony, která
se nevyvede. Ale pro úplnost a pře-
hlednost toho, co jsme letos do-
kázali, se přeci jen o to pokusím.

Jak je asi pozornému čtenáři

známo, Hanspaulská liga malého
fotbalu se hraje dvousezónově, tj.
systémem jarní a podzimní sezo-
na.

Zatímco na jaře „A“ tým FC Ro-
hožníku United obsadil v šesté

lize celkové 6. místo a na konci
sezony mu v tabulce chybělo na
poslední postupující tým jen 2
body, podzimní sezona patřila do
kategorie hororových.

Po první úvodní výhře přišla
černá série 5 porážek, což bylo
dáno hlavně chybějícím branká-
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řem. Během těchto 5 utkání se
v bráně celkem vystřídali 4 hráči...
Po 6 zápasech jsme se najednou
octli v sestupových vodách a i ofi-
ciální komentáře nás pasovaly do
role kandidátů na sestup.

Naštěstí po této dlouhé a ne-
příjemné sérii došlo k obratu a po-
dařilo se nám porazit ostatní sou-
peře nejen v sousedství v naší
tabulce a díky tomu se vyšvihnout
opět dosti překvapivě do poklid-
nějších pater tabulky. V této fázi
soutěže se nám opravdu dařilo
a lehce jsme přehráli i týmy na špi-
ci tabulky. Famózní zápas jsme se-
hráli s odvěkým rivalem FC Reds,
které je naším tradičním derby. Po
jarní výhře 2:1 jsme se střelecky
předvedli a dali 6 gólů, z toho je-
den do vlastní sítě a vyhráli tak 5:2.

V tomto období se nám zároveň
podařilo zajistit 3 kvalitní opory:
dva 17tileté hráče do útoku Micha-
la Pivoňku a Marka Dusila a hlav-
ně brankáře Vladislava Skalníka.
Vše se zdálo být na dobré cestě
k udržení a záchraně v 6. lize.
V předposledním kole jsme mohli
stvrdit naši jistotu setrvání zápa-
sem s Veleslavínem Viktoria, před
kterým jsme měli bodový náskok
na 9. místě. Celý zápas jsme měli
převahu, soupeř se nedostal

k žádnému zakončení, ale naše
hubené vedení 1:0 a neschopnost
dát další gól a netrefovat jen tyče
a břevno se nám vymstila. Zlověst-
ný a šokující obrat nastal v 47.
minutě, kdy nám soupeř vstřelil
během 25 sekund dva navlas stej-
né góly. Byly to do té doby první
dvě soupeřovy střely na bránu.
Dokonce oficiální týdeník Hans-
paulské ligy věnoval tomuto mo-
mentu vlastní komentář! Aby byla
zkáza dokonána, za další 2 minu-
ty soupeř přidal třetí gól. Mohutný
závěrečný tlak vyústil jen ve sní-
žení na 3:2 a v neproměněný únik
a brejk jeden na gólmana v po-
slední minutě. V tuto chvíli jsme se
znovu ocitli na sestupové pozici
a museli doufat, že tým Veleslaví-
nu v posledním kole prohraje a my
pro změnu vyhrajeme.

V posledním kole, kdy se všech-
ny zápasy hrály ve stejnou dobu,
nám pomohl náš „B“ tým a jel jako
pozorovatelé na zápas právě týmu
Veleslavína - našeho nejbližšího
soupeře v tabulce. Náš poslední
zápas proti Basta Fidli „A“ jsme
povinně vyhráli (4:1), ale z pan-
kráckého hřiště hlásili naši pozo-
rovatelé špatné zprávy: Veleslavín
celý zápas vedl, aby nakonec re-
mizoval 1:1, což na naše udržení

stejně nestačilo. Takže jsme do
kabin odcházeli se svěšenými hla-
vami a navzájem se ujišťovali, že
za půl roku budeme v 6. lize zpátky.

