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Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku se neobvykle zaměřím na otázky, na které se aktuálně ptáte. Protože si myslím,
že tato témata zajímají většinu obyvatel, odpovědi na ně jsem více rozepsala. Tentokrát dostanou
prostor na úvodní straně a dále budu pokračovat v rubrice „Otázky čtenářů“ uvnitř tohoto čísla.
Přeji Vám příjemný vstup do jara, protože si myslím, že více než v uplynulých letech se všichni

těšíme, až konečně skončí tato dlouhá zima. A teď již ke
zmiňovaným otázkám.

1) Kdo je nebo kdo byl na území MČ 21 zodpovědný za kon-
trolu zatížení střech v době sněhové kalamity? Ministr vni-
tra vydal v souvislosti s neštěstím v Polsku zkontrolovat
všechny budovy s plochou střechou. A těch tady máme hned
několik - Penny market, Lidl, Základní škola. Jak to dopadlo ?
Jsou tady z tohoto pohledu nějaké „krizové“ budovy ?

Na území Městské části  Praha 21 v letošním roce v období
sněhové kalamity probíhala kontrola objektů, které mají plochou
střechu a u kterých byl předpoklad vyššího zatížení v důsledku
neobvyklého množství sněhu. Jedná se objekty školy, školek
v Lišické a na Rohožníku a o budovu polikliniky. O tuto kontrolu se
staral zaměstnanec úřadu z odboru OMI a žádné nebezpečí na
budovách v majetku městské části nehrozilo. Důvodem je fakt, že
jsme nebyli tolik postiženi sněhovou kalamitou jako jiné regiony,
a to zejména v souvislosti se skutečností, že na již ležící sníh na
střechách nenapadlo takové množství dešťových srážek, jako tomu
bylo v nejvíce postižených oblastech. Právě déšť byl příčinou zvět-
šení zátěže, a to v našem případě nehrozilo.  Kontrolou všech ob-
jektů, ke které dal pokyn ministr vnitra, byl pověřen hasičský zá-
chranný sbor. Nebyla jsem informována, že by nějaké ohrožení na
našem území bylo zjištěno. Co se týče zmiňovaných supermarke-
tů, konstatuji, že mnohdy podléháme zpravodajství našich medií.
Předpoklad zřícení těchto provozoven u nás nebyl, neboť se stačí
jen na oba objekty podívat a zjistíte, že oba nemají plochou, ale
sedlovou střechu. Sama jsem na tento dotaz odpovídala během
zimy mnohokrát a vždy tyto dotazy vznikly po odvysílání příspěv-
ku v televizních novinách. Tam, kde jsou stavby těchto obchod-
ních zařízení se střechou plochou, problém nastával. Vzhledem
k tomu, že na obou supermarketech jsou sedlové střechy, nemu-
sejí u nás mít občané obavy.

2) Plánuje MČ výstavbu bazénu nebo alespoň letního kou-
paliště?  

Naše městská část má ve výhledu svých aktivit možnost vý-
stavby menšího bazénu u Masarykovy základní školy v Poles-
né. V současné době je však zapotřebí plně uspokojit všechny

Pokračování v rubrice „Otázky čtenářů“ na str. 9
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Informace z 69. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. ledna 2006

Schvaluje

- prodloužení nájmu bytu č. 4,
Novosibřinská 673, Praha 9
pro paní Lucii Novotnou na
dobu určitou – šest měsíců (od
11. března 2006) a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nájemní smlouvy

- za podmínek usnesení č. 1358
a 1276 Rady MČ Praha 21 ná-
jemní smlouvu pro pana Roma-
na Jakeše na provozovnu „Ta-
báku“ na autobusové otočce
Rohožník  a stanovuje výši ná-
jemného na 2 000,-Kč/m2/rok
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem této
nájemní smlouvy

- výpověď smlouvy o obstarání
správy domu a výkonu někte-
rých práv Společenství vlastní-
ků Žlebská  1615 a 1616

