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Vážení spoluobčané,

v dnešním  úvodníku Vám hodlám přiblížit velmi pěknou
akci, která se v měsíci březnu uskutečnila a která si zaslouží
Vaši pozornost.

V sobotu 11.3. 2006 proběhla v našem muzeu vernisáž vý-
stavy Újezd nad Lesy v současnosti a v blízké budoucnosti.
Na tuto akci se přišlo podívat opravdu hodně našich spolu-
občanů a já jim tímto děkuji za projevený zájem o společen-
ský život v naší  obci.  Na vernisáž byli pozváni i čestní hos-
té, jako jsou okolní starostové, hostem z nejmilejších byla
paní Krausová, vdova po panu generálu Krausovi, která při-
jela v doprovodu dcery Hanky. Svou přítomností nás potěšili
naši milí legionáři, kteří si nás tolik získali v loňské roce na
oslavách 60. výročí konce 2. světové války. Důvodem jejich
pozvání nebyla pouze návštěva našeho muzea, ale přijeli nám
všem předat ocenění ve formě Pamětní medaile České obce
legionářské. Toto ocenění pro naši městskou část jsem měla
tu čest převzít osobně z rukou předsedy České obce legio-
nářské pana generála Špačka. Městská část současně s tímto
aktem vstoupila do Asociace nositelů legionářských tradic.
Myslím, že akce byla velmi zdařilá, a proto jí v tomto čísle
věnujeme patř ičnou
pozornost formou foto-
galerie, abychom Vám
zprostředkovali celý
průběh její akce. Fotky
naleznete v rubr ice
„kultura“.

Na závěr mi dovolte
popřát Vám krásné pro-
žití velikonočních svát-
ků. Doufám, že až bu-
dete tento příspěvek
číst, bude už v obci jaro
skutečné a nikoliv pou-
ze kalendářní.

Vaše
Andrea Vlásenková

starostka městské části
Praha 21
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Informace z 71. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 22. února 2006

Schvaluje
- smlouvu č. 1573/2005/OMŘP

s Pražskou plynárenskou a.s.,
o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 1735 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- názvy Polešovická a Políkenská
pro dvě nové ulice v k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) informo-
vat MHMP – odbor občansko-
správních agend v intencích
jednání tohoto usnesení

- řešení umístění zastávek MHD
v souladu s platným územním
rozhodnutím čj: 135027/95OUR/DI

- platový postup pí Jany Cenkro-
vé, ředitelky 1. MŠ, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Četnická 2222,
který je v souladu s Nařízením
vlády č. 330/2003 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
a který je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení

- přihlášení MČ Praha 21 za čle-
na Asociace nositelů legionář-
ských tradic a to výběr modelu
členství „kolektivní standard“.
Výše poplatků MČ Praha 21
v tomto modelu je stanovena na
15.000,-Kč/rok

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 10.000,-Kč na akci „Den
aktivního stáří“. Finanční pro-
středky budou převedeny z po-
ložky rezerva v kapitole 10 –
Všeobecná pokladní správa do
kapitoly 06 – Kultura.

- termín konání jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21 na pon-
dělí 27. března 2006 od 18:00
hodin a program  jednání dle
předloženého návrhu, který je
součástí usnesení, a zároveň
souhlasí s doplněním programu
o body z dalších jednání Rady
MČ Praha 21 do doby konání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

- žádost o udělení výjimky pro

noční stání odtahového vozidla
VW 46 LT, RZ: AX 07-09 v ob-
lasti Rohožník na komunikaci
Rohožnická za poplatek ve výši
20.000,-Kč/rok a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 jednat
s žadatelem v intencích usne-
sení

- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. 1134/5245/06 (11/06)
s Pražskou energetikou a.s., se
sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05
Praha 10 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

Bere na vědomí
- záměr společnosti HB Kredit

Incest na výstavbu polyfunkč-
ního objektu při komunikaci
Starokolínská na parc.č. 114/2
a 580/14 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň doporučuje dodržet
následující připomínky: sníže-
ní celkové výšky budovy, tvar
střechy změnit na sedlovou
nebo šikmou (zapadající do
okolní zástavby) a vyřešit vjezd
k polyfunkčnímu objektu ze stá-
vající hlavní komunikace. PO
vyřešení majetkoprávních vzta-
hů bude studie polyfunkčního
objektu opět projednána na
KKR. Dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- návrh dopravního řešení – Újezd
nad Lesy, komunikace sever
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) uplatnit v rámci
odpovědi zpracovateli doprav-
ního řešení následující připo-
mínky: a) zjednosměrnění ulice
Hulické mezi ulicemi Staroklá-
novická a Soběšínská, ale v opač-
ném směru než je v PD, b) po-
žadovat, aby v navržených
obousměrných ulicích bylo po-
čítáno s prostorem pro umístě-
ní chodníků a zelených pásů.
Dále ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) požádat ZAVOS
s.r.o o aktualizaci dopravního
řešení části Újezd nad Lesy –
komunikace jih, které bylo zpra-

cováno v roce 2003, a to v sou-
vislosti s novým nárůstem do-
pravy v této lokalitě, a tuto ak-
tualizaci předložit na jednání
Rady MČ Praha 21

Nesouhlasí
- s výstavbou haly pro nerušící

výrobu na parcele parc.č. 1017/
59 v k.ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích jednání rady
MČ Praha 21

Souhlasí
- že se nebudeme vyjadřovat

k souladu  s územně plánovací
dokumentací, neboť je to v kom-
petenci MHMP a zároveň ne-
souhlasí s vypuštěním MÚK 3
(označení v EIA) na silnici Sta-
roújezdská. Případný problém
nedostatečné vzdálenosti sjez-
dů, která je dána kategorií
silnice, bude řešen žádostí
o výjimku. Umístění MÚK 3 je
v souladu se schváleným
územním plánem a byl součástí
návrhu předloženého v rámci
dokumentace EIA jako varian-
ta A, která byla Zastupitelstvem
MČ Praha 21 schválena jako
nejvhodnější. Dále požaduje re-
konstrukci silnice v ulici Zaří-
čanská jako vyvolanou investi-
ci a požaduje řešení napojení
sídliště Rohožník v souladu
s projektovou dokumentací EIA
ve variantě A a ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21.

Informace z 72. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 8. března 2006

Preferuje
- návrh č. 4 – úřad koupí trakto-

rek s radlicí a přijme na úklid
sněhu dalšího pracovníka a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 ( tajemník ) předložit na
příštím jednání rady materiál tý-
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kající se dané problematiky
včetně finančního zatížení

Schvaluje
- převod správy movitého majet-

ku pro potřeby Sboru dobrovol-
ných hasičů z hl. m. Prahy na
Městskou část Praha 21 a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha
21 (Krizové řízení) zaslat před-
mětné usnesení na Odbor kri-
zového řízení MHMP, kterým
bude následně předložena naší
městské části platná smlouva
o převodu majetku

- finanční příspěvky pro Občan-
ské sdružení Maminy z újezd-
ské roviny ve výši 5 000,-Kč  na
výtvarnou soutěž „Újezdské
děti malují svou obec a svoji ro-
dinu, ve výši 18 000,-Kč na akci
čarodějnice a ve výši 5 000,-Kč

na 3. ročník Noci s Andersenem
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (FO) převést tyto fi-
nanční prostředky z kapitoly 10
– Všeobecná pokladní správa
do kapitoly 06 –Kultura

