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Vážení spoluobčané,
všechno nejlepší v roce 2005, mnoho úspěchů

v osobními pracovním životě,
spokojenost, zdraví, štěstí a dobrou spolupráci
s Úřadem městské části Praha 21,
Vám za pracovníky úřadu přeje

                                                                                 Saitz Vladimír
                                                                           tajemník ÚMČ Praha 21
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Zápis z 42. schůze rady MČ Praha 21 ze dne
10. listopadu 2004

Jmenuje

- Ing. Františka Belicu vedoucím odboru majetku a investic
Úřadu MČ Praha 21 od 15.11. 2004 a schvaluje jeho plato-
vý výměr dle předloženého návrhu, který je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení a dále pověřuje tajemníka
podpisem platového výměru

- Ing. Vlastu Berkovou členkou škodní komise a zároveň
odvolává Ing. Miloslavu Koblicovou z funkce členky
škodní komise

- Ing. Vlastu Berkovou členkou likvidační komise a zároveň
odvolává Ing. Miloslavu Koblicovou z funkce členky likvi-
dační komise

- tajemnicí výběrové komise pí Zdenu Péterovou a členy
výběrové komise Ing. Františka Belicu, Ing. Vlastu Ber-
kovou a MUDr. Hanu Roubíčkovou, a to s platností od
11.11. 2004 a zároveň odvolává z funkce člena výběrové
komise Ing. Miloslavu Koblicovou a Ing. Přemysla Šafaříka

Neschvaluje

- uvolnění finančního příspěvku na nákup zámkové dlažby
na dokončení části ul. Domanovická

Schvaluje

- limit mobilního telefonu pro Ing. Belicu ve výši 1000,-
korun a Ing. Berkovou ve výši 400,- Kč a to s platností od
1.11. 2004

- odměny za celoroční práci vedoucím úředníkům, zástupci
tajemníka a tajemníkovi Úřadu MČ Praha 21 dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu zápisu

- převod finančních prostředků ve výši 83500,- Kč z ka-
pitoly 10 – pokladní správa do kapitoly 02 – městská infra-
struktura

- odměny řediteli Masarykovy ZŠ Mgr. Miroslavu Kurkovi
a ředitelkám MŠ pí Janě Cenkrové, Anně Vlkové a Danuši
Štolcbartové dle předloženého návrhu, který je nedílnou
součástí originálu zápisu

- na základě výsledku výběrového řízení výběr nejvýhod-
nější nabídky na dodavatele stavby „Zateplení fasády zdra-
votního střediska Rohožník, Živonínská 1630, Praha 9 –
Újezd nad Lesy“ v následujícím pořadí: 1) SIM stavby,
s.r.o., 2) Vltavín holding, s.r.o., 3)NATO – Praha, s.r.o.,
4) SKANSKA CZ, a.s., a ukládá ÚMČ Praha 21 předložit
smlouvu o díle se SIM stavby, s.r.o., Ústí nad Labem na
jednání Rady MČ Praha 21

- smlouvu o dílo na stavbu „Zateplení fasády zdravotního
střediska Rohožník, Živonínská 1630, Praha 9 – Újezd
nad Lesy“ se zhotovitelem díla SIM stavby, s.r.o., Slád-
kova 847/7, 415 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem smlouvy o dílo a zároveň uklá-
dá ÚMČ Praha 21 předložit návrh barevného řešení fasády
zdravotního střediska ke schválení na jednání Rady MČ
Praha 21

- odměny členům redakční rady dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

- navrženou vánoční výzdobu – osazení vánočního stromu
na pozemku MČ Praha 21 parc.č. 1652, k. ú. Újezd nad
Lesy dle předloženého plánku a souhlasí s uzavřením
smlouvy o sponzorském daru s firmou ZISTA – JAROŠ

- návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy na území
hl. m. Prahy pro rok 2005 bez připomínek a ukládá ÚMČ
Praha 21 zaslat MHMP – odbor informatiky toto usnesení

- finanční odměnu ve výši jedné měsíční odměny starostce
MČ Praha 21 paní Zikmundové, peněžitý dar ve výši jedné
měsíční odměny neuvolněným místostarostům panu Janu
Slezákovi a panu Pavlu Švejnohovi a peněžitý dar ve výši
jedné měsíční odměny radním MČ Praha 21

Souhlasí

- s odvoláním pí Jiřiny Kučerové z funkce členky finanč-
ního výboru a s jmenováním pí Věry Crhové členkou fi-
nančního výboru a s jmenováním Ing. Vlasty Berkové do
funkce tajemnice finančního výboru a zároveň ukládá sta-
rostce pí Zikmundové, aby předložila tento návrh ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- na základě vydaného usnesení č. 521 a 802 s žádostí
o poskytnutí finančních prostředků přímo na účet FK
Újezd nad Lesy a ukládá Úřadu MČ Praha 21 převést
finanční prostředky přímo na účet FK Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá starostce pí Zikmundové předložit
materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s převodem vlastnictví bytové jednotky č. 1627/36, Žíšov-
ská 1627, Praha 9 – Újezd nad Lesy manželům Miladě
Chlubnové a Karlu Chlubnovi a ukládá starostce pí Zikmun-
dové předložit převod vlastnictví bytové jednotky ke
schválení na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s vedením a vyznačením cyklotrasy č. 8100 na území MČ
Praha 21 za předpokladu, že náklady bude hradit objednatel

- rozpočtové opatření č. 26 – úprava rozpočtu na rok 2004
– nákup hraček na Vánoce pro MŠ z rezervy v kapitole 10
dle tabulky, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

- s žádostí SUDOP Praha, a.s., č.j. 208/7252/2004 o prodeji
a pronájmu části pozemků, vstupem na pozemky a s trva-
lým uložením sdělovacích a silnoproudých kabelů do
země jako trvalé věcné břemeno u jednotlivých pozemků
za těchto podmínek: 1) K pozemku parc.č. 1542 (PK 620/55)
zajistí SUDOP Praha , a.s., geometrický plán, 2) Věcná
břemena trvalá k pozemkům za úplatu dle zásad přijatých
usnesením RMČ č. 935 ze dne 7.8.2001, 3) Prodej pozem-
ků dle platné cenové mapy nebo znaleckého posudku, 4)
dočasný pronájem pozemků za úplatu dle dohody a ukládá
ÚMČ Praha 21zaslat SUDOP Praha, a.s., toto usnesení
a zajišťovat další postup v souladu s platnými předpisy
a zákony

Nesouhlasí

- se žádostí pí Dany Oravcové, bytem č. 4, Novosibřinská 673
o povolení splátek na umoření dluhu na nájemném a uklá-
dá ÚMČ Praha 21 informovat žadatelku v intencích jedná-
ní RMČ

- se žádostí D-CLUBu o prominutí nájemného za prázd-
ninové měsíce a žádá D-CLUB o uhrazení celé dlužné
částky do konce prosince 2004. V případě, že nedojde
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k uhrazení dlužné částky za nájemné, bude D-CLUBu
dána výpověď z nájmu

- se změnou článku IV. nájemní smlouvy č. 119/04 o  pro-
nájmu pozemku parc. č. 4352/3 ul. Novosibřinská, na otoč-
ce Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy a pověřuje starost-
ku pí Zikmundovou, po provedení úpravy, podpisem
smlouvy

- s předloženou smlouvou s Pražskou energetikou, a.s.
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a ukládá ÚMČ Praha 21 projednat s Pražskou energetikou,
a.s. změnu smlouvy ve smyslu usnesení RMČ č. 935 ze
dne 7.8.2001