- smlouvu č. DP-12-05-451-7-00
na úklid zastávek MHD v k.ú.
Újezd nad Lesy s Dopravním
podnikem hl.m. Prahy a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- smlouvu o dočasném poskyt-
nutí práva užívání k majetku
státu – autorskému dílu, progra-
mové vybavení POLTEL a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- podání žádosti o svěření majet-
ku – pozemek parc.č. 1122
v k.ú. Újezd nad Lesy ve pro-
spěch MČ Praha 21 a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zaslat žádost o svěření
Zastupitelstvu hlavního města
Prahy

- nájemné pro občanské sdruže-
ní D-CLUB ve výši 2.000,-Kč /
měsíc a to s platností od 1. led-
na 2006 do 31. prosince 2006

- poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 10.000,-Kč Českému
zahrádkářskému svazu – zá-
kladní organizace Újezd nad
Lesy na kulturní akci k příleži-
tosti 60. výročí založení orga-

nizace. Finanční prostředky bu-
dou převedeny z položky rezer-
va v kapitole 10 – Všeobecná
pokladní správa do kapitoly 06
– Kultura

- vydání předběžného souhlasu
na studii investičního záměru
společnosti STAVENEX s.r.o na
pozemku parc.č. 537/12 k.ú.
Újezd nad Lesy za podmínky,
že společnost předloží projek-
tovou dokumentaci  před vydá-
ním územního rozhodnutí a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- prodloužení doby vyvěšení „zá-
měru na vybudování domu se-
niorů“ do 28.2. 2006

- žádost o neinvestiční dotaci na
úhradu výdajů SSP na rok 2006
ve výši 1.850.000,-Kč

- upravený přehled žádostí o úče-
lové investiční dotace z roz-
počtu hl. m. Prahy v roce 2006
na základě usnesení Rady
hl. m. Prahy č. 0006 ze dne
10.1.2006 – dotace z rezervy
schváleného rozpočtu hl. m.
Prahy pro městské části, dle ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení

Bere na vědomí

- zápis z jednání KVV ( Komise
výchovné a vzdělávací) ze dne
11.1. 2006  a zároveň ukládá ta-
jemnici KVV pí Kořínkové po-
zvat dne 8. března 2006 v 17:30
hodin akademického sochaře
na jednání KVV do zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha 21

Revokuje

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1386 ze dne 11.1. 2006 a zá-
roveň ruší pověření funkcí pří-
kazce operace pro kapitolu 02,
03, 07 a 08 pana Vladimíra
Saitze ke dni 12.1. 2006  a dále
schvaluje pověření funkcí pří-
kazce operace pro kapitolu 02,
03, 07 a 08 RNDr. Soňu Be-
rouškovou od 12.1. 2006 . Pro
zdaňovací činnost zůstává pří-
kazce operace pan Vladimír

Saitz. A zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem pověření.

Souhlasí

- s dodatkem č. 1 zřizovací listiny
1. MŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Čentická 2222 a pří lohami
A) Dohoda o přenechání nemo-
vitosti do užívání a B) Dohoda
o převedení movitého majetku,
které jsou nedílnou součástí
zřizovací listiny a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s výstavbou drobné provozov-
ny v Ochozské ulici čp. 402
v k.ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích jednání Rady MČ Pra-
ha 21

Jmenuje

- pí Libuši Říhovou členkou ko-
mise sociální a zdravotní s plat-
ností od 26. 1. 2006

Informace ze 70. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
8. února 2006

Schvaluje

- prohlášení o partnerství k pro-
jektu Masarykova ZŠ, Poles-
ná 1690, 190 16 Praha 9–Újezd
nad Lesy a rozsah finančního
připodílení ve výši 10% ze zís-
kané finanční částky ze zdrojů
ESF

- zápis z jednání škodní komise
ze dne 27.1. 2006 týkající se
odcizení kontejneru z areálu
místního hřbitova dle přílohy,
která je nedílnou součástí usne-
sení

souhlasí

- s prodejem pozemku parc.
č 1009/78 o výměře 142 m2

v k.ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
zajistit zveřejnění záměru MČ
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Praha 21 na prodej uvedeného
pozemku a dále ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