- prominutí penále paní Jarosla-
vě Valentové z dlužné částky
1.189,-Kč za služby spojené
s užíváním bytu

- f inanční př íspěvek ve výši
45.000,- Kč na přístřešek na al-
tán a finanční příspěvek ve výši
40 000,-Kč na vodovodní pří-
pojku v Masarykově základní
škole a mateřské škole a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) převést tyto finanční pro-
středky z kapitoly 10 - Všeobec-
ná pokladní správa do kapitoly
04 – Školství formou investiční
dotace

- finanční odměnu ve výši jedné
měsíční odměny starostce MČ
Praha 21 pí Vlásenkové, peně-
žitý dar ve výši jedné měsíční
odměny neuvolněným místo-
starostům panu Janu Slezáko-
vi a panu Pavlu Švejnohovi
a peněžitý dar ve výši jedné
měsíční odměny radním MČ
Praha 21

Souhlasí
- s plněním rozpočtu MČ Praha

21 za rok 2005 dle tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto
usnesení a přílohy, která je
nedílnou součástí usnesení,
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

Z ÚŘADU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident České republiky vyhlásil volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a stanovil dny jejich konání na pátek 2. června 2006
od 14:00 hod do 22:00 hod a sobotu 3. června
2006 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Hlasování bude probíhat v těchto volebních okrscích:

1. Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Polesná  čp. 1690
2. Okrsek č. 795 – zasedací síň Úřadu MČ Praha 21 – Staro-

klánovická čp. 260
3. Okrsek č. 796 – místní knihovna Lomecká čp. 656
4. Okrsek č. 797 – restaurace Rohožník – Novosibřinská čp. 879
5. Okrsek č. 798 – Středisko osobní hygieny  ÚMČ Praha 21,

Živonínská 1630

V příštím čísle Újezdského zpravodaje bude zve-
řejněn seznam rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle
volebních okrsků.

Některé zásady hlasování
● Voličem je státní občan České republiky, který ale

spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
● Volí se v místě trvalého bydliště. Pokud volič ne-

bude ve dnech voleb v místě trvalého bydliště,
může si požádat na obecním úřadě o vydání vo-
ličského průkazu a volit v jiném volebním okrsku.

● Pokud nemůže občan volit v místě svého trvalé-
ho pobytu, např. je v nemocnici, sanatoriu, v ústa-
vu sociální péče, v policejní cele atd. nahlásí pří-

slušný ústav nebo zařízení voliče do zvláštního
seznamu v místě, kde se zdržuje, a obecnímu úřa-
du v místě trvalého bydliště a ten ho vyškrtne ze
stálého seznamu.

● Volič po příchodu do volební místnosti musí pro-
kázat svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním prů-
kazem nebo platným občanským průkazem.

● Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, nebude mu hlasování umož-
něno.

● Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
● Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Dva členové volební komise se
dostaví do místa trvalého bydliště s volební urnou
a umožní  volbu v místě trvalého bydliště.

Martina Nejtková – redakce

Informace pro politické strany a hnutí
Pravidla pro uveřejňování příspěvků politických

stran a hnutí v období před volbami v Újezdském
zpravodaji jsou následující:

1. pouze příspěvky do voleb oficiálně zaregistrova-
ných subjektů

2. maximální rozsah A 4
3. bezplatně

Martina Nejtková – redakce
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OŽPD

Postup př i  h lášení  a  odstraňování  vraku
Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici

autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je
vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale tech-
nicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou ( resp. RZ ), nebo které je zjev-
ně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. V souladu
s tímto zákonem §19 odst.2,písmeno g je na dálni-
cích, silnicích a místních komunikacích zakázáno
odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky
nezpůsobilé provozu a není opatřeno státní pozná-
vací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky
nezpůsobilé k provozu ( dále jen „vrak“ ).

Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení
zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech, ve znění poz-
dějších předpisů. Dle této právní normy se autovra-
kem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové
vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních
komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí
a stalo se odpadem.

Majiteli, který ponechal starý či nepojízdný automo-
bil svému osudu, hrozí sankce až do výše 20 tisíc ko-
run. Podle zákona je vlastník motorového vozidla, které
se stalo nepojízdným – ať už po havárii či stářím, povi-
nen nechat takové vozidlo zlikvidovat u odborné firmy.

Kdo zajišťuje a odstraňuje vozidla (autovraky)
Opuštěné automobily a vraky na komunikacích

i jiných veřejných místech může kdokoliv oznámit
organizaci  Správa služeb Městské policie hlav-
ního města Prahy. Ta má za úkol vyhledávat, po-
suzovat, vyzývat majitele a následně nechat od-
straňovat z veřejných komunikací, které jsou ve
vlastnictví hlavního města Prahy, všechna vozidla,
která splňují výše uvedená kritéria.  

K plnění tohoto úkolu má zřízeno pracoviště, na
které mohou občané, úřady městských částí Prahy,
městská policie, státní policie i ostatní instituce,
nahlásit „vrak“. Toto pracoviště hlášení zaeviduje
a následně provede posouzení hlášeného „vraku“.
Samozřejmě provede patřičné  kroky v souladu se
zákonem k odstranění vraku z komunikace.
 

Podrobnější informace najdete na www.mppraha.cz
- vyhledavač odtažených vozidel a následně auto-
vraky.
 

Kontakty: hlášení autovraků
- telefon 267002160
- fax 267002165
- e-mail vraky.ssmp@mppraha.cz

Za OMI - pí Slavíková

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vám představili újezdské spolky a občanská sdružení. Dva významné
spolky obce, které nedopatřením „vypadly“ ze seznamu,  představujeme v dubnovém vydání a omlouváme se:

Sbor dobrovolných hasičů velitel Josef Doškář
Újezd nad Lesy Toušická 574

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel: 281 971 626, 602 361 519

Český červený kříž Irena Zajacová
Újezd nad Lesy Rápošovská 151

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel. 281 970 138

J. Králová

ŠTĚPKOVÁNÍ

Se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování drobných větví.

Větve shromaždujte dne 22. 4. 2006 na stanovištích, kde budou přistaveny kontejnery na rostlinný odpad:

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická – (u hasičárny)
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NEZKRACUJTE SMRKY
Upozorňujeme naše občany, že

se poslední dobou rozmáhá za-
kracování dospělých jehličnanů
zejména smrků. Provedený zásah
může být kvalifikován jako pře-
stupek proti  § 87 odst.2 písm. e)
„poškození dřevin rostoucích mimo
les“ zákona 114/1992 o ochraně
přírody se sankcí až do výše
10 000,-Kč. neboť se tím sníží jeho
estetická, funkční a sadovnická
hodnota, což je možno soudním
znalcem finančně ohodnotit.

V odborné literatuře existuje
způsob zakrácení, ale tento zásah
je velmi omezen především vě-
kem stromu a může ho provádět
pouze odborně vyškolený pracov-
ník za přísných podmínek. Pokud
máte strom ošetřen odborníkem
k tomuto vyškoleným, ponechte si
prosím doklady o provedeném
úkonu pro případ kontroly.

Odbor životního prostředí
a dopravy - Martina Kopecká

Větve shromažďujte na hromadě vedle kontejnerů (nedávat do kontejnerů). Štěpkování bude probíhat
během dne na výše uvedených stanovištích. Kdo bude mít zájem, může si štěpky odnést. Ostatní budou
použity pro potřeby  ÚMČ Praha 21.