V tu chvíli se nám ani ve snu
nemohlo zdát, že beznadějně po-
slední tým FC Palbo, který měl už
problém se sejít na zápas a který
do té doby vyhrál jen jeden zápas,
se na poslední utkání zmobilizuje
a dokáže vyhrát nad družstvem
FC 1869, které před posledním
kolem mělo o bod víc než my. Ten-
to zápas jsme ani nesledovali,
protože jsme předpokládali, že
tým FC 1869 si v poklidu ohlídá
jistotu udržení a alespoň s jasným
outsiderem minimálně remizuje.

To, že jsme se udrželi i pro jar-
ní sezonu v 6. lize, jsme se dozvě-
děli až po týdnu po skončení pod-
zimní soutěže! Zařekli jsme se
proto, že už víckrát nebudeme
pokoušet štěstěnu stejným způso-
bem a na jaře se za to pořádně
vezmeme hned od začátku.

„B“ tým FC Rohožník měl na
podzim poklidnou sezonu, kdy se
pohyboval buď ve středu tabulky
a nebo občas i na jejím čele. Tým
má však zcela jistě kvalitu na to,
aby se na jaře 2007 zkusil poprat
a dostat se do 6. ligy.

David Stulík, FC Rohožník United

SPORT
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Tabulka 6.H ligy, podzim 2006

Pořadí Název mužstva Odehrané Počet Počet Počet Skóre Počet
zápasy vítězství remíz proher bodů

1. Nikdo nikde 11 8 1 2 63:23 17
2. Blesk VK B 11 7 1 3 57:41 15
3. Reds FC 11 6 1 4 43:29 13
4. Bílej balet 11 3 6 2 27:21 12
5. JH 11 5 2 4 29:25 12
6. Basta fidli A 11 5 1 5 23:27 11
7. Imidin Opatov FC 11 5 1 5 32:39 11
8. Rohožník United FC A 11 5 0 6 34:29 10
9. Veleslavín Viktoria 11 3 4 4 22:32 10

10. FC 1869 11 3 3 5 23:29 9
11. Pradox 1.FC 11 1 5 5 17:48 7
12. Palbo 03 11 2 1 8 17:44 5

RŮZNÉ

VYSOKÁ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o.

Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3 – Žižkov,  www.vsjak.cz

Projekt JPD 3, Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání
„Vzdělávací program pro edukačně-rehabilitační pracovníky tyflopedického typu“

                 Vysoká škola Jana Amose Komenského
Vás tímto zve k účasti na

kurzu další profesní přípravy pracovníků v tyflorehabilitaci, tzn. rehabilitaci zrakově postižených občanů.

Kurz je připravován a pilotně realizován díky finanční podpoře evropského sociálního fondu,  státního
rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy.
Jedná se o pilotní běh dalšího profesního vzdělávání pracovníků s klienty se zrakovým postižením.
Účast na kurzu je bezplatná.
Vhodné zejména pro: pražské zájemce, kteří pracují v organizacích poskytujících služby klientům se
zrakovým postižením; pracovníky zdravotnických zařízení; studenty středních zdravotnických škol,
VŠ studenty příbuzných oborů se zájmem o práci s občany se zrakovým postižením; zaměstnance Úřadů
práce aj. zájemce o problematiku života lidí se zrakovým postižením na území hlavního města Prahy.

Termín zahájení: březen - v sobotu 3. 3. 2007 v 8:00 hod – až červen, rozsah: 61 vyučovacích
hodin (z toho 45 hodin teoretické výuky, 16 hodin praktického nácviku).

Místo konání:  Vysoká škola Jana Amose Komenského, Ostromečská 8, Praha 3, 130 00;

Dědina: pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, o.p.s., Šmolíkova 866, Praha 6;
Tyfloservis, o.p.s., Krakovská 21, Praha 1.
Odborný garant kurzu: prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc.