- se zařazením do změn územního plánu změnu na par-
celách č. 549/1, 549/2 včetně zastavěných ploch a pří-
jezdové komunikace (změna se týká plochy PSZ, která se
mění v části na plochu PZA) a ukládá starostce pí Zikmun-
dové předložit materiál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Zápis z 43. schůze rady MČ Praha 21 ze dne
24. listopadu 2004

Ukládá

- ÚMČ Praha 21 předložit do příštího jednání RMČ Pra-
ha 21 návrh smlouvy s firmou ZISTA Jaroš na zimní údržbu
místních komunikací v Újezdě v nad Lesy

- ÚMČ Praha 21 zpracovat kontrolní rozpočet na opravu
objektu – skautská klubovna Rohožník, včetně zprávy
architekta a statika

- (žádost o souhlas s vedením a vyznačením cyklotrasy)
ÚMČ Praha 21 informovat objednatele o stanovisku RMČ
Praha 21

- paní starostce Zikmundové předložit darovací smlouvu
na vánoční strom na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 (nabídka pana Kovandy – osazení vánočního
stromu)

- ÚMČ Praha 21 postupovat při převodu vlastnictví bytové
jednotky – Źiželická č.p. 1611, b.j.č. 13, Praha 9, v souladu
s privatizačními předpisy

- ÚMČ Praha 21 informovat nájemce Divadla pod úrovní
o nutnosti vypracovat dodatek k již uzavřené smlouvě
z důvodu změny názvu na D-CLUB a doporučuje zástupci
nájemce vypracovat dodatek ke smlouvě

- ÚMČ praha 21 (OMI) připravit návrh odpovědi na námit-
ky na průběh veřejné soutěže – viz §88 odst. 1 zákona
č. 40/2004 Sb., v intencích jednání Rady MČ Praha 21

- ÚMČ Praha 21 zpracovat finanční analýzu příjmů a výdajů
na vydání jednoho čísla Újezdského zpravodaje s cílem
zkvalitnění úrovně tohoto periodika a předložit variantní
řešení možnosti bezplatné distribuce do všech domácností
v MČ Praha 21

Bere na vědomí

- zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 3.11.2004
a ukládá odboru majetku a investic předložit na příštím
jednání kontrolního výboru požadované stížnosti

- dopis Mgr. Hany Halové „Koncepční záměr zajištění lé-

kařské služby první pomoci na území hl. m. Prahy“ a ne-
souhlasí s navrhovanou částkou obsaženou v návrhu
smlouvy MČ Praha 14 o úhradě příspěvku na náklady
spojené s provozem LSPP pro rok 2005 a ukládá paní
starostce Zikmundové vstoupit v jednání s MČ Praha 14
s požadavkem na snížení příspěvku na úroveň cca 500
tis. Kč s tím, že služba bude poskytována pouze dětem a do-
rostu a budou zrušeny výjezdy lékařů, a zároveň ukládá paní
starostce Zikmundové předložit nový návrh smlouvy, která
bude ve shodě s názorem dnešního jednání RMČ Praha 21

- žádost Masarykovy ZŠ na odstranění závad a nedodělků
v budovách školy (okna, dveře, zateplení, fasáda) a ukládá
ÚMČ Praha 21 postupovat v souladu s reklamačním řádem

- záznam z pracovního jednání ze dne 16.11.2004 ve věci
zprůjezdnění komunikace I/12 a ukládá ÚMČ Praha 21
na příštím jednání Rady MČ Praha 21 informovat o změně
dopravního značení na komunikaci I/12 a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 (OŽPD) vstoupit v jednání s ÚMČ Běcho-
vice ohledně průjezdnosti komunikace I/12 a informovat
o výsledku jednání RMČ

- informaci ohledně opravy komunikace Zlivská a o prů-
zkumu ohledně počtu parkovacích míst na sídlišti Rohož-
ník a ukládá paní starostce Zikmundové předložit infor-
mace na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

- zápis z mimořádného jednání KVV ze dne 8.11. 2004
a schvaluje uvolnění finanční částky 80 tis. Kč z rezervy
do kap. 06 na vybavení muzea

- předložený materiál (požadavky na investora a převzetí
komunikací od firmy IPB Real, a.s. a ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 (OŽPD) zpracovat analýzu přístupu ÚMČ Praha 21
k jednotlivým investorům provozujícím podnikatelskou
činnost v oblasti výstavby na území MČ Praha 21 v návaz-
nosti na projednávaný materiál

Neschvaluje

- žádost Sdružení důchodců MČ Praha 21 o finanční pří-
spěvek s tím, že bude přispívat pouze na akce konané na
území MČ Praha 21

Nesouhlasí

- s přijetím studenta na placenou praxi (AISEC Praha –
zprostředkování studentské praxe) do Úřadu MČ Pra-
ha 21 od března 2005

Schvaluje

- zrušení oddělení bytového hospodářství a VHČ s účinností
od 1.1. 2005 a ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha 21 předložit
výše uvedenou organizační změnu Organizačního řádu
na příštím jednání RMČ

- jednací řád výběrové komise
- zvýšení finančních prostředků pro komisi Sboru pro ob-

čanské záležitosti ve výši 7000,- Kč na vánoční posezení
důchodců dne 12.12. 2004 a ukládá ÚMČ Praha 21 uvolnit
požadovanou částku z kap. 10 do kap. 06

- udělení odměny vedoucí finančního výboru, Ing. Vlastě
Berkové, ve výši 5000,- Kč

- rozpočtová opatření č. 35 – 37 dle přiložených tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
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- návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení a souhlasí s jeho doplněním o body z dalších jed-
nání Rady MČ Praha 21 do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 a schvaluje termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 v pondělí dne 20.12.2004 v 18:00 hod., které
se bude konat v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21

- termíny dalších jednání Rady MČ Praha 21 – středa 8.12.
2004 v 16:00 hod, a středa 15.12.2004 v 16:00 hod.

Souhlasí

- s rozpočtovými opatřeními č. 27 – 34: změny rozpočtu
na rok 2004 dle přiložené tabulky č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a ukládá paní starostce Zikmun-
dové předložit tento materiál na nejbližším zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s čerpáním výdajů rozpočtu k 30.9.2004 dle tabulky, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá paní starost-
ce Zikmundové předložit celý rozbor hospodaření za 3.
čtvrtletí 2004, uvedený v příloze č. 1, který je nedílnou
součástí originálu tohoto usnesení, na nejbližším zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 21
- s návrhem rozpočtu na rok 2005 dle tabulky, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá paní starostce
Zikmundové předložit kompletní návrh rozpočtu, který
je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení a který je
uvedený v příloze č. 2 materiálu, na nejbližším zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Revokuje

- usnesení RMČ Praha 21 č. 521 ze dne 17.3.2004 a usnesení
RMČ Praha 21 ze dne 29.9. 2004 a souhlasí s poskytnutím
finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč na účet FK Újezd
nad Lesy z kapitoly 06 jako ostatní tělovýchovná činnost
dle přiložené tabulky č. 5 (úprava rozpočtu č. 38), která je
nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá paní starostce
Zikmundové předložit tento materiál na nejbližším za-
sedání Zastupitelstva MČ Praha  21

Jmenuje

- členem redakční rady Újezdského zpravodaje pana
Ing. Michaela Jantsche

Trvalé označování psů
Vážení chovatelé psů a pejsků,
dovolte, abych vám nejdříve popřála

v tomto novém roce 2005 mnoho dobré-
ho, spokojenost a štěstí.