Akce štěpkování bude ukončena do 15:00 hod. Prosíme po 12:00 hod na stanoviště již větve
nevozit, nebo dávat do kontejnerů.

Nejtková Martina
OŽPD ÚMČ Praha 21

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

Vážení spoluobčané
Dne 22. dubna 2006 budou přistaveny postupně po osmé hodině velkoobjemové kontejnery na rostlinný

odpad na níže uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad

Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

U kontejnerů budou prováděny kontroly. Proto Vás žádáme, dbejte na třídění odpadu a odkládejte do
těchto kontejnerů jen rostlinný odpad. Pokud bude zjištěno, že se v kontejneru nachází jiný druh odpadu,
než pro který je určen, uloží se postih a firma pro nás tyto akce nebude chtít organizovat.

OŽPD – M. Nejtková
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OŽPD

RADY OBČANŮM

Občanské průkazy
1. Kdo je oprávněn podat žádost:

Občanský průkaz je povinen mít občan České
republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Žádost o vydání občan-
ského průkazu podává občan osobně nebo jím po-
věřený zástupce. U prvního občanského průkazu
žádá zákonný zástupce občana (před dovršením 15
let věku), sám občan (po dovršení 15 let věku) nebo
jím pověřený zástupce. Občan je povinen si převzít
občanský průkaz osobně. Za občana, který byl roz-
hodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úko-
nům, žádá i přebírá občanský průkaz opatrovník.

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení ži-
votní situace:
K vydání nového občanského průkazu je občan

povinen předložit dosavadní občanský průkaz a jed-
nu fotografii o rozměrech 35mm x 45mm.

Při ztrátě nebo odcizení dokladu je nutno před-
ložit rodný list, popř. oddací list, jednu fotografii, popř.
protokol od Policie ČR a jimi vydané potvrzení
o občanském průkazu. Je-li důvodem pro vydání no-
vého občanského průkazu změna nebo doplnění
některého údaje zapisovaného do občanského prů-

kazu, je nutno doložit originál dokladu nebo ověře-
nou kopii o této změně. Formulář k vydání občan-
ského průkazu občan vyplňuje a podepisuje do bíle
vyznačených rubrik vždy modrou nebo černou pro-
pisovací tužkou, žádost musí být podepsána v rá-
mečku v pravém dolním rohu, tak aby podpis ráme-
ček nepřesáhl. Žádost nesmí být pomačkaná, pře-
ložená nebo jinak znehodnocená.

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této
životní situace:
Dostavíte se na ÚMČ Praha 21, Staroklánovic-

ká 260 – odd. osobních dokladů, evidence obyvatel
v těchto úředních hodinách:
PO, ST: 8:00 – 17,30 hod., Pá: 8:00 – 12.00 hod.

Zde si vyzvednete formulář – Žádost o vydání
OP, pořídíte si fotografii o rozměrech 35 x 45 mm,
která Vás zobrazuje v předním čelném pohledu
s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě mini-
málně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou
nevidomých, bez pokrývky hlavy s výjimkou nábo-
ženských a zdravotních důvodů.

Případné další individuální dotazy Vám budou
zodpovězeny přímo u přepážky.

 Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na rok 2006

� duben kontejnery na rostlinný odpad

� květen Žehušická x Měšínská 13. 5. velkoobjemový odpad
Sudějovická x Holšická 13. 5. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 27. 5. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 27. 5. velkoobjemový odpad

� červen akce letní úklid
ve dnech 10. 6. a 24. 6. podrobné informace v příštím čísle

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

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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4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci
řešit:
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 –

Újezd nad Lesy, odbor občansko právní.

5. Podle kterého právního předpisu se postu-
puje:
Zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

ve znění pozdějších předpisů, (zák. č. 491/2001 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č.
559/2004 Sb.).

6. Jaké jsou lhůty k vyřízení žádosti:
OP je vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení

všech dokladů potřebných pro vydání příslušnému
úřadu.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K vydání nového OP je občan povinen předložit

dosavadní OP, 1xfoto a vyplněnou žádost. Nemůže-
li předložit dosavadní OP, jste povinen předložit rodný
list, 1 x foto, potvrzení o OP a vyplněnou žádost
o vydání OP. Je-li důvodem pro vydání nového OP
změna nebo doplnění některého údaje zapisované-
ho do OP, je nutno doložit též doklad o této změně
(např. diplom, rodný list dítěte,…) a vyplněnou žá-
dost o vydání OP. K vydání prvního OP je nutno do-
ložit jednu fotografii, rodný list, doklad o státním
občanství (např. platný pas ČR, osvědčení o stát-
ním občanství ČR) a vyplněnou žádost o vydání OP.

8. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné
poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatky na úseku OP se vybírají v ho-

tovosti v následující výši:
- vydání OP prochází-li platnost, první OP, změny

údajů zapisovaných do OP (změna trvalého po-
bytu, rodinného stavu, příjmení,…) – bezplatně,

- doplnění nepovinných údajů zapisovaných do OP
(manžel/ka, titul,…) – poplatek 100,- Kč v hoto-
vosti,

- výměna OP z důvodu změny podoby – 100,- Kč
v hotovosti,

- v případě ztráty, odcizení či poškození OP – správ-
ní poplatek – 100,-Kč (podle zák. o správních po-
platcích)

9. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení předepsaných povinností:

- nesplní-li občan povinnost stanovenou zákonem
o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., v platném
znění, lze uložit pokutu  až do 10 000,-Kč.

10. Skončení platnosti občanských průkazů:
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994

– skončí platnost 31. prosince 2005
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996

– skončí platnost 31. prosince 2006
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998

– skončí platnost 31. prosince 2007
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003

– skončí platnost 31. prosince 2008
Vydával se od 1.12.1994. Od 1.11.1996 se vydá-

vá s folií s hologramem.

11. S kým můžete tuto životní situaci řešit:
- Ilona Hlaváčková, Iveta Maczanová, Zdenka

Novotná,
- Tel. č. - 281012957, 281012923, 281012959.

Ondřej Štrouf
Ve spolupráci s pí Hlaváčkovou, Maczanovou

a Novotnou

RADY OBČANŮM
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Jaká budou letos kriteria pro
přijímání dětí do mateřských
škol a do základních škol? Pod-
le čeho se bude rozhodovat?

A  jak to vypadá s kapacitou
těchto zařízení na školní rok
2006/2007?

Kritéria, která byla stanovena
pro posuzování žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání
byla vyvěšena v mateřských ško-
lách spolu s termínem zápisu.
Zápis a vyzvednutí žádostí probě-
hl 15. a 16. 3. 2006. Vyplněné žá-
dosti budou rodiče vracet ve
dnech 5. a 6.4.2006.

Otázka, jak dopadne zápis, ko-
lik dětí bude mít odklad školní do-
cházky a zůstane v mateřských
školách, je předčasná a odpověď
budeme znát v červnu.