Náplň vzdělávacího programu a podrobnější informace o jeho organizaci včetně přihlášky získáte
na webových stránkách projektu: http://www.vsjak.cz/projekt/tyflo/index.php nebo u kontaktní osoby Mgr.
Jany Rylichové (na tel.: 267 199 041, mail: rylichova.jana@vsjak.cz).

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

SPORT
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RŮZNÉ

D ě t i  a  p o l i c e j n í  p r e v e n c e

zacemi, kdy policisté a strážníci
formou besed, přednášek, her,
rozboru skutečných případů apod.
pomáhají vštěpovat dětem pravi-
dla bezpečného chování.

Jde většinou o známé zásady,
které ovšem děti často nedodržu-
jí. Desetkrát se nic nestane, pro-
tože dítě mělo štěstí a potkalo
dobrého člověka. Po jedenácté
může jít o zločince, který někdy
ukolébá pozornost dítěte i slušně
vypadajícím zevnějškem a z po-
čátku vlídným chováním. Jindy
vystupuje autoritativně a sází na
to, že dítě se mu neodváží odpo-
rovat. Tedy zásady typu „Nechoď
nikam s neznámými lidmi, neot-
vírej jim dům ani byt, nesedej
s nimi do auta, nesděluj jim
svou adresu, neber si od nich
jídlo ani pití, nenos viditelně klí-
če od bytu a cenné věci,“ a tak
dále mají jistě svůj smysl. Ostat-
ně již ve starých pohádkách pro
děti najdeme řadu rad, které dnes
můžeme zahrnout pod prevenci.
Připomínáme také, že i samotné
dítě bez rodičů má právo požádat
policii o pomoc. Je dobré udržo-
vat si přehled o situaci v okolí.
Zjistí-li dítě že je sledováno,
mělo by se snažit zmizet proná-
sledovateli z dohledu, uchýlit
někam, kde je více lidí – např.
pošta, obchod, úřad, nejlépe
policejní oddělení - a požádat
konkrétní osoby o pomoc. Ne-
přehledná místa – husté křoví,
opuštěná budova, otevřené dve-
ře – minout s odstupem: pre-
vence proti napadení ze zálohy.
Bezpečný odstup by mělo udr-
žovat i tehdy, pokud je někým
lákáno k cizímu autu, otevře-

ným dveřím nebo podezřelé
skupině osob – prevence proti
uchopení, zavlečení nebo obklí-
čení.  Některé děti byly napade-
ny při vstupu do domu nebo ve
výtahu. Proto než přistoupí ke
dveřím a vytáhnou klíče, měly
by se ohlédnout zda v jejich těs-
né blízkosti není neznámá oso-
ba. Pokud ano, ať samy neode-
mykají, těžko by se s dotyčným
přetahovaly o dveře. Mohou za-
zvonit na známého souseda,
domácí osoby, nebo odejít stra-
nou a vrátit se za chvíli až bude
„čistý vzduch“, případně s do-
provodem. S cizími osobami ni-
kdy nevstupovat do výtahu –
pachateli stačí stisknout tlačít-
ko do sklepa a dítě je v pasti...

Většina lidí, které děti venku
potkají, jsou naštěstí normální
a slušní. Bohužel, ne všichni. Je
chybou  pěstovat v dětech strach
z každého kroku na ulici. Zdravá
obezřetnost a předvídavost je
však může v některých případech
zachránit.

Preventivně informační skupinu
správy hl.m. Prahy Policie ČR je
možné kontaktovat telefonicky na
čísle  974 825 281 / 5 / 4 (preventiv-
ní pracovníci), 974 825 280 / 2 / 3
(tiskoví mluvčí) nebo e-mailem :
tiskpha@mvcr.cz.

Sídlí v Kongresové ulici č. 2
v Praze 4.