Ruší

- usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1357 ze dne 7.12. 2005 v pl-
ném rozsahu

Odvolává

- z funkce členky škodní komise
paní Moniku Poslaneckou ke
dni 8.2. 2006 a zároveň jmenu-

je členkou škodní komise paní
Dittu Literovou ke dni 9.2. 2006

- paní Markétu Slavíkovou z funk-
ce tajemnice KKR ke dni 8.2.
2006 a zároveň jmenuje paní
RNDr. Soňu Berouškovou do
funkce tajemnice KKR ke dni
9.2. 2006

Bere na vědomí

- zápis ze schůze muzejní rady
ze dne 18.1. 2006 a zároveň od-
volává paní Mar tinu Pilnou
z funkce členky muzejní rady ke
dni 8.2. 2006 a dále jmenuje

paní Ing. Evu Danielovou do
funkce členky muzejní rady ke
dni 9.2. 2006

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 1396 ze dne 25.1. 2006 a zá-
roveň souhlasí s podáním žá-
dosti o svěření majetku – po-
zemek parc.č. 1122 v k.ú. Újezd
nad Lesy do správy MČ Pra-
ha 21 a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit mate-
riál v dané věci na zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

Milí spoluobčané,
chtěla bych Vám představit spolky a občanská sdružení, které působí  v Újezdě nad Lesy a jejichž fungo-
vání je podpořeno vstřícnou spoluprací s radnicí. Základem podpory  ze strany městské části zůstává
grantový program . V loňském roce se podařilo původně plánovanou částku navýšit a vypsat v průběhu
září druhé kolo grantového řízení. Na tomto základě se úspěšně rozvíjí součinnost všech aktivních spolků
s radnicí a tím i zkvalitnění kulturního života v naší obci. Mnohé je odvislé od finančních možností, ale
myslím, že se zde našla společná cesta a postupně se zkvalitňuje ta část dění u nás, která obec spojuje
a vytváří přátelské „klima“ pro rozvíjení kulturního, společenského a sportovního života u nás.

Jitka Králová – grantové řízení

Seznam spolků a občanských sdružení v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

název                                                          Adresa, kontakty
             

1. Maminy z újezdské roviny Mgr.Lenka Krupanská
                        Staroújezdská 45, 190 16 Praha 9
                                           Tel: 281 972 248

2. Školní sportovní klub (ŠSK)                       Mgr.Miroslav Kurka
                                     Malešovská 1651, 190 16 Praha 9
                                   Tel: 281 972 686
                                        e-mail: mikurka@radva.cz

3. Český rybářský svaz – Újezd nad Lesy Václav Melichar
                                                 Barchovická 417, 190 16 Praha 9
                                                                               Tel: 602 668 702

4. Sdružení důchodců Újezd nad Lesy          Květa Svátková
                                                           Starokolínská 136, 190 16 Praha 9
                                                                     Tel: 281 971 150

5. Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy    Blanka Exnerová
                                                  Oplanská 160, 190 16 Praha 9

Tel: 281 971 101
                                                  608 537 551      

6. Svaz postižených civilizačními chorobami Dr.Zdeňka Ladová
 Poříčská 2089, 190 16 Praha 9

                                             tel: 777327145
                                                                              281970996

Z ÚŘADU
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7. JUNÁK  „Douglaska“ Újezd nad Lesy Jan Jacek
                            Žeretická 1665, 190 16 Praha 9
                                      Tel: 281 973 190
                                                                      721 865 023
                                                e-mail:jan.jacek@post.cz

8. SK Kangsim Dojang                                  Marek Doxanský
                                                                  Za Černým mostem 1522a
                                                                198 00 Praha 9
                                                             Tel:776 700 496,
                                                                e-mail: madox@seznam.cz