Kritéria pro posuzování žá-
dostí o přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání

Děti zaměstnaných rodičů,
které dovrší 3 roky věku do 31.8.
2006 se přijímají dle následujících
kritérií řazených podle priorit:

1. děti předškolního věku
2. děti s povoleným odkladem

školní docházky
3. zaměstnanost obou rodičů
4. děti, jejichž alespoň jeden zá-

konný zástupce má trvalé byd-
liště v Újezdě nad Lesy

5. sociální situace rodiny
6. děti, jejichž sourozenci již na-

vštěvují tuto mateřskou školu

Děti nezaměstnaného jedno-
ho z rodičů, které dovrší 3 roky

věku do 31.8. 2006 se přijímají
dle následujících kritérií řaze-
ných podle priorit:

1. děti předškolního věku
2. děti s povoleným odkladem

školní docházky
3. děti, jejichž sourozenci již na-

vštěvují tuto mateřskou školu
4. děti, jejichž matky (otcové) jsou

evidováni na Úřadu práce jako
uchazečky (uchazeči) o za-
městnání – příjem pouze na do-
poledne po dobu tří měsíců

5. sociální situace rodiny
6. další případy po individuálním

projednávání s ředitelkou ško-
ly (rodina s více dětmi, děti ci-
zinců) dále děti s trvalým byd-
lištěm mimo Újezd nad Lesy

Odbor školství – pí Kořínková

ZE ŠKOLY

ÚNOR NA 1. STUPNI MASARYKOVY ZŠ

PLAVÁNÍ

V posledním lednovém týdnu ukončili žáci 3. tříd
povinnou výuku plavání a od prvního únorového týd-
ne budou po celý rok dojíždět na plavecký stadion
do Hloubětína žáci 2. tříd.

JARNÍ PRÁZDNINY

10. únor 2006 byl posledním školním dnem před
jarními prázdninami. V letošním roce proběhly v naší
městské části od 13. do 17. února, a tak děti mohly
kromě pohybu na čerstvém vzduchu na horách nebo
výletech sledovat letošní zimní olympiádu. Někte-
rým třídám olympiáda posloužila jako téma pro vý-
tvarný projekt.

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

Od 22. února probíhaly na 1. stupni postupně ve
všech třídách besedy na téma BEZPEČNOST SIL-
NIČNÍHO PROVOZU. Příslušníci městské policie
seznámili děti s pravidly a předpisy silničního pro-
vozu, které se týkají jak dopravních prostředků, tak
chodců. Za správné odpovědi dostaly děti odměnu -
výstražné pásky na ruku a  jiné reklamní předměty.

STUDIO ROLNIČKA

Některé třídy navštěvují hudební studio ROLNIČ-
KA, kde pracují v hudebních dílnách pod odborným
vedením manželů Virglerových. Děti si rozvíjí hudeb-
ní cítění, smysl pro rytmus a učí se o hudebních
nástrojích. Vždy se naučí novou písničku k daném
ročnímu období ( Masopust, Vánoce, Velikonoce )
nebo se návštěva vztahuje k určitému hudebnímu
nástroji ( Jak šla basa do světa, Flétny ).

MAŠKARNÍ

Na poslední únorový pátek se některé děti velmi
těšily. Paní učitelky pro své třídy připravily místo vyu-
čování zábavné maškarní dopoledne. Děti se ve ško-
le převlékly do masek a společně tančily a soutě-
žily.

DIVADLA  A KINO

Divadlo V DLOUHÉ – Kdyby prase mělo křídla
( živá hudba: texty a hudba Petr Skoumal )

Divadlo MINOR – Čtyřlístek ( akce družiny )
Divadlo MINOR – Lovci mamutů: toto představení

bylo z důvodu nemoci zrušeno a přeloženo na du-
ben

Multikino ČERNÝ MOST – Jak se krotí krokodýli
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ZE ŠKOLY

NOC S ANDERSENEM

Tradiční Noc s Andersenem proběhne 30.-31.3.
2006. Na čtvrtek dopoledne je ve spolupráci s Knih-
kupectvím Újezd nad Lesy naplánovaná beseda
o knize spojená s autogramiádou, ve čtvrtek večer
a v pátek dopoledne zhlédnou děti dvě divadelní
představení. Pokud počasí dovolí, bude zasazen
strom Andersenus 2. Výběr stromu a místa po do-
hodě určí odbor životního prostředí v rámci sázení
zeleně v naší městské části.

Klub rodičů a přátel školy
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ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky
Tak už je jaro, alespoň podle kalendáře. A tak zatím co

se venku celý březen sypal sníh, naše Sedmikráska po-
malu rozkvétá. Děti lákají jaro svými vyrobenými sluníčky
a všech tvarů, barev a velkostí, učíme se jarní písničky
a s vílou Jarunkou probouzíme Zahrádku a dvoreček.

Začátkem března u nás proběhla rekonstrukce
obou šaten a byl kompletně vyměněn starý nábytek
v oddělení „Berušek“. Děti jsou nadšené novým vy-

bavením a krásnými hracími zákoutími. Za jejich roz-
zářené oči děkujeme především našemu zřizovateli
– místnímu úřadu, který k vylepšení prostředí ma-
teřské školy poskytl finanční prostředky.

Abychom se také podívali dopředu – na konci dub-
na chystáme naší tradiční brigádu na úklid školní
zahrady. Věříme, že se nám opět vydaří a že se na
nás snad přijde podívat i sluníčko!

pí Kosanová

Informace z 1.MŠ Čentická
 Ve středu 1.3.06 se v naší MŠ konal Rej masek.

Byli zde k vidění nejen překrásné princezny, ale
i strašidelní čerti, černokněžníci, něžné víly, piráti,
strašidla, Spidermani, kominíci, atd.
     Nebylo zapomenuto ani na soutěže pro všechny
účastníky, ani na bohatou tombolu.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem tatín-
kům, maminkám, babičkám, dědečkům… za hojnou
účast. Nesmíme ovšem také zapomenout poděko-
vat těm rodičům, kteří věnovali nějakou tu drobnost
do naší tomboly. Moc děkujeme.
     Naše MŠ má nejen tyto jednorázové akce, ale
také pořádáme pravidelný plavecký výcvik. Ten se
koná v bazénu Hloubětín. Zde jsou naši malí ka-
marádi rozděleni do 3 družstev: rybiček, sluníček
a kostiček. Voda v bazénu je slaná a proto si ně-
kteří mohou připadat jako u moře. Je hezké sledo-
vat rozzářené dětské tvářičky, když mohou naská-
kat do bazénu. Samozřejmě za dohledu lektorek.
     Tímto to ovšem na naší školce nekončí. Ve středu
8.3.06 se konal Den otevřených dveří. Přišlo se k nám
podívat více než 60 rodičů i se svými ratolestmi.

Těšíme se na další akce v naší školce.
pí Cenkrová
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ZE ŠKOLY

KULTURA

Újezdské muzeum informuje

V sobotu 11. března 2006 byla
v Újezdském muzeu zahájena vý-
stava „Újezd nad Lesy v součas-
nosti a blízké budoucnosti“. Byla
připravena ve spolupráci s Úřa-
dem městské části Praha 21 –
Újezd nad Lesy. Má ukázat, jak
tento úřad funguje, jak plní své
úkoly a jaké plány bude uskuteč-
ňovat v blízké budoucnosti.

Výstavu zahájila pí starostka
Andrea Vlásenková. Uvedla hlav-
ní úkoly, které zastupitelstvo, rada
i úřad plnily, i ty, které budou mu-
set být v příštích několika letech
plněny. Je dobré, že v době, kdy
se u nás všeobecně projevuje celá
řada negativních jevů, mohla
uvést konkrétní akce, které přispí-
vají ke spokojenosti našich obča-
nů a zpříjemní jim život zde. Na-
stínila plány do příštích let, které
mají tento příznivý trend dále roz-
víjet.