Př ímo na obvodě Prahy 9,
8, 3 působí Preventivně infor-
mační skupina Policie ČR OŘ
Praha III, kde je možné kontakto-
vat preventivní pracovníky na tel.
974 858 207 nebo 208.

por. Jan Holub
pprap. Mgr. Gabriela Krupičková

pprap. Bibiana Fuchsová

   Na konci mi-
nulého roku
vzrušil veřej-
nost př ípad
násilníka, kte-
rý na sídlištích

v Praze 8 a 9 spáchal několik se-
xuálně motivovaných útoků na
děti. Policie ČR zahájila ihned in-
tenzivní pátrání a následně infor-
movala i veřejnost. Přesto je kri-
t izována, že nevarovala včas
a v dostatečné míře. Co si ale
představit pod pojmem včasné
a dostatečné varování? Počet
osob, které mají vůči dětem ne-
bezpečné sklony, není znám. Žijí
mezi námi. Mnozí se dokáží ovlád-
nout, případně se dobrovolně léčí,
jiní časem zaútočí. Policie proti
nim smí ze zákona zakročit až
když páchají trestný čin nebo pře-
stupek. To už ale může být pozdě.
A i kdyby se v budoucnu zjedno-
dušením přebujelého papírování
a zvýšením početních stavů po-
dařilo vyslat do ulic více policistů
a strážníků než dnes, nikdy jich
nebude tolik, aby uhlídali každé
dítě.  Z toho vyplývá, že zásady
bezpečného chování je třeba
děti naučit bez ohledu na to, zda
právě někde řádí nějaký pedo-
fil. Nejvíce možností mají v tomto
směru rodiče a učitelé, případně
výchovní pracovníci v zájmových
organizacích, kteří jsou s dětmi
v nejčastějším kontaktu. Ale ani
policie není v této oblasti nečin-
ná. Již řadu let působí i v Praze
preventivně informační skupina
Policie ČR a útvar prevence Měst-
ské policie. Spolupracují také
s mateřskými, základními i střed-
ními školami a dalšími organi-

Poděkování
Ředitelství a celému pedagogickému kolektivu Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy vyjadřuji

srdečné díky za gratulaci, květiny i hodnotný věcný dar k mým 75. narozeninám.
Svému bývalému pracovišti přeji další úspěchy v uskutečnění náročných a odpovědných úkolů ve vý-

chově dnešní mladé generace a úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností.
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INZERCE

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR A LIAZ HR !!!

Cihlový zdící systém POROTHERM, ECOTON,  přesné tvárnice YTONG, PORING, cihly, překlady, stropní
systém HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie,střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren DCD IDEAL, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy DEGUSSA,  PRINCE COLOR , PRIMALEX
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát,silikon,bitumen,PU pěna, atd…..
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění,ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR
Míchačky,nářadí,žebříky,ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..

Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX na počkání
Rozvoz materiálu automobily Man s hydraulickou rukou , Liaz s hydraulickou rukou
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace
Montáž střešních oken Velux – pro RD zdarma (5% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!

RŮZNÉ

Upřímně děkuji za milou gratulaci Sboru pro občanské záležitosti (pí Zdeně Vodové), Svazu postižených
civilizačními chorobami (pí Marešové) a Klubu důchodců v Újezdě nad Lesy (pí Květě Svátkové).

Těším se na další setkání při velmi hodnotných akcích těchto organizací, kterými přinášejí obohacení, ale i
inspiraci pro vlastní náplň života nás „dříve narozených“.

Díky vám všem.
Jitka Dvornikovová
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DAŇOVÉ  PŘIZNÁNÍ 2006
SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Vám zajistí
MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy Běchovice
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: info@mvm-servis.cz

placená
 inzerce & reklama

! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

My nabízíme:
Analýzy
Rady
Optimální cesty
k dosažení vašich
přání a cílů
Nejlepší produkty
na trhu

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

V čem a proč jsme jiní než poradci sólových finančních institucí:

Nabízíme produkty napříč všemi dostupnými finančními institucemi
Naše analýzy a rady jsou nezávislé, podepřené dlouholetými
mezinárodními zkušenostmi
Nabízíme nejvýhodnější produkty šité na míru pro každého klienta