9. FK Újezd nad Lesy       Ing.  Miroslav Bareš  
                                                              Bečvářská 1384, 190 16 Praha9             
                                                                Tel.: 603 236 170
10. Základ.kynolog. organizace – 394 Hana Fraňková
                                                                      Sulovická 1387,190 16 Pha 9
                                                                  Tel.: 606757249
                                                                      e-mail: info@zko-ujezdnadlesy.cz
11. Balet – ARABESKA         Daniela Poková
                                                                                     Čekanovská 501
                                                                   190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
                                                                             tel.281 971 183
                                                                               603 847 737                                            
12. D- CLUB                                                     Jiří Šubrt
                                                                              Staroklánovická 230
                                                                          190 16 Praha 9
                                                                              tel.604 430 069        
                                                                             e-mail: orbit@wo.cz
13. FC Rohožník United             David Stulík
                                                                 Chmelická 553
                                                                         190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
                                                                            tel. 603 149 741                     
14. TJ Sokol Újezd nad Lesy                        Ing.Jiří Čemus
                                                           Malešovská 1650/22
                                                         190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

tel.: 602 743 185
                                                                           e-mail:cemus@egp.cz  
15. FC Šampion Rohožník,        MUDr.Vojtěch Engelmann
             odd.futsalu                                               Živonínská  1629,  190 16 Praha 9
                                                                                 Tel: 607682535,281971785
                                                                           e-mail:engelmann@tiscali.cz

Činnost níže představeného občanského sdružení byla zahájena v Újezdě nad Lesy v prostorách
bývalé l.MŠ v září roku 2005:      
                                                            

Baby centrum v zahradě                      Marie Dukátová
Občanské sdružení Nová žena                 Starokolínská 132,190 16 Praha 9

                                                                         Tel:777313133,606225225
                                                                               e-mail: info@vzahrade.cz

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21

Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy na úseku sociální péče a sociální pomoci a na úseku
samosprávy v rámci poskytování pečovatelské služby.
Odbor je členěn na :
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1) Oddělení péče o rodinu a dítě, které zajišťuje
odborné a specializované agendy na úseku péče
o rodinu a dítě a zabezpečuje sociálně právní
ochranu nezletilých dětí. Dále poskytuje sociál-
ně-právní a výchovné poradenství rodinám a dě-
tem vyžadujícím zvláštní péči. Současně provádí
sociálně právní výchovnou prevenci a sociální
práci s problémovými skupinami nezletilých dětí
a mladistvých prostřednictvím kurátora pro děti
a mládež.

2) Oddělení pečovatelské služby, které zajišťuje
poskytování terénní pečovatelské služby, dovoz
obědů do domácnosti a poskytování služeb ve

Středisku osobní hygieny Živonínská 1630, Praha 9
– Újezd nad Lesy (Rohožník) pro seniory a obča-
ny těžce zdravotně postižené, kteří chtějí i při sní-
žené soběstačnosti setrvat ve vlastní domácnos-
ti, v prostředí, ve kterém mnoho let žijí a v němž
se cítí dobře.

3) Referentky sociální péče, které zajišťují posky-
tování jednorázových a opakujících se peněžitých
i nepeněžitých dávek sociální péče pro klienty,
kteří splňují podmínky sociální potřebnosti a dál
zajišťují poskytování jednorázových příspěvků
a sociálních služeb pro klienty těžce zdravotně
postižené. Na úseku sociální péče též působí ku-
rátor pro dospělé, který se věnuje klientům spo-
lečensky nepřizpůsobeným.

Adresa odboru : Úřad městské části Praha 21
Staroklánovická 260
Praha 9 – Újezd nad Lesy
budova A, přízemí

Úřední hodiny : Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
Pá 8:00 – 12:00,

MUDr. Hana Roubíčková
vedoucí odboru ÚMČ Praha 21

Tel.: 281 012 921

Z ÚŘADU

OŽPD

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

 březen Dědická x Ranská 11. 3. velkoobjemový odpad

Rohožnická 11. 3. velkoobjemový odpad

Toušická 25. 3. velkoobjemový  odpad

Netušilská 25. 3. velkoobjemový odpad

 duben kontejnery na rostlinný 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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SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ POČERNICE

Pokud máte trvalé bydliště v hlavním městě Praze,  můžete  zdarma odložit odpad do sběrného dvora
v Horních Počernicích. Je potřeba prokázat se občanským průkazem.