Jsme rádi, že vernisáž výstavy
navštívili desítky našich občanů,
ale i hosté a zájemci z okolních
obcí. Dokazuje to, že Újezdské
muzeum se stalo významnou sou-
částí zdejšího společenského ži-
vota a že za 1,5 roku své existen-
ce pevně zakotvilo v podvědomí
újezdských občanů.

Krásným a opravdu hřejivým
dárkem pro ty, kteří tuto vernisáž
připravili, byla skutečnost, že se
na ni dostavila delegace Česko-
slovenské obce legionářské v čele
se svým předsedou p. generálem
Špačkem a plukovníky p. Strakou
a Vondráčkem.

Tato organizace, která sdružu-
je dosud žijící nejstatečnější muže
našeho národa, kteří se dobrovol-
ně rozhodli nasadit své životy
v boji za znovuosvobození naší
vlasti ve 2. světové válce i ty, kteří
dnes chrání demokracii v Afganis-
tánu, na Středním východě, v Ko-
sovu, se rozhodla udělit paní sta-
rostce a tím celé obci významné
vyznamenání „Pamětní medaili II.
stupně Československé obce le-
gionářské za zásluhy o obnovu
a šíření legionářských tradic“. Bylo
až dojemné, když více než deva-
desátiletý generál předával toto
vyznamenání pí starostce a řekl,
že ho dostáváme za to, jak krás-
ně 8. května 2005 připravilo vede-
ní obce a muzea oslavu 60. výro-
čí vítězného ukončení 2. světové
války a výstavu v muzeu o tom,
jak k tomu přispěli újezdští obča-
né. Byli jsme šťastni, že v delegaci
ČSOL byla i pí Krausová, vdova

po učiteli doslova milovaném ně-
kolika generacemi žáků újezdské
školy. Jeho život byl, bez jakéko-
liv přikrášlování, doslova čítanko-
vým příběhem. Venkovský učitel
ve chvílích, kdy byla naše vlast
okupována v březnu 1939 němec-
kými vojsky, nelkal nad zradou
francouzských a anglických spo-
jenců, kteří nás doslova vydali
Hitlerovskému teroru, ale odešel
za hranice, kde v řadách česko-
slovenské zahraniční armády bo-
joval na mnoha frontách v Syrii,
v Egyptě, Tripolisu, ve slavné bitvě
o Tobruk a potom se účastnil ví-
tězného tažení z Anglie, přes
Dunkergue až do Prahy. A i to, jak
dodnes zde pečujeme o zachová-
ní jeho památky, přispělo k udě-
lení vyznamenání.

Výstava obsahuje v jednotli-
vých vitrínách práci všech odbo-
rů úřadu. Náplň jejích činnosti
v současnosti i nástin úkolů, kte-
ré je čekají v nejbližších letech.
Návštěvníci budou jistě překvape-
ni, jak nápaditě a vkusně dovedli
pracovníci úřadu pod vedením ta-
jemníka Vladimíra Saitze tento
úkol zrealizovat. Pracovnicím MÚ
paní Kořínkové a paní Králové se
potom podařilo zkoordinovat ná-
vrhy jednotlivých odborů do jed-
notícího celkového dojmu.
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Jsem rád, že tento příznivý do-
jem potvrdili nejen všichni ná-
vštěvníci vernisáže, jak dosvěd-
čují i četné zápisy v knize ná-
vštěvníků, nýbrž i např. ředitel ZŠ

p. Mgr Miroslav Kurka, který se
rozhodl, že návštěvu výstavy za-
řadí příslušní učitelé do svých vý-
chovně vzdělávacích plánů.

Výstava je umístěna v Újezd-

ském muzeu v budově ZŠ v Po-
lesné ulici. Je otevřena každou
sobotu od 10 – 17 hod. a potrvá
do 20. května 2006. Vstup zdarma.

PhDr. M. Schmidt
předseda MR ÚMČ

Fotogalerie průběhu vernisáže výstavy „Újezd nad Lesy v současnosti a blízké budoucnosti.
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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, vložka
č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na duben 2006
Neděle, 2.4., 15.00 hod. VELIKONOCE – PŘEDNÁŠKA O LIDOVÝCH ZVYCÍCH

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE O NEJNÁPADITĚJŠÍ KRASLICI
Přednáška pro děti i dospělé o velikonočních lidových zvycích paní PhDr. Jana Hrabětové – ředitelky Polabského
národopisného muzea spojená s vyhlášením soutěže o nejnápaditější kraslici. Děti budou soutěžit ve třech kategoriích
a to předškolní děti, mladší školní děti a starší děti ZŠ. Vítězové každé kategorie budou odměněni věcnými cenami. Soutěžní
kraslice přinášejte do KC Beseda od 3.4. 2006 do 7.4.2006 v otvíracích hodinách nebo po individuální dohodě na tel.
604 288 076. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci dětského pořadu HODY, HODY paní Inky Rybářové v neděli
9. dubna 2006. Nejlepší exponáty budou vystaveny v KC Beseda během měsíce dubna. Vstupné: dobrovolné

Středa, 5.4., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Rukodělná dílna pod vedením Magráty (občanské sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz ). Budete
tvořit MAXI vajíčka pro velikonoční dekoraci vašeho bydlení. Vstupné: 45,-Kč +  příspěvek na použitý materiál

Čtvrtek, 6.4.,  19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
(Česko,2005, komedie, 112 minut, titulky, od 15 let)

Po veleúspěšné Nudě v Brně, oceněné pěti Českými lvy, přicházejí Vladimír Morávek, Jan Budař a producent Čestmír
Kopecký s další komedií z ryzí současnosti. Režie: Vladimír Morávek Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav Donutil,
Iva Janžurová. Vstupné: 80,-Kč

Neděle, 9.4., 15.00 hod. ZÁBAVA PRO DĚTI - HODY, HODY DOPROVODY (INKA RYBÁŘOVÁ)
Veselý velikonoční pořad (stará tělocvična) pro všechny děti o tradicích, jaru a namlouvání plný písniček hvězdy dětského
publika Inky Rybářové. Součástí programu je i vyhlášení výsledků dětské soutěže O nejnápaditější kraslici. Inka Rybářová
je zpěvačka, která patří mezi nejvýraznější ženské osobnosti v oblasti textařské a skladatelské písničkové tvorby pro
děti (více o její tvorbě na www.inkarybarova.cz). Vstupné: 50,-Kč

Čtvrtek, 13.4., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO -  ZLOMENÉ KVĚTINY (USA,2005)
komedie,  105 min, titulky, od 15 let

Pod taktovkou jednoho z nejlepších amerických nezávislých režisérů, Jima Jarmusche, podává Bill Murray další ze svých
neopakovatelných hereckých kreací, které se natrvalo zapíšou do paměti filmového fanouška. Příjemný, chytrý a dojemný
film o stárnoucím proutníkovi, který se dozví, že kdysi zplodil syna a vydá se po něm pátrat. Z loňského festivalu v Cannes
si Jarmusch za ZLOMENÉ KVĚTINY odvezl Velkou Cenu. Scénář a režie: Jim Jarmuch Hrají: Bill Murray, Jeffrey Wright,
Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange. Vstupné: 80,-Kč

Úterý, 18.4. VÝSTAVA – zahájení výstavy linorytů FRANTIŠKA FIŠERA
Výstava linorytů s názvem Pocta Františku Fišerovi „básníku slovem i linorytem“. Přístupná v otvíracích hodinách a během akcí.