Vzhledem k tomu, že od 1.1. 2005
nabývá účinnosti vyhláška o čipování
(tetování) psů, podávám následující
stručné informace:

Každý chovatel psa chovaného na
území hl.m.Prahy je povinen nechat
psa, který je starší 6 měsíců, trvale
označit mikročipem (nebo tetováním).

Od veter. lékaře, který aplikoval mi-
kročip, si chovatel k doložení trvalého
označení vyžádá potvrzení o označení
psa, na němž je uvedeno číslo mikro-
čipu. U psů s průkazem původu lze toto
potvrzení nahradit stejnopisem průkazu
původu.

oznamuje vyhlášení výběrového řízení na prodej bytu č.6,
 I. kategorie o velikosti 4+1, 93 m,

 v č.p. 1627, v Žíšovské ulici v Praze 21 – Újezdě nad lesy,
obálkovou metodou, minimální nabídková cena 1.900.173,- Kč.

Bližší informace na Úřední desce ÚMČ Praha 21, nebo přímo u tajemníka úřadu.

Označování psů  se provádí na náklady
jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa
označit mikročipem, má nárok na úlevu
od poplatku při splnění 2 podmínek:
1. nechá psa označit mikročipem (teto-

váním)
2. přihlásí se do 30 dnů v evidenci cho-

vatelů psů, kterou vede Magistrát
hl.m. Prahy

Úleva  od poplatku ve výši roční sazby
je nejvýše 350 Kč. Tato úleva trvá ve
dvou po sobě jdoucích letech násle-
dujících po roce, kdy obě výše uvedené
podmínky chovatel splnil.

Závěrem
- chovatel, který před účinností této
vyhlášky nechal psa trvale označit nebo
ho před účinností této vyhlášky nabyl
trvale označeného, je povinen  se do 90

dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do
evidence.

Pes chovatele, který nebyl před účin-
ností této vyhlášky trvale označen mi-
kročipem nebo tetováním, musí být
označen nejpozději do 12 měsíců ode
dne účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.
2005).

Ditta  Literová
finanční odbor

ÚMČ Praha 21

Pronajme prostory pro zřízení zubní ordinace v objektu polikliniky Rohožník, v Praze 9 – Újezdě nad Lesy.
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Jágr, Slavětínská 83, Praha 9, 190 14, tel: 602669534, e-mail: okal@volny.cz.

Z ÚŘADU
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Újezdský zpravodaj
- pravidla pro uveřejňování příspěvků -

1) Újezdský zpravodaj je periodikum, jehož vydavatelem je
ÚMČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, a je vydáváno s cílem
informovat především o dění v této městské části a nejbliž-
ším okolí. Redakční rada proto bude dávat souhlas s uveřej-
něním pouze takových příspěvků, které naplňují tento zá-
kladní cíl. Naopak příspěvky, které nemají přímou vazbu na
MČ Praha 21 a její obyvatele nebo je lze najít v celostátních
periodikách, nebudou ve Zpravodaji uveřejňovány.

2) Újezdský zpravodaj je periodikum apolitické a s výjimkou
omezeného prostoru v době konání voleb nebude re-
dakční rada dávat souhlas ke zveřejnění příspěvků, které
jsou politicky motivovány. Tato zásada se týká všech pří-
spěvků bez ohledu na politickou stranu nebo sdružení,
které je podalo.

3) Redakční rada bude striktně dělit příspěvky na informa-
tivní, uveřejňované bezplatně, a příspěvky reklamního,
inzertního a P.R. charakteru. Uveřejnění těchto příspěvků
bude rada zpoplatňovat podle platného sazebníku pro
inzerci. Výjimkou z tohoto pravidla jsou příspěvky huma-
nitárního a charitativního zaměření - zde si rada vyhrazuje
právo poplatek za inzerci prominout.

4) Redakční rada nebude dávat prostor k zveřejňování opa-
kujících se příspěvků, které jsou motivovány osobními
spory nebo rozdílnými názory.

5) Redakční rada si vyhrazuje právo redakčně zkrátit odborně
a jednostranně zaměřené příspěvky, kterými jejich autor
oslovuje pouze omezený okruh čtenářů.

6) Každý publikovaný příspěvek musí být řádně podepsán
a musí obsahovat i přesnou adresu a kontakt na autora
příspěvku. Redakční rada se zásadně nebude zabývat ano-
nymními příspěvky.

7) Příspěvky nesmějí obsahovat urážky a vulgarismy nebo
nepodložené či neprokázané osočování občanů nebo
skupin obyvatel z trestných činů, pokud tito nebyli za ně
pravomocně odsouzeni (ctít presumpci neviny).

8) Pokud nebudou příspěvky veřejně publikovány, bude
s nimi nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. jako
s neveřejnými informacemi (týká se i obtahů z tiskárny
ke korekturám), to znamená, že nebudou poskytovány ke
čtení třetím osobám ani jinak publikovány a zveřejňovány
do doby vydání příslušného čísla Zpravodaje.

Redakční rada

Kolektiv pracovníků veterinární ošetřovny, Ratajská 464 přeje všem

našim zákazníkům a jejich zvířecím miláčkům

vše nejlepší do nového roku.
MVDr. Hod

Od 1. 1. 2005 je výkonnou redaktorkou Újezdského zpravodaje Martina Nejtková,
e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz

Redakční rada
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Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
na rok 2005

leden Toušická 15. 1. velkoobjemový odpad

Rohožnická 15. 1. velkoobjemový odpad

Netušilská 15. 1. velkoobjemový odpad

únor Druhanická x Staroújezdská 5. 2. velkoobjemový  odpad

Valdovská x Kynická 5. 2. velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská 19. 2. velkoobjemový odpad

Starokolínská (u parku) 19. 2. velkoobjemový odpad

březen Dědická x Ranská 5. 3. velkoobjemový odpad

Rohožnická 5. 3. velkoobjemový odpad

Toušická 19. 3. velkoobjemový  odpad

Netušilská 19. 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
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Kontejnery na tříděný odpad
pilotní projekt „třídění bílého a barevného skla“

     V současné době je v naší MČ 30 stanovišť  tříděného odpadu. Jedná se o tato stanoviště:

Připravili jsme pro Vás
Ve spolupráci s vedením úřadu jsme

pro Vás zajistili vánoční stromeček, který
byl instalován v Masarykově parku ve
Staroklánovické ulici. Tento strom po-
skytli manželé Kovandovi, kteří ho mu-
seli pokácet z důvodu narušení inženýr-
ských sítí jeho kořenovým systémem.
Chtěli bychom proto poděkovat jim,
JUDr. Pelčákové,  a dále firmám, Pudis
a.s., LNC MARKET – Chadima,
ZISTA – Jaroš, Zahradnické služby -
Miroslav Štěpán, VODOMONT – VS
a.s., STAKO s.r.o a firmě LACINA –
KOUBSKÝ, které se podílely formou
sponzorského daru na přípravě a insta-
laci vánočního stromečku a zároveň
všem přejeme mnoho úspěchů do no-
vého roku 2005  a těšíme se s Vámi na
případnou další spolupráci.

Velice nás mrzí, že už se našli mla-
diství, kterým se tato vánoční výzdoba
nelíbila a kteří, možná z recese, vyšrou-
bovali z osvětlení přes dvacet žároviček
a otrhali vánoční balíčky.

1. Druhanická x Staroújezdská
2. Holšická x Sulovická
3. Zálešanská x Lomecká
4. Malešovská x Malotická
5. Domanovická x Oplanská
6. Cerhýnská x Onšovecká
7. Pilovská
8. Hulická MÚ
9. Toušická x Chotěnovská

10. Žehušická

Na těchto stanovištích jsou umístěny žluté kontejnery na třídění plastů, modré kontejnery na papír a zelené kontejnery (zvony)
na sběr skla. Na některých vybraných stanovištích jsou umístěny kontejnery na sběr tetrapackových obalů (nápojových kartonů).