Adresa: Chvalkovická 3
Praha 9 – Horní Počernice
Tel:  281 924 959

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

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 mł zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu

- pneumatiky 25 Kč za kus
OŽPD – M. Nejtková

Koše na psí exkrementy
V posledním období se množí stížnosti na

znečišťování naši MČ psími exkrementy. Tento
problém jsme začali řešit nainstalováním košů
na psí exkrementy.

Zkušebně bylo nainstalováno 12 ks těchto
košů. Byla vybrána oblast sídliště Rohožník, kde
je největší kumulace psů a jsou finální úpravy
komunikací a chodníků. S postupem času se
tyto koše osvědčily a jsou využívány. Vývoz košů
probíhá 1 x za 14 dní. Do podzimu roku 2005
se používaly papírové sáčky na psí exkrementy
a na žádost občanů byly nakonec vyměněny za
sáčky igelitové. Nevíme, jaký typ sáčků pejska-
řům bude lépe vyhovovat. Někdo má raději pa-
pírové, jiný dává přednost igelitovým. Z hledis-
ka životního prostředí je samozřejmě lepší
sáček papírový, který se lépe rozloží.

Ke konci loňského roku nám Rada MČ Praha
21 uvolnila finanční částku na další nákup košů
na psí exkrementy. Koše byly nakoupeny, ale

z důvodu špatného počasí se již nestihly nain-
stalovat. V průběhu letošního roku, jakmile nám
počasí dovolí, bude nainstalováno dalších 22
košů. Byla vybrána veřejná prostranství s větší
kumulací obyvatel a místa. S finální úpravou
chodníků a komunikací. V příštím čísle Újezd-
ského zpravodaje Vás seznámíme s přesnými
stanovišti, kde nové koše najdete.
Doufáme, že nám i letos  přidělí Rada MČ Pra-
ha 21 finanční prostředky na provoz a nákup
dalších košů na psí exkrementy.

Byli bychom rádi, aby se nám postupně po-
dařilo ve všech částech Újezda nad Lesy nain-
stalovat tyto koše. Na pejskařích pak je, jak se
zachovají. Zda využijí koše a tím pomohou zlep-
šit životní prostředí  na zelených pásech,  chod-
nících, komunikacích a v zelených plochách
naší městské části, nebo se budou chovat bez-
ohledně ke svému okolí a ponesou i případné
s tím spojené následky.

Za OŽPD – M. Nejtková
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Lovecký lístek
1. Kdo je oprávněn podat žádost

o vydání loveckého lístku:
- ten, kdo složil zkoušku z mysli-

vosti,
- posluchač odborné (myslivec-

ké-lesnické) školy,
- myslivci a lesníci z povolání.

2. Doklady a informace, který
musíte mít s sebou při podá-
ní žádosti:

- vyplněná žádost (viz. příloha),
- doklad o složení zkoušky z mys-

livosti,
- výpis z evidence rejstříku tres-

tů (ne starší 3 měsíce),
- doklad o pojištění (§ 48 zák.

č. 449/2001 Sb., O myslivosti),
- občanský průkaz.

3. Poplatky při vydání lovecké-
ho lístku:

- platnost na 1 rok – 150,- Kč,
- platnost neomezená – 1000,- Kč,

- úhrada poplatku – při předání
loveckého lístku.

4. Lhůta pro vyřízení loveckého
lístku:

- po předložení všech potřebných
dokladů – na počkání.

5. Odbor, který má vydávání lo-
veckého lístku ve své kompe-
tenci:

- Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 21 (pí Martina Kopecká).

6. Podle kterého právního před-
pisu se postupuje:

- zákon o myslivosti č. 449/2001
Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

Ondřej Štrouf
ve spolupráci s pí M. Kopeckou

ROZHOVORY S LIDMI

K dnešnímu rozhovoru jsem si vybral zástupce
místní organizace Českého rybářského svazu
v Újezdě nad Lesy. Partnery pro rozhovor byli páno-
vé Václav Melichar (předseda místní organizace),
Milan Beneš (hospodář) a Josef Petrů (vedoucí od-
dílu mládeže).