Úterý, 18.4.,  19.30  hod. HUDEBNĚ – LITERÁRNÍ KAVÁRNA – 2. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Básně s hudbou a kouzlením. Pořad navazující na úspěšnou premiéru hudebně-literární kavárny. Pozvánka - na druhé
straně. Vstupné: 50,-Kč

Středa,19.4., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Rukodělná dílna pod vedením Magráty (občanské sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz ). Děti si
dotvoří odlité magnety do podoby dle jejich fantazie. Vznikne tak praktický a veselý doplněk vaší domácnosti. Vstupné:
45,-Kč +  příspěvek na použitý materiál

Středa,19.4., 17.00 hod. EKOLOGICKÁ POHÁDKA – cyklus DAVID A GOLIÁŠ
Přednes originálních pohádek spolu s projekcí tématických obrázků v předsálí KC Beseda pro vás připravuje vedoucí
ekologického kroužku Ekologie v souvislostech pan Zdeněk Trojan spolu s dětmi z kroužku. Připravili celý cyklus pohádek
na ekologické téma pro děti i dospělé. V úvodních příbězích cyklu získává školák David kamarády (zvířátka atd.) pro svůj
boj proti nepříteli přírody – velkému Goliášovi. Boj ve prospěch přírody je těžký, ale bude úspěšný, když všichni potáhnou
za jeden provaz.  Vstupné: zdarma

Čtvrtek, 20.4., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – CHOUCHOU – MILÁČEK PAŘÍŽE (Francie 2003)
komedie, 105 min, přístupný

Přistěhoval se do Paříže a hledá, kam by hlavu složil. Je milý, ochotný a je… gay a transvestita. Už brzy si jej oblíbí celá
Paříž, nebo alespoň pár lidí, s kterými se na svých toulkách francouzským hlavním městem potká. Na EXPO CINEMA byl
film Chouchou – miláček Paříže  vyhlášen Evropským filmem roku 2003. Režie: Merzak Allouache Hrají: Gad Elmaleh,
Claude Brasseur, Roschdy Zem, Catherine Frot, Micheline Presle Vstupné: 80,-Kč
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Pátek, 21.4., 19.30 hod. JAZZOVÝ PÁTEK – koncert TONY ACKERMAN (Solo Guitar Evening)
Tony Ackerman, americký „Klánovičák“ a jazzový kytarista známý dlouholetou spoluprací s pianistou Martinem
Kratochvílem,  představí sólový kytarový večer. Tony předvede svá sóla na pěti různých kytarách a provede vás mnoha
žánry kytarové hudby jako jsou blues, bluegrass, ragtime, bossa nova, jazz a klasickou hudbou. Uslyšíte rovněž jeho
vlastní skladby a improvizace založené na hudbě z celého světa.  Vstup: 80,-Kč

Čtvrtek, 27.4., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – ŽIVOT JE ZÁZRAK (Fed. rep. Jugoslávie/Francie,  2004)
komedie,  155 min, titulky, přístupný

Další šílená jízda Balkánem. Úžasný film z balkánského prostředí, u kterého člověk chvíli pláče a chvíli se směje. režie:
Emir Kusturica.  Hrají: Slavko Stimac, Natasa Solak, Vesna Trivalic, Vuk Kostic, Aleksandar Bercek, Vstupné: 80,-Kč

Pátek, 28.4.,  19.00  hod. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Představení Divadelního sdružení Mšeno „Postel plná cizinců“ je situační komedie anglického autora Dave Freemana ,
která se odehrává v omšelém francouzském hotýlku, kde se ubytovali angličtí mototuristé Stanley a jeho žena Brenda.
Hotýlek si pro své zálety vybral také “obchodník” se sušenkami Claude a pozval sem svou milenku Simone. Netuší
ovšem, že ho zde chce s narozeninovým přáním překvapit jeho manželka Helga. A aby nebylo málo důvodů pro zajímavé
situace, splete hotelový personál rezervace a ubytuje Stanleyho s Brendou i Clauda s jeho dvěma partnerkami na jediný
pokoj. Vstupné: 65,-Kč.

Předprodej vstupenek
● přímo v Kulturním centru Beseda (otvírací hodiny: úterý 14.30-16.30, čtvrtek 14.30-16.15), dále v Květinářství Slunečnice

a telefonicky na tel. 604288076

● sledujte prosím  www.klanovickeforum.cz  a přihlaste si odběr informací o programu na váš email (emailový zpravodaj)

● přispějte na kulturně-společenský program pro vás na číslo účtu 51-1069300217/0100

Pořad, který navazuje na úspěšnou březnovou premiéru hudebně - literární kavárny v KC Beseda

2. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Kdy: úterý 18. dubna 2006 v 19.30 hodin

Básně s hudbou a kouzlením – vystoupí

● Paul Merild (www.paulmerild.com)
● Písničkář a kouzelník v jedné osobě předvede několik neuvěřitelných kousků. Možná budete mít pocit, že se vám to všechno

jen zdá!
● Věrka Müllerová

● Vystudovaná varhanice, klavíristka a budoucí dirigentka. Jinak křehká dívka, která o sobě říká, že má hlavu i nohy v oblacích.
● Eva Brabencová

● Talentovaná zpěvačka z klánovického kulturního podhoubí. Bude balancovat mezi kavárenskou syrovostí a prověřenou klasikou.
Balzám pro vaše uši!

● Jaromír Damek
● Učitel českého jazyka a spolupořadatel známé básnické soutěže Ortenova Kutná Hora. V jeho podání zazní „verše starého
pána napsané na konci minulého století“.

● Jana Lejčková
● Učitelka angličtiny, jejíž básně se dostaly i do rozhlasového éteru. Když píše, nepřemýšlí. Když přemýšlí, nic nenapíše.

● Jan Počepický
● Drsný básník a pastevec ovcí z českosibiřského kraje. Do Klánovic přižene stádo svých slov nepochopených životem.

Uvádějí: Zora Šimůnková & Jiří Karban

Vstupné: 50,-Kč  (Kapacita kavárny je omezená. Svá místa zaujměte včas!!!)

Povelikonoční motto pro tento večer: Naději a radost je třeba křísit každý den!