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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ELEKTROINSTALACE DO 1 000 V
rodinné domy * bytové jednotky
dílny * průmyslové rozvody
kanceláře * el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE    *   hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:

 DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský

e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz

Sdružení elektro
Elektroinstalace

Lacina – Koubský
Praha 9-Újezd nad Lesy,

 Chmelická 556

korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hod. 281 972 810
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

ÚČETNÍ SERVIS H + P
daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,

mzdy, daně, zastupování na úřadech, účetní poradenství
Zlata Hadravová

Ilona Pleschnerová
Měšínská 1632 Tel.: 281 971 906
190 16  Praha 9 mob.: 602 939 775

placená
 inzerce & reklama

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY

tel: 606 578 288,   e-mail: uspo@o2active.cz
kancelář: Semonická 2174,  Praha 9 - H. Počernice, Hana Matoušková

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

HLEDÁM PRONÁJEM

pro maminku 85 let - (samostatná).
1+1, garson.

Tel.: 731 108 400, 281 970 947 - odpol.
Táborská Věra
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placená
 inzerce & reklama
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KOUPÍM 3 – 4 + 1
byt nebo dům bez RK.

Újezd n/L a okolí.
Tel.: 603 517 607

HLEDÁME POMOC NA VÍKENDY
při ranní a večerní hygieně

u ležícího pacienta.
Tel.: 732 275 059

Lucie Dlabačová
Vás zve

na tradiční velikonoční výstavu

VÍTÁME JARO
Výstava se koná:

čtvrtek 22.3. 2007 10–17 hodin
pátek 23.3. 2007 10–18 hodin
sobota 24.3. 2007 9–17 hodin

V „areálu snů“ u zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy

Prodej velikočních věnců na stůl, dveře, různé
dekorace velikonoční, suché vazby aj.

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293
246 082 014

Úklidová firma nabízí své služby
- úklidy domácností
- hlídání dětí
- nákupy ap.

Zároveň přijme další zájemce pro tyto práce.
Vhodné jako přivýdělek k platu, pro
maminky na mat. dovolené či důchodce.
Více informací na tel.:

739 664 554,  728 150 610 - pí. Reiserová

✶ vysoušení zdiva objektů
✶ zateplování fasád, půd
✶ rekonstrukce domů, bytů

603 505 987       Úvaly       Tel.: 281 981 684

STAVEBNÍ PRÁCE

poradenství

Děláme to pro Vás již 16 let

AJ – připravím k maturitě,

na přij. zkoušky na VŠ a pod.
Pedag. vzdělání a certifikáty v oboru mám.

Tel.: 606 516 818

V REGENERAČNÍM STUDIU
Na Slovanech (Úvaly)

PRONAJMU VOLNÉ PROSTORY
kosmetičce, fyzioterapeutovi, popř. kadeřnici.

Kontakt na tel.: 724 081 037
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PŘIJMEME šikovné,

spolehlivé PRODAVAČKY s praxí,

nejraději paní v důchodu nebo studentku
na dlouhodobou brigádu

do květinářství a cukrárny
v Újezdě nad Lesy.

Prosíme volejte po–ne 8.00–21.00 hod.

Tel . : 608 982 711

O Z N Á M E N Í

Od 1. února 2007 Vás zveme

do nově otevřené prodejny

zákusků a květinářství

na konečné autobusů Rohožník.

9.2. 2007 sleva na nákup 10%. (pátek)

Otvírací doba:
Květinářství: po–pá 9.00–20.00 hod.

so 8.00–14.00 hod.

Prodej zákusků: po–pá 8.00–12.00 hod. 14.00–20.00 hod.
so–ne 7.30–14.00 hod.

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 10.00–12.00 - 17–20 hodin

MILUJI TĚ
DANI

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: 281 012 911.
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