Pánové, kolik je registrovaných členů v místní or-
ganizaci Újezd nad Lesy ?

V současné době máme registrováno 317 členů.
A v  tomto počtu je zahrnuto též asi 40 dětí. Členská
základna je tvořena především dlouholetými rybáři,
nových je málo.  Především děti  mají v dnešní době
na výběr z širokého nabídky zájmových kroužků
a sportů. Zaujmout je rybařinou je stále složitější.
Určitě přivítáme nové zájemce ! Naši členové jsou
samozřejmě především  občany Újezda nad Lesy,
ale máme u nás zaregistrovány samozřejmě i rybá-
ře z přilehlých částí Prahy jako jsou Klánovice, Bě-
chovice.

Jen pro pořádek připomeňme kde sídlí místní or-
ganizaci Rybářského svazu ?

Naše místní organizace má sídlo v ulici Staro-

újezdská číslo 528. Je to jednoduché – najdete nás
každé pondělí v naší klubovně u Staroújezdského
rybníka.

Co je hlavní náplní činnosti místní organizace Ry-
bářského svazu ?

Těch aktivit a oblastí, kterými se zabýváme je celá
řada. Když se řekne „rybáři“, většina lidí si nás před-
staví jak sedíme s pruty někde u rybníka a čekáme
až „to cukne“. Jenže to chytání je jen taková třešnič-
ka na dortu. My se především staráme hodně o mlá-
dež – dáváme důraz na výchovu dětí v oblasti fauny
a flory, péče o životní prostředí a všeobecných zna-
lostí o přírodě. Naší chloubou je kroužek rybolovné
techniky – členové naše oddílu pravidelně sbírají
medaile na republikovém mistrovství i mezinárod-
ních závodech. A také se staráme o chov ryb – Sta-
roújezdský rybník je rybníkem chovným a my strá-
víme mnoho času péčí a chovem ryb. V neposlední
řadě zajišťujeme také výdej „povolenek“ k místnímu
i celorepublikovému rybaření.

Kolik stojí v dnešní době taková celoroční povo-
lenka ?
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Musíme rozlišovat mezi cenou povolenky celore-
publikové a městské. Celorepubliková stojí pro do-
spělého 1 400 Kč a pro děti 470 Kč. Povolenka pro
pražský region stojí 550 korun pro dospělého a 110
korun pro děti. Více než 2/3 našich členů má povo-
lenky s celostátní platností. Zvlášť se pak platí 650
korun za takzvanou městskou pstruhovou povolen-
ku.

Pstruhová povolenka v Praze ? K čemu - pstruhy
bych v Praze moc nečekal !

Ano, a i tady u nás – asi 2 km od Újeza směrem
na Úvaly a Čelákovice je pstruhový potok „Výmo-
la“. Je dlouhý asi 33 km a je tam možné nachytat
docela slušné úlovky. Pstruh duhový, pstruh potoč-
ní nebo i siven americký – to jsou ryby, které tam
lze ulovit.

A jak se dařilo v minulém roce pokud jde o počty
ulovených ryb ?

Docela dobře. Třeba pokud zůstaneme u té pstru-
hové povolenky, tak v průměru je to 24 kusů a 8,4
kilo ryb na jednu vydanou povolenku. A těch jsme
v minulém roce vydali hned 281. A když se budeme
bavit o mimopstruhových vodách, tak je 8 kusů a 15
kilo ryb na jednu povolenku.

zim  kolem 15. října a chodí se dívat mnoho občanů.
Za těch  sedm měsíců se ryby dostanou na váhu asi
1,5 kilo. To je tzv. čistá produkce 1,3  tuny.

A co se s těmi rybami stane potom ?
Převezeme je do našeho druhého rybníka na Bla-

tově. Oficiálně se jmenuje „