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti a mládež

autor dílo
Bárta Milan Rafťáci
Bates Brian Skutečná středozem
Boemeová Julia Loupež v Safariparku
Březina Thomas Naše totálně ujetá rodinka
Březina Thomas Zabouchnutá ségra to je průšvih
Colfer Eoin Artemis Fowl. Opalin podraz
Coma Karel Experti
Cox Michael Závratná architektura
Danielsová Lucy Koťata v kuchyni
Drijverová Martina České dějiny očima psa
Goscinny René Nové Mikulášovy Patálie
Junková Šárka Intimníček aneb Přepadla mě puberta
Kipling Rudyard Knihy džunglí
Lewis Clieve Staples Letopisy Narnie. Stříbrná židle

Martin  Klásek Hurvínek a Mánička na neznámé planetě
MCCobieová Karen Alice a dost dobrý zmatky
McCombieová Karen Alice a dost dobrej stresík
Minte-Koenigová Bia Jak přičarovat lásku
Molloy Michael Čaroplutí
Oldfield Jenny To si děláš srandu Jimmy!
Paolini Christopher Eragon
Schroderová Patricie Tři veselé sardinky
Simonová Francesca Lumpárny darebáka Davida
Steklač Vojtěch Dobrodružství tajného agenta P.
Steklač Vojtěch Velké Boříkovy lapálie
Stine R.L. Husí kůže. Maska
Stine R.L. Husí kůže. Půlnoční přízrak
Zimmermanová Irene Napotřetí ho ulovím

Pro dospělé

Andrewsová Virginia C. Půlnoční let
Brentová Madelaine Nevěsta pro Moonrakers
Brown Dan Šifra mistra Leonarda
Brownová Sandra Zdravím tě temnoto
Coelho Paulo Rukověť bojovníka světla
Coulterová Catherine Tvrdohlavá něvesta
Foglar Jaroslav Život v poklusu
Formáčková Marie Kočka se špatnou pověstí
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 ve spolupráci

Magistrátem hl. města Prahy  a svozovou společností Pražské služby a.s.

pořádá na počest  „DNE ZEMĚ“

informační kampaň z oblasti odpadového hospodářství, která se koná

dne 11. dubna 2006  od 10:00 do 18:00 hod

na dvoře  ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy

(vchod z ulice Hulické).

Bude zde k vidění svozová technika, jednotlivé typy sběrných nádob na odpad a fotografie.

Pro děti budou pořádané různé soutěže a hry  o ceny.

Těšíme se na vaši účast.
Za OŽPD ÚMČ Praha 21 – M. Nejtková

Formáčková Marie Opuštěné a konečně šťastné
Gravelleová Karen Já jsem to dostala!
Harris Lee Vražda na křtinách
Hašková Coolidge Eliška Pět amerických prezidentů, česká

babička a já
Hetz Markus Válka trpaslíků
Jamesová Dorothy Phyll Povolání pro ženu nevhodné
Javořická Vlasta Matka panna
Kerouac Jack Andělé zoufalství
Kessler Leo Bleskový pochod
Ludlum Robert Lazarova Vendeta
Ludlum Robert Altmanův zákon
MC Clure Ken Pandořina skříňka
McDermid Val Průšvih
Morrisonová Toni Láska
Pittnerová Vlasta Pohrobci a sirotci
Pratchett Terry Klobouk s oblohou
Puzo Mario K znamená Kennedy
Ryan Charles Operace Fénix

Shawová Patricia Údolí lagun
Schadová Martha Stalinova dcera
Schlogel Gilbert VIP pacient
Steelová Danielle Ozvěny
Steinbeck John Perla
Vandenberg Philip Údolí faraonů
Vavřinová Valburga Malá encyklopedie Velikonoc
Waltari Mika Cizinec přichází
Willettová Marcia Dům nad strží
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
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ZAHRÁDKA

Zahrádka v dubnu
Duben - co o tomto měsíci říci,

raději nic, protože vše co jsme si
o předcházejících měsících řekli,
klimatické podmínky neumožnily
splnit. Paní zima se ukázala jako
silná osobnost a nám zahrádká-
řům zbylo jen čekat, až ji vládnutí
omrzí a ona se uklidí k jarnímu,
letnímu spánku. Pak teprve na-
stoupí zahrádkář a v měsíci dub-
nu nebude vědět, co dříve dělat.

Ovocná zahrada

Dokončíme jarní řez ovocných
stromů. Jakmile jsme zjistili na
ovocných stromech větší množ-
ství vajíček škodlivého hmyzu,
ošetříme přípravky Biool, Oleoo-
ekol, Torant apod. Meruňky , třeš-
ně a višně ošetříme Rovralem
začátkem a koncem kvetení proti
monilioze, usychání mladých vě-
tévek a následné hnilobě plodů.
U broskví regulujeme řezem po-
čet a kvalitu plodů. Stromy s bo-
hatou násadou květních pupenů
přihnojíme ledkem 10 - 20 g/m2.
Třešním, které špatně rodí, proto-
že nemají v okolí vhodného opy-
lovače, naroubujeme takovou od-
růdu alespoň na jednu korunní
větev.

Okrasná zahrada

Sázíme choulostivé okrasné
dřeviny, u nichž je podzimní vý-
sadba nevhodná. Vřesům a letním
vřesovcům ostříháme na počátku
rašení loňská odkvetlá květenství.
Velkokvěté chryzantémy množíme
z řízků. Ukončíme řez okrasných
dřevin kvetoucích v létě.

Trávník

Trávníky budou letošní dlouhou
zimou poškozeny. Nožovými hrá-
běmi vyhrabeme stařinu a mech,
pohnojíme Cerer item 50 g/m2

a ledkem 10 g/m2. V místech sil-
ného poškození založíme nový
trávník.

Jak jsem slíbila, pro duben máme
připraveno pokračování o borovi-
cích – čeleď PINACEAE.

Borovice jsou velké stromy, zá-
kladní typy pocházejí většinou ze
Severní Ameriky, kde patří k nej-
větším stromům. V mládí mají ne-
pravidelnou kuželovitou korunou
s větvemi uspořádanými v přes-
lenech. Ve starším věku roste ko-
runa více do šířky, je řidší, široce
tupě kuželovitá až deštníkovitá.
Mezi téměř sto druhy rostoucích
na severní polokouli jsou keřovi-
té, vzpřímené i poléhavé druhy,
těžko si tedy budeme moci ve
zkrácené formě všechny popsat.
Kořenová soustava je mohutně
vyvinutá a snadno se přizpůsobu-
je geologickým a půdním podmín-
kám. Tenká hladká kůra se u vět-
šiny druhů mění v šupinovitou nebo
deskovitou, hluboce podélně roz-
brázděnou borku. Jehlice jsou čár-
kovité, tuhé na stromě vydrží 3 – 6
roků. Samčí a samičí květy vyrůs-
tají na jednom stromě. Šišky dozrá-
vají za 2 – 3 roky. Borovice vyžadu-
jí slunnou polohu, na půdu jsou
nenáročné a jsou značně odolné
vůči znečištěnému ovzduší. Sadov-
nicky to je nejvýznamnější rod jeh-
ličnanů, který má velké použití ve
všech kategoriích zeleně.

Pro potřeby zahrad jsou vhod-
nější nižší typy a ty si popíšeme:

Pinus mungo Turra – borovi-
ce horská.

Roste na skalách a rašeliništích
v horách střední a jižní Evropy. Je
to proměnlivý druh, existují nízké
poléhavé a vzpřímené keře až
malé stromečky s kmínkem. Jsou
vysoké 2 – 3 m. Jehlice ve svaz-
cích po dvou, hustě obrůstající
větévku, vydrží na rostlině 5 – 6
let. Pěstuje se mnoho zeměpis-
ných variet a kultivarů.

Brevifolia – vyselektovaná
z varianty pumilio. Hustý kompakt-
ní polokulovitý keř se vzpřímený-
mi hustými větévkami a krátkými
šedými jehlicemi.

Gnom – velmi hustý kulovitý
kultivar, dorůstá výšky až 2 m, má
tmavozelené jehlice.

Humpy – velmi hustý koberco-
vitý keř, roste pomalu, má hodně
krátké jehlice.

Mops - kulovitá nízká, pomalu
rostoucí forma. Je hustě rozvět-
vená, větévky jsou krátké, na nich
vyrůstají téměř rovné 20 – 45 mm
dlouhé tmavošedé jehlice.