Naše městská část byla vybrána na realizaci pilotního projektu na sběr a třídění bílého a barevného skla. Jak jste si určitě
někteří všimli, v polovině prosince se začaly zavážet na výše uvedená kontejnerová státní nové bílé kontejnery s  nápisem
„bílé sklo“. Do konce měsíce ledna budou tedy zelené kontejnery na sběr skla (zvony) vyměněny za nové oválné zelené
s označením „jen na barevné sklo“.  Takže na každém stanovišti bude umístěn pro bílé sklo jeden bílý  a jeden zelený
kontejner na barevné sklo. Tyto kontejnery se budou vyvážet stejně jako předtím, tedy  jednou za šest týdnů.

Touto formou Vás chci požádat o spolupráci. Pokud si všimnete, že se kontejnery ve vašem okolí častěji přeplňují, upozorněte
mne na to a já zařídím prostřednictví MHMP častější vyvážení nebo přistavení dalších kontejnerů. Kontroly stanovišť sice
provádím pravidelně, ale může se stát, že zrovna  nebudou v tu dobu tak využity, nebo mohu přijet po jejich vyprázdnění.

Pevně věřím, že se všichni společně zapojíme do tohoto projektu  a tím prospějeme ochraně životního prostředí.
OŽPD – M. Nejtková,   tel: 2810 129 43

11. Žíšovská 1627
12. Žíšovská
13. Živonínská
14. Žlebská
15. Zbýšovská x Lišická

16. – 17. Velebného
18. Hořejšího x Šlitrova
19. Kojická x Všeňská
20. Hrádková x Sudějovická
21. Hulická x Valdovská

22. Malešovská 1651
23. Polesná x Čenovická
24. Dědická x Rápošovská
25. Nadějovská x Bělušická
26. Staroklánovická (před hájovnou)
27. Velimská (u lesa)
28. Chabeřická x Týnecká
29. Starokolínská x Nadějovská
30. Domanovická x Staroújezdská

Přesto ale doufáme, že většinu z Vás
vánoční výzdoba potěšila a budeme se
snažit z této akce vytvořit každoroční
tradici.

OŽPD – M. Nejtková,
M. Polanecká
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Pevnost - České centrum znakového jazyka připravila pro zájemce o znakový jazyk
KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA, ÚNOR 2005

Více informací na www.pevnost.com, tel./fax: 266 00 63 90, mobil: 728 58 68 57.



9

RŮZNÉ

Vánoční besídka
pro důchodce a seniory.

Dne 12.12. 2004 se konala v jídelně
MZŠ v Polesné ulici pod záštitou ÚMČ
Praha 21 vánoční besídka pro naše
spoluobčany, kteří již dosáhli důcho-
dového věku. Příjemné odpoledne pro
ně připravily členky SPOZu (Sboru pro
občanské záležitosti) a místní odbočky
ČČK (Českého červeného kříže). Jako
hosté a zástupci úřadu MČ Praha 21 se
zúčastnili starostka paní Andrea Zik-
mundová, tajemník úřadu pan Vladimír
Saitz a místostarosta pan Pavel Švej-
noha. Jako čestný host byl pozván známý
herec, bavič, moderátor a kaskadér pan
Zdeněk Srstka. Program zahájily děti
z mateřské školy Rohožník pod vede-
ním paní učitelky Průšové, které před-
vedly opravdu náročný a dlouhý pro-
gram z básniček a písniček, kterého se
zhostily opravdu na výbornou. Ke konci
vystoupení byla již na některých dětech
vidět únava, ale vydržely až do konce
i ti nejmenší. Za své vystoupení byly
děti odměněny dárky od členek SPOZu
a jejich bezprostřední projev dojal i na-
šeho hosta pana Srstku. Poté zahájila

oficiální část paní Vokounová a dala
slovo hostům. První přítomné přivítala
paní starostka a po ní pronesli krátkou
zdravici i ostatní hosté. Nesnadného
úkolu pobavit přítomné se ujal pan Srst-
ka s vehemencí jemu vlastní a podařilo
se mu zaujmout a pobavit všechny
svým osobitým humorem a za své milé
a nikterak krátké vystoupení sklidil
zasloužený a dlouhý potlesk. Poté se
podávalo obvyklé bohaté občerstvení,
jehož zlatým hřebem byly opět vynika-
jící zákusky, které obstarali manželé
Zajacovi obligátně až z Českého Brodu.
K poslechu a i k tanci hrálo již osvěd-
čené duo pana Lhotáka, jehož hudbu
i zpěv pochválil i náš host pan Srstka,
který se při svém odchodu s muzikanty
osobně rozloučil. Přítomné pozvala
předsedkyně komise pro kulturní a osvě-
tovou činnost paní PhDr. Jaroslava Ji-
rásková na prohlídku nově otevřeného
Městského muzea Prahy 21 v budově
školy. Mnozí přítomní této příležitosti
využili a prohlédli si výstavu vánočních
prací ze všech čtyř mateřských školek,
které se nyní v naši MČ nacházejí. Vý-
stavka byla vskutku pěkná a zajímavá.
Na závěr poděkovala již tradičně pořa-
datelům za hezky připravenou besídku

paní Liduška Budská a rozloučila se
slovy, abychom se napřesrok sešli opět
v plném počtu a nikdo nechyběl.
Kolem 18. hodiny se již přítomní
účastníci začali rozcházet do svých do-
movů a v jejich tvářích se zračila spo-
kojenost z toho, jak prožili hezký
nedělní podvečer. A mně nezbývá než
dodat, že se s Vámi všemi těším zase
za rok na shledanou.

Pavel Švejnoha

Vážení senioři,
dovolte nám, prosím, popřát Vám

v nastávajícím roce pevné zdraví, hodně
optimismu a dostatek chuti a sil k absol-
vování kulturních akcí a poznávacích
zájezdů, které bychom i letos pro Vás
rádi připravili.

Výbor Sdružení důchodců

Poděkování
Děkuji sboru pro občanské záleži-

tosti za blahopřání k mému životnímu
jubileu včetně dárků.

Zároveň děkuji též spolku zahrád-
kářů za přání k mému životnímu jubi-
leu.

Jaromír Junek

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Přípravy na Silvestra vrcholí. Nákupní střediska praskají

ve švech, lidé se tlačí u pokladen. Nákupní vozíky přetékají
alkoholem, brambůrkami a sladkostmi. Za pár hodin se budou
lidé dívat na televizní estrády a budou čekat na příchod no-
vého roku. Dají si předsevzetí, která stejně nedodrží. Tak
takhle bych popsala průměrnou českou rodinu, z jejíhož
průměru se ani já moc nevymykám…

Někdy si můžete říct, že nevíte, co udělat s volným časem.
Na Silvestra ale televizní producenti myslí za Vás, takže
o zábavu je postaráno. Ale udivuje mě, že dávají pohádky už
od září, protože na Vánoce už jich budeme tak „nadopovaní“,
že vánoční atmosféra se bude míjet účinkem. Ale na to se
v televizi nehraje. Hlavně, že je vysoké procento sledova-
nosti…

A nyní se už dostáváme do fáze, kdy se lidé vypucují,
slavnostně se oblečou a jdou si obřadně sednout k televizi.

V osm hodin jim začíná maratón plný zábavy, humorných
scének a stále stejných tváří  hudebního průmyslu. Na stole
už jsou přichystané chlebíčky, brambůrky a další nezbytné
dobroty, v lednici se chladí sekt. První nadšenci si už hrají
s ohňostroji a dělobuchy. Jen díky nim a „kvalitní“ televizní
zábavě neusínám a přežívám až do půlnoci…

„Pět, čtyři, tři, dva, jedna….“ Euforie roste, skleničky
cinkají. Po noční obloze se prohání rej barev a světel. Teď už
člověk nemůže být ospalý. Tu krásu si přece nemůže nechat
ujít. I já odolávám spánku. Ještě se chvíli musím dívat. Barvy
jsou čím dál tím hezčí a je jich více. Jo, ještě chvíli to vy-
držím.

Do postele se dostávám až k ránu. Ráno (tedy kolem
dvanácté hodiny) se vzbudím, ale ještě hodinku se válím
v posteli. Nikam nespěchám. Matně si vzpomínám, co se
včera dělo. U postele mi leží moje předsevzetí. Hned
v prvním bodu se píše: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“…

Veronika VALENTOVÁ

Internetová poradna pro zdravotně a sociálně znevýhodněné TARO
capovaní využít bezplatnou inzerci
v souvislosti s hledáním uplatnění na
trhu práce. Bezplatně inzerovat zde mo-
hou rovněž subjekty, které mají zájem
takto znevýhodněné zaměstnat. Není
našim cílem suplovat pracovní agen-
tury, ale chceme umožnit každému, kdo
opravdu pracovat chce, aby se aktivně

si dovoluje oznámit všem čtenářům za-
hájení svého provozu. Cílem naší po-
radny je zprostředkovat pomoc, rady,
informace těm, kteří je potřebují a kteří
z různých důvodů nemohou či nechtějí
navštěvovat příslušné instituce osob-
ně. Kromě využívání poradny mohou
na našich stránkách zdravotně handi-

podílel na řešení svého problému v ob-
lasti zaměstnanosti. Kontakty mezi jed-
notlivými inzerenty nezprostředková-
váme. Více o poradně TARO se zájemci
mohou dozvědět na webových strán-
kách:  http://www.taro.cz. Těšíme se na
vaše dotazy a pevně věříme, že budete
s našimi službami spokojeni.
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Jiný kraj, jiný mrav
Vhozena do vody -  takhle jsem se

cítila, když jsem jela do Německa na
výměnný pobyt. A jelikož se učím ně-
mecky pouze rok, tak jsem byla na sebe
zvědavá, jak se domluvím. Ze začátku
jsem samozřejmě měla strach, jestli
Němcům budu rozumět, ale nakonec
jsem byla ze sebe příjemně překvape-
na. Rozuměla jsem a není divu. Všude
jsem slyšela jen němčinu a začínalo to
hned od rána…

Přišla jsem na snídani a maminka
v hostitelské rodině se mě ptala na
spoustu věcí. A tak jsem odpovídala,
že jsem se vyspala dobře, k svačině mi
bude stačit obyčejný chleba se sýrem…
Navíc maminka neuměla ani trochu an-
glicky, takže jsem opravdu MUSELA
mluvit, mluvit, mluvit. Také tady jsem
zjistila, že Němci nejsou tak špatní, jak
se o nich říká. Naše generace je do-
pována v dějepisu samými negativy
o Němcích, a tak když jsem vyprávěla
mé příběhy z tohoto pobytu kamará-
dům, zněly skoro vždycky jejich do-
datky: „K Němčourům? Tam bych teda
nejel. Jsou divný…“ A přitom mnozí
z nich nikdy nebyli v Německu a žád-
ného Němce neznají… Ale to je asi
zakořeněno kdesi v nás a jen tak se toho
nezbavíme. A přitom bychom toho měli
tolik dohánět… A k tomu slouží tyto
úžasné pobyty. Proto jsem přemýšlela
nad tím, proč toho každý, kdo může,
nevyužije. Byla to zábavná forma, jak
se naučit mluvit.

Úžasná zkušenost pro mě byla i ve
škole, kde jsme trávili dopoledne.
Možná si teď myslíte, že to byla nuda,
ale to se mýlíte. Mají zde zabudovaný
takový školní systém, který funguje
a je založen na principu „škola hrou“.
Tam se nestává, že by žáci seděli jako
zařezaní a tupě opisovali z tabule. Ne-
mohu posoudit, jestli to takhle  chodí
ve všech německých školách, ale tam
kde jsme byli, není kladen důraz na na-
biflování. Student se zde učí samo-
statnému uvažování. Učí je, kde infor-
mace najít. Drží se teze: „není třeba
všechno vědět, ale je důležité vědět, kde

to hledat“. Nepapouškují své vědomosti
ani se je neučí mechanicky. Samo-
zřejmě jsou předměty, kde jsou fakta
nezbytná a kde je mechanická paměť
potřeba (chemie – vzorečky, letopočty
v dějepisu, anglická slovíčka), ale i tam
se snaží najít si systém zjednodušení.
Například hodiny matematiky byla
opravdu zajímavá. Učitel přišel do
hodiny, zapsal do třídnice a začal
počítat na tabuli. Čekala jsem, kdy
někoho vyvolá, ale on psal stále sám.
A studenti nic nedělali. Tedy skoro nic.
Ti totiž měli všechny příklady vypo-
čítané a čekali jen na výsledky.

Další hodina byla politika. Přišel
mladý energický profesor a začal ro-
zebírat Evropskou unii. Na všech ho-
dinách, ale obzvláště na této, se mi moc
líbilo, jaký přístup má učitel k žákovi.
Zde se totiž uplatňuje (jak již Komen-
ský ve své době prosazoval) – středem
pozornosti není učitel, ale žák. Studenti
se tady snaží zamýšlet nad problémem.
Byla jsem překvapená, jak na všechny
profesorovy otázky reagují, vytvářejí si
vlastní názor. To je podle mě velké plus,
ze kterého by si všichni měli vzít pří-
klad. Ale není to jen o vyjádření vlast-
ního názoru. Jde tam o mozaiku drob-
ností, která utváří komplex. I když na
některých hodinách to bylo volnější, tak
tam vše funguje. Nebo efektivní je tam
rozestavění lavic do U, kde se nikdo
nemůže za někoho schovávat. A jsme
zase u toho. Nikdo nemá pocit „odstrče-
nosti“, každý je ve víru dění.

Ale co mě pobavilo, to byla anglič-
tina. Vešla upjatá dáma středních let
a bylo ticho. Tato profesorka měla ze
všech největší autoritu. Četli jsme si
článek o dopravě v Londýně. O Něm-
cích se říká, že jsou líní. Tak doslova
bych to nebrala, ale s angličtinou zápasí
tedy slušně. Hlavně je roztomilý jejich
přízvuk. Když začnou v angličtině
mluvit, tak to není angličtina, ale tako-
vé podivné „chrchlání“. I oni sami si
uvědomují, že vyslovují špatně. Z ne-
zpěvné němčiny se těžko udělá melo-
dická angličtina a mnozí mi potvrdili,
že angličtina je jejich nejneoblíbenější

předmět. V tom se mi zase líbí anglič-
tina u nás, protože učitelé jí vysvětlují
zábavnou formou, i když mnozí (hlavně
z učitelů na základních školách) nemají
aprobaci.