Var. Mughus Zenari – roste ve
východních Alpách a na Balkáně.
Rozložitý až poléhavý keř s oblou-
kovitě vystoupavými větvemi. Šiš-
ky jsou symetrické, žlutohnědé.

Ophir – nízký jen 0,5 m široký
plochý keř , v zimních měsících se
žlutými jehlicemi.

Var. Pumilio Franco - vzpříme-
ný keř ploše kulovitého tvaru, šiš-
ky jsou symetrické, nezralé jsou fia-
lově purpurové, zralé žlutohnědé.

Pinus parviflora – borovice
drobnokvětá.

Nižší strom s malebnou hustou
široce tupě kuželovitou korunou.
Pochází z japonských hor. Pěsto-
vaná dosahuje výšky asi 10 metrů.
Je otužilá, nenáročná, jen vláha ji
nesmí chybět. Jehlice jsou ve svaz-
cích po pěti, dlouhé 30 – 60 mm
a široké 0,7 – 1mm, tupě zašpi-
čatělé s bílými proužky průduchů,
pokroucené. V sadovnictví velmi
oblíbený strom, používá se i v men-
ších úpravách jako solitéra nebo
jako okrajová dřevina do větších
skupin. Patří mezi nenáročné dře-
viny. Pěstuje se mnoho kultivarů.

Adcock´s Dwaf´- nízká, hustá
kulovitá forma s krátkými odstáva-
jícími větévkami. Jehlice jsou jen
15 – 25 mm dlouhé, šedé.

Brevifolia – úzká, nižší kuže-
lovitá forma. Roste pomaleji. Vět-
ve jsou krátké a hustě obrostlé
krátkými větévkami. Jehlice jsou
kratší, 20 – 30 mm dlouhé, šedé.

Negishi – hustá, pomalu rostou-
cí úzce kuželovitá forma. Na bázi
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je nápadně rozšířená, má husté
krátké větve. Jehlice jsou 35 – 45
mm dlouhé, modrošedé.

Pinus strobus – borovice ve-
jmutovka.

Cenná rychlým růstem a nej-
menšími světelnými nároky ze
všech borovic. Výška 50 – 80 m,
průměr kmene 1,5 m. Pro měkké
jehlice se někdy nazývá borovicí
hedvábnou. Jehlice dlouhé 60 –
120 mm. Kultivary se odlišují jed-
nak barvou jehlic od bílé, žluté
a zeleně proužkované, modroše-
dé, jednak i vzrůstem.

Fastigiata – 20m vysoký strom
se štíhlou sloupovitou korunou.

Nana – souhrnný název pro
nízké až poléhavé kompaktní for-
my jako například P.s. Radiata .

Pinus sylvestris – borovice
lesní.

Dobře roste na velmi suchých
stanovištích i na zamokřených pů-
dách, je světlomilná, odolná proti
mrazu. Je to mohutný 30 – 40 m
vysoký strom s malebnou, nepra-
videlně uspořádanou korunou.

Jehlice šedé ve svazcích po dvou,
dlouhé 40 – 70 mm. V sadovnictví
základní druh velmi ceněn. Pěs-
tuje se v kultivarech.

Aurea – nižší strom s kompakt-
ní úzkou korunou. V zimě má sytě
zlatožluté jehlice, které se v létě
zabarvují do šedozelena.

Bayeri – pomalu rostoucí kom-
paktní ploše kulovitý keř 4 – 5 m
vysoký. Jehlice světle šedé, dlou-
hé 40 – 60 mm.

Bonana – výrazně sytě modré
jehlice.

Fastigiata – úzký sloupovitý až
15 m vysoký strom s modrozele-
nými jehlicemi.

Watereri – široká, zpočátku až
válcovitá, později zaoblená keřovitá
forma, dorůstající výšky 4 m, jehli-
ce modrošedé 30 – 40 mm dlouhé.

Nana – nízká forma.

Další druhy borovic (pinus) jsou:
osinatá (aristata), Banksova (bank-
siana), limba( cembra), pokrouce-
ná (contorta), hustokvětá (den-

siflora ), Heldrichova (heldreichii),
kleč (mugo), černá (nigra), tuhá
(rigida), Blatka (uncinata) .

Není zde možno popsat všech-
ny druhy a kultivary, je jich oprav-
du mnoho a stále nové přibývají.
Ať je vám, alespoň tento malý pře-
hled pomůckou při nakupování.

Na podzim pro dobu vhodnou
k sázení si necháme zbytek jeh-
ličnanů – jalovce, modříny, cedry,
zeravy  a další.

Na závěr ještě malé ohlédnutí
za naší Výroční členskou schůzí,
která byla výjimečná oslavou
60.výročí založení zahrádkářů
v Újezdě nad Lesy za účasti za-
kládajícího člena př. Jana Bouše-
ho a zastupitelů naší obce v čele
se starostkou paní Andreou Vlá-
senkovou. Jenom díky finančnímu
příspěvku Úřadu městské části
Praha 21 jsme všem přítomným
mohli poskytnou takové pohoště-
ní a zábavu. Výbor organizace
ČZS ještě jednou děkuje za veš-
kerou pomoc od našich členů
a podporu od Úřadu MČ Praha 21.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

ZAHRÁDKA

Vřele vítá všechny své členy, ale i nečleny jakož i naše přátele a známé na další,
již 56. ročník zájezdů za zábavou i poučením po naší vlastí.

V  pátek 10. února 2006 jsme se sešli, abychom v přátelském a demokratickém duchu vytvořili plán
dalšího ročníku cestování. Shodli jsme se na této základní osnově programu:
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Plán pro rok 2006

Datum Odjezd Program

sobota 7:00 Střední Čechy -
22. dubna zámek Hluboš, Brdy, Povltaví (Mokrsko, Štěchovice), Štiřín

sobota 5:30 Jižní Morava -
24. června Mikulov, Valtice, Lednice

sobota 6:00 Šumava -
24. června Železná Ruda, šumavské hvozdy a jezera, Nýrsko

sobota 7:00 Severozápadní Čechy -
19. srpna Mšené lázně, Budyně nad Ohří, Roudnice nad Labem, Libušín

sobota 7:00 Pod-krušnohoří až Krušnohoří -
16. září Klášterec nad Ohří (zámek), Jáchymov , Boží Dar

sobota 7:00 Českomoravská vrchovina -
7. října Havlíčkův Brod, Borová, Lipnice, Ledeč n/S, lesy (houby) a vyhlídky

!!! Výlety jsou s průvodcem !!!   *   !!! Odjíždívá se vždy od  parkoviště supermarketu LIDL!!!

Přihlášky a složení záloh na zájezdy je možno domluvit telefonicky s přítelkyní Blankou
Líznerovou – 28197 2219. (Pomocný telef. kontakt – Jitka Vacková 28197 2364)

Zálohy jsou 150 Kč. Děti do 10 let platí polovic.
Na viděnou se těší Výbor ČSZ

ZAHRÁDKA

SPORT

POZVÁNKA
změna termínu

Z technických důvodů se schůze oddílu tenisu TJ SOKOL
koná

v úterý dne 11. dubna 2006 od 18:00 hod
v Motorestu na Blatově.

Výroční schůze oddílu tenisu  TJ SOKOL  Újezd nad Lesy  se koná dne 20. dubna 2006
od 19:00 hod. v Motorestu na Blatově.

Za výbor odd. tenisu – Ing. Sedlák