Také jsem byla překvapena, kolik
Němců je věřících. Téměř ve všech
pokojích mají vyvěšené kříže. Je to
zkrátka odlišný životní styl. Ale není
to jen v náboženství, přesvědčila jsem
se na vlastní kůži, jak Němci vnímají
Vánoce. Jelikož jsem byla v Německu
na konci listopadu, přípravy na vánoční
svátky byly již v plném proudu. To
jejich těšení na Vánoce se přeneslo i na
mě. Umocňovaly to koupené louskáčky,
sněhuláci, ozdoby na stromeček nebo
zvonečky na okno. A v tu chvíli jsem
si uvědomila, že tím se od nás velmi
liší. U nás stále ještě platí kvantita před
kvalitou. Mnohdy od svých spolužáků
slýchávám, jaký jsem dostala stěžejní
dárek.  „A nějaký větší dárek jsi nedo-
stala? HI – FI věž, kolo…?“ U mých
německých kamarádů jde spíše o to,
abyste na dárek nezapomněli, abyste
koupili třeba jen maličkost, která potěší.
Z toho mají velkou radost. Ale u nás
platí – čím dražší, tím lepší. Ale abych
byla objektivní, není to tak, že by na
nás šetřili. Hned první den nás pozvali
do aquaparku a poté do McDonaldu.
Německá partnerská škola nás pozvala
do restaurace, do počítačového centra
v Paderbornu,…

V závěru chci říci, že jsem moc ráda,
že jsem měla tu možnost jet do Ně-
mecka. Protože jsem poznala jeho klad-
nou stránku, milé a obětavé lidi. Spou-
sta zážitků je také nenahraditelná.
Určitě je velmi důležitá teorie, ale
poznala jsem, že i den praxe mluvení
v cizím jazyce s vrstevníky vydá za
nejméně půl roku učení v lavicích.
Myslím si, že tyto možnosti výměn-
ných pobytů jsou ještě nedoceněné,
a když už jsme v Evropě, měli bychom
využít této skvělé příležitosti pozná-
vat odlišné kultury, chování a zvyky,
protože jedině tak se zbavíme našich
předsudků…

Veronika VALENTOVÁ
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Maminky škole
Recepty, které jsme získali

– Dortík „Babiččina zahrádka“

2 lžíce strouhané čokolády
z 9 bílků sníh
280 g moučkového cukru
120 g mletých ořechů
120 g hrubé mouky
polovina prášku do pečiva

Upečeme ve vyhřáté troubě asi 30 minut při teplotě 170
stupňů, po vychladnutí rozkrojíme a naplníme máslovým
krémem:
250 g másla
250 g cukru moučky utřít
přidat vychladlý vanilkový pudink
část krému obarvíme kakaem

Dort posypeme strouhanými oříšky, které se na másle
lehce osmahnou. Potom zdobíme živými květy, které předem
dáme do cukrové vody.

– Řezy s pudinkem

300 g polohrubé mouky
200 g cukru
4 vejce
polovina hrnku vody
polovina hrnku oleje
1 prášek do pečiva
2 vanilkové pudinky
2 zakysané smetany
vanilkový cukr

Z mouky, cukru, vajec, vody, oleje a prášku do pečiva umí-
cháme těsto. To rovnoměrně rozetřeme na plech a přes vařeč-
ku přelijeme uvařeným pudinkem. Pak pečeme cca 20 minut.
Na ještě horký upečený koláč nalijeme 2 zakysané smetany
smíchané s vanilkovým cukrem.

– Koláč Margot

1 čokoláda Margot
1 hrnek cukru
2 hrnky polohrubé mouky
půl hrnku mléka
půl hrnku oleje
1 šlehačka
2 vejce
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
Všechny suroviny smícháme a dáme péci.

Náplň:
Varianta 1- krém:

100 g másla,100 g práškového cukru, 1 žloutek, 2 lžíce kakaa,
2 lžíce rumu – vše postupně utřeme do pěny, piškot potřeme
marmeládou, na ni rozetřeme krém a navrch posypeme např.
kokosem, strouhanou čokoládou, mandlemi apod.
Varianta 2 – čokoládová poleva: v Globusu se může koupit
čokoládová poleva Carla tmavá a bílá, tmavou rozetřeme na
celý piškot a bílou pak tvoříme zdobení.

– Řezy Lambada

Piškotové těsto:
4 vejce
4 lžíce horké vody
150 g práškového cukru
1 vanilkový cukr
80 g polohrubé mouky
80 g škrobu Solamyl
2 a půl lžičky prášku do pečiva
150 ml pomerančového stoprocentního džusu

Vejce s vodou šleháme do pěny, za stálého šlehání přisy-
peme cukr a šleháme asi 2 minuty. Smícháme mouku se So-
lamylem a kypřícím práškem a vše postupně zašleháme do
vaječné pěny. Těsto natřeme na vymazaný a hrubou moukou
vysypaný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě asi při 200 stup-
ních 10 minut. Ještě horký piškot polijeme pomerančovou
šťávou a necháme vychladnout.

Pomerančový krém:
2 pudinky s vanilkovou příchutí
50 g cukru krupice
850 ml pomerančové šťávy nebo stoprocentního džusu

Krém uvaříme z pudinku, cukru a pomerančové šťávy .
Ještě teplý natřeme na korpus a necháme vychladnout.

Na ozdobu: 400 – 500 ml šlehačky, 2 ztužovače šlehačky,
ozdobný cukr nebo čokoláda. Šlehačku se ztužovačem ušle-
háme do tuha, natřeme ji na pudink a ozdobíme čokoládou
nebo barevným cukrem.

– Zebra

420 g polohrubé mouky
280 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
4 vejce (žloutky + bílky)
200 ml oleje
200 ml vlažné vody
skořice, rum, kakao – 3 lžíce

Cukr se žloutky ušleháme, přidáme vodu, olej, rum, skořici,
přidávat postupně mouku s práškem do pečiva. Těsto rozdělit
na dvě poloviny, ušlehat sníh a rozdělit – třetinu dáme do svět-
lého těsta. Dvě třetiny do tmavého těsta obarveného kakaem.

Forma o průměru 26 cm – do ní těsto naléváme po sbě-
račkách od středu střídavě tmavé a světlé těsto. Péci na 160
stupňů, po půl hodině přidat na 180 stupňů, pečeme celkem
1 hodinu.

– Boží mana

400 g hladké mouky
80 g cukru krupice
80 g másla nebo jiného tuku
1 celé vejce
20 g amonia (cukrářského droždí)
100 ml mléka
Udělat hladké těsto, rozdělit na 3 tenké placky

Krém: 250 g másla,250 g moučkového cukru, 3 žloutky,
1 vanilkový cukr, citrónová kůra.

Uvařit půl litru mléka s 1 vanilkovým pudinkem, po vy-
chladnutí ušlehat s krémem.

Upečené placky naplnit, nahoru polít rumovou nebo citró-
novou polevou.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“ POLESNÁ
PŘI  MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLKÁČKŮ

NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

ŠKOLKA BUDE OTEVŘENA PRO RODIČE 19. LEDNA 2005,
26. LEDNA  2005 A 2. ÚNORA 2005 VŽDY OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

KONTAKT: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
POLESNÁ 1690, 190 16  PRAHA – ÚJEZD NAD LESY.

TEL.: 281011521, e-mail: snezikova.ms@zspolesna.cz

HISTORIE

Historie z činnosti komise výstavby MNV v letech 1960 – 1990

narušeno při stavbě plynovodu. Až kon-
cem 80. let se podařilo provést provizor-
ní propojení do potoka u vodní nádrže.
Další vodoteč je vybudována na jihu
obce a svádí vody z východní oblasti
a hřbitova do újezdského rybníka, vč.
vod od Koloděj podle silnice. V 70. le-
tech byla zarourována Ježovická ul.

Újezdský rybník byl vybudován ve
20. letech a byl užíván za 1. republiky
ke koupání a rekreaci, byly tam vybu-
dovány kabiny a okolí bylo udržováno
Okrašlovacím spolkem.

Další odtoková větev vedla Pilov-
skou ulicí, z křižovatky pak Staroklá-
novickou a poslední ze středu obce ul.
Zaříčanskou do Sudějovické a pak přes
pozemky do Hodkovské. Tato trasa je

zarourována spolupráci majitelů MNV.
Všechny tyto vodoteče svádí vody do
Blatovského potoka buď přímo, nebo
tokem přes les, dál přes louky pod trať
ČSD na klánovickou stranu, odkud se
vrací znovu pod tratí do Bl. potoka,
který protéká dál přes Běchovice do
počernického rybníka – povodí Vltavy.
Z celé východní oblasti a Rohožníku
vedla hluboká vodoteč Velimskou ul. do
lesa směrem na Jirny – povodí Labe.
Do této vodoteče byla také zaústěna
stoka vedoucí ze Zbýšovské ul. šikmo
lesem.

Počátkem 60. let stála tehdy nová
komise výstavby před jedním z mnoha
problémů, jak řešit kanalizaci v obci.
Před tím ale dostala KV do vínku v 60.

Kanalizace a vodní nádrže

Ve 20. letech byly provedeny v jižní
části obce rozsáhlé meliorační práce,
které sloužily k odvodnění zamokře-
ných polí a pozemků. Koncem 60. let
pak tyto meliorace rozšířily Státní
statky o další pole na Blatově a dále pak
směrem k Běchovicím. Pro odtok
těchto vod byly použity stávající vodo-
teče a nové byly vybudovány. Jedna
vedla severně podle státní silnice od
křižovatky až na Blatov. Byla občany
částečně zaroubována ve 20. letech, což
se objevilo při stavbě nové školy, část
byla zasypána a úsek mezi Novolhot-
skou a Nadějovskou byl zarourován
mělko pod povrchem zahrad, což bylo
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roce vybudování „požární nádrže“ na
Blatově. Celkově obec dostala na tuto
akci 50 000 Kč a měla být asi 60 x 30 m.
Zásluhou Ing. Vladimíra Jozla, který
sehnal levnou mechanizaci, byl vyhra-
bán buldozerem rybník v dnešní podo-
bě. Ostatní práce se dělaly brigádnic-
ky zdarma. Jako obklad hráze kamen-
nou vyzdívkou a dlažbou, stavba pože-
ráku vč. výpustí, úprava břehů a okolí.
Současně bylo položeno potrubí o prů-
měru 70 cm pro obtokovou vodu při-
tékající z újezdského rybníka. Práce
prováděli občané z Blatova a KV. Pre-
fabrikát na vypouštěcí objekt jsme ku-
příkladu dostali zdarma od Prefy v Če-
lakovicích, kde jsme našli pochopení,
stejně jako u jiných organizací, protože
bylo málo financí. Bohužel se časem
zjistilo, že položené potrubí profilem
nestačí na velkou vodu a následně ani
vypouštěcí objekt, takže voda způso-
bovala záplavu a poškozování hráze.
V letech 1968 – 69 v rámci pokládání
nových meliorací vybudoval St. statek
novou obtokovou vodoteč, která slouží
do dnešní doby, ale je značně zarostlá.
Výstavba tohoto rybníku bylo naše první
vodní dílo.

Je třeba si uvědomit, že kromě za-
rourovaných několika desítek metrů
škarp podle ulic tekla prakticky veškerá
povrchová a mnohde i splašková voda
po ulicích a přilehlých škarpách. Ob-
čané čerpali veškeré fekální vody na
zahrady nebo do škarp, které pak zapá-
chaly, šířil se hmyz, ale hlavně infekční
nemoci. Počátkem 60. let onemocněla
část obyvatelstva infekční žloutenkou.
Fekální vody se dostávaly postupně do
studní i s umělými hnojivy s polí. Řada
majitelů rodinných domu se postupně
napojila na drenážní potrubí a tak se
zbavovala odpadních vod, které postup-
ně některé drenážní větve ucpalo.
Jedním z iniciárotů na zjišťování stavu
vody ve studních byl člen KV Dr. Lu-
bomír Svátek, který jako první prováděl
zkoušky kvality a zjistil tehdy zdravotní
závadnost velké části studní. Bylo to
v letech 1966 – 68. Tento stav burcoval
k hledání nějakého řešení. Považovali
jsme za nutné začít řešit stav odpadních
vod, protože voda ze studní se nedala
tehdy ničím nahradit. Začali jsme žá-
dat na ONV o finanční prostředky, ale
z počátku neúspěšně. Největší problém
bylo ale, jak začít.

Jak to dělat s kanalizacemi, když
jsme zkušenosti neměli, abychom toho
mnoho nezkazili, a co bude vybudová-
no, aby bylo funkční. Dívám-li se dnes
zpátky, domnívám se, že jsme toho
mnoho nezkazili.

Získali jsme položením nebo pomocí
stavby Rohožníku cca 30 km kanalizací
bez sídliště, což bylo poměrně pro obec
velký rozsah. Bohužel nepokrývalo to
všechny, a tak jsme byli neustále trvale
napadání, jako by z naší strany nebyl
zájem pokračovat, aniž by věděli, co
bylo příčinou. Hlavní doba budování
byla od roku 1967 do roku 1975. V tu
dobu jsme byli již v Praze a naše akce
Z ve výstavbě kanalizačních řadů byla
hodnocena tak, že jsme se její hodnotou
dostali na první místo v celé Praze.
MNV dostal odměnu 80 000 Kč pro
poslance, sám jsem dostal rádio Rigu.
Od roku 1975 již na MNV nová sestava,
která vyřadila KV prakticky z činnosti
až do roku 1980. To, co se dařilo v 70.
letech, se nedalo obnovit, protože se
nedal zajistit dodavatel na malé akce,
zvláště za peníze v akci Z. ONV vy-
žadoval tuto podmínku, protože se při
akcích Z staly smrtelné úrazy na Praze
9. Na větší a rozsáhlejší práce, které by
některý dodavatel převzal, nebyly zase
investiční limity a tím ani peníze.
Několik stovek metrů bylo položeno
koncem 80. let, ale to bylo docíleno
známostmi a protekcí, jako to bylo
v Kynické ul. zásluhou p. Konejla nebo
v části ul. Lozické zajištěné Ing. Sa-
lačem. Obě byly za investiční peníze,
Lozická byla položena v době, kdy
předs. vl. Adamec zastavil investice.
V úvodu popisované vodoteče se staly
zákonitě předpokládanými vodními
cestami pro budoucí kanalizační řady,
které by vytékaly do lesních potoků.
V roce 1966 jsme společně s Kláno-
vicemi hledali možnost vybudovat čiš-
tění odpadních vod pomocí sedimen-
tačních rybníků v prostoru za tratí ČSD,
kde jsou dodnes hráze zrušených
rybníků. Tato cesta byla nakonec ne-
úspěšná. Na pokládku potrubí jsme také
chtěli využít propustí pod st. silnicí, ale
nakonec nám nebyla jakákoliv úprava
povolena. V polovině 60. let při jedné
průtrži mračen byla zatopena jihový-
chodní oblast, protože voda nemohla
protéci podle st. silnice.

V roce 19567 jsme získali prvních

50000 Kč, a tak jsme začali nakupovat
betonové roury. Nebylo to snadné, pro-
tože vše bylo vázáno na bilanční pří-
děly. Sháněli jsme, co se dalo. Na Váno-
ce nám došly trubky až Hradce Králové.
3 vagóny, které v mrazu a sněhu museli
vyložit příslušníci KV. Měli jsme vlast-
ní traktor s vlekem, takže byly nave-
zeny ke škole. Toto dobrodružství nás
vedlo k hledání jiného řešení. Našel se
v obci jeden dobrák, který byl zaměst-
nán u ŠAD jako ved. dispečer a začal
pomáhat naší komisi. Po další léta za-
jišťoval veškerý materiál na kanalizace,
veškerou dopravu vč. autojeřábů. Poz-
ději i na ostatní akce, zvláště plyno-
fikaci. Zajímavé bylo to, že MNV
tomuto člověku dělal, co uměl nej-
horšího, on ale pro KV a občany dělal
dobro. Nakonec dotlačil do obce do-
davatele n. p. Průmstav, který zde pra-
coval od roku 1968 –1975 a jehož
zásluhou jsme nesměle začali pokládat
první kanalizační potrubí. Ten, jenž byl
naším pomocníkem, je Jiří Sikač. Přišel
r. 1968 a měli jsme od ONV slíbenou
částku 100 000 Kč na údržbu, ale vzhle-
dem k situaci byly první práce zahájeny
až v létě a to na Blatově v Netušilské
a Barchovické ulici, kde položené po-
trubí ústilo přes soukromý pozemek do
Blatovskéo potoka. Při této práci se
nám podařilo přetrhnout dálkový kabel,
což bylo pro nás velkým poučením na
dalších akcích. Škodu jsme měli zaplatit
ve výši 20 000 Kč, ale ministr spojů
nám ji prominul.

Dalším naším cílem bylo odvodnění
oblasti, která se zatopila v pol. 60 let.
To ale vyžadovalo udělat pod st. silnicí
protlak. Sehnali jsme firmu až z Teplic
s hydraulikou, která byla ochotna pro-
vést protlak rourou 60 cm v průměru.
Potřebné potrubí jsme získali z výzk.
ústavů v Běchovicích, kde roury le-
žely volně, takže byly tiše naloženy
a odvezeny. Následně byla položena
v průměru 40 cm. Ze Zbyslavské ul.
ul. Hulickou, Sulovickou až do Hod-
kovské, kde ústila do potoka. Úsek
v Hodkovské byl pak 3x vykopán a po-
ložen při pokládání kanalizace z Ro-
hožníku.

Psalo se jaro 1969 a my měli slíbené
nějaké peníze na ONV, ale bylo to
strašně málo. Jediný zdroj pro nás byl
vodohospodářský odbor ONV, kde nám
byli celkem příznivě nakloněni p. Bláha
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a Ing. Klatovský. Jejich zásluhou jsme
dostávali finance.

Navštívil jsem tehdy oba příznivce,
ale poslali mne za vedoucím odboru
Ing. Kášem, který nebyl zvlášť příjem-
ný, měl ale pod palcem peníze. Přednesl
jsem svoji žádost, načež padla otázka –
kolik? Tiše jsem odvětil asi 650 000Kč.
Chvilku se na mne díval a pak mi tu část-
ku dal a písemně potvrdil. Když jsem
následně chtěl na ved. fin. Dr. Fialovi
převod na MNV, tak málem omdlel.
Dostal jsem všechny peníze vodo-
hospodářského odboru na rok 1969.
Ing. Káše za týden uprchl do Kana-
dy. To byl start pro budování kanaliza-
cí, které intenzivně trvalo 6 let. ONV
nás donutil, abychom získávali finance
od Min. vodního a lesního hospodář-
ství.

To financovalo vodní díla v akci Z
tak, že na rozpočet 100% poskytovalo
50% krytí, za předpokladu splnění
termínu dokončení a kolaudace. Přesto-
že na akce Z mělo být krytí 70%, ONV
nám již žádné peníze nedával, 30%
brigády bezplatné bylo velmi málo, tak
zbývalo na akci skutečně jen 50%. Měli

jsme zkušeného projektanta Ing. Da-
neše, který vypracoval projekty a roz-
počty tak, abychom s 50% vyšli. Štěstí
bylo, že jsme měli skládku na hřišti,
které jsme současně budovali, zaváželi
jsme pozemek pro stavbu samoobsluhy,
ale hlavně pochopení pracovníků
MVLH při kontrole projektů a pracov-
níků Průmstavu, kteří občas něco na-
psali na jiné velké stavby. Svoji roli,
která se příznivě projevovala, hrála
poctivá práce dělníků a mistra Prům-
stavu, kteří pracovali rychle a kvalitně.
Plnila se akce za akcí, vždy v rozsahu
250 – 350 tisíc Kč. MVLH nám krylo
všechny projekty a celkem jsme si
získali dobré jméno, takže ani ministr
neměl při podpisu námitky. Fungovalo
to systémem Průmstav potřeboval
Sukaře, my zase Průmstav. Stavby vedl
Ing. Krutský, stř. Říčany. Skončili až za
vlády Prahy a nového MNV. Praze mi-
nisterstvo finance neposkytovalo. Čin-
ností komise bylo všemi členy zajišťo-
vat veškerou agendu s tím spojenou.
Poslední akce z roku 1975 dokončovala
pí Husáková až v r. 1982, protože nový
MNV se o dokončení nezajímal. Další

finance jsme získávali od odboru škol-
ství a taky od odboru vodohospodář-
ského na údržbu, ale i některé investice,
protože jsme získali dalšího dodavatele
ŽBV. Této podnik byl již v obci a na
staveništi měl složený materiál na kana-
lizace Rohožníku, ale nemohl nic dělat,
protože nebyly připraveny projekty,
zvláště změnou ČOV. tak nám Ing. Do-
ležel a Karel Zídek vyšli vstříc a z mate-
riálů na stavbě začali pokládat další ka-
nalizace. Šlo ale o další finance. Tehdy
na počátku 70. let nám, vyšel vstříc
Ing. Klatovský svým výrokem – stavte,
nějak to dopadne. Práce se rozjely na
plné obrátky a v září činil náš dluh první
rok 500 000 Kč, druhý již 700 000 Kč
a třetí 2,0 mil Kč. ONV vždy uhradil
dluhy z nečerpaných položek a nepl-
nění. Ty 2 mil zaplatit Ing. Klatovský.
tak , že v říjnu svolal všechny MNV
a kdo neměl splněno na 90%, tak o pe-
níze přišel a hned byly převedeny na
naše konto, takže banka ihned proplá-
cela naše faktury za hotovou a kolau-
dovanou práci. Byla to zajímavá hra,
protože my jsme plnili a ONV taky.

Svoboda

JÍZDNÍ ŘÁDY

Změny v dopravě

Od 12. prosince 2004 se změnil jízdní řád ČD a v návaznosti na něj došlo také k přehodnocení a ke
změně jízdních řádů MHD v Praze. Na základě přepravních průzkumů, zjednodušení linkového vedení
a s ohledem na přestupní tarif došlo ke zrušení provozu linek PID č. 262 a 263 a ke změně provozních
parametrů linky č. 269. Linka bude vedena nadále v trase „Avia Letňany-Sídliště Rohožník“.

Přinášíme vlakové jízdní řády na trase Praha - Kolín a zpět. Dále jízdní řády autobusů MHD č. 109,
205, 251, 261, 269  a  303.

Jízdní řády můžete rovněž nalézt na těchto www stránkách:
● www.cd.cz
● \vww.dp-praha.cz a
● \\tww.ropid.cz.

Omlouváme se, že jízdní řády uveřejňujeme až nyní, ale jízdní řády jsme obdrželi až po uzávěrce
prosincového čísla Újezdského zpravodaje.

Miroslav Zicháček - OŽPD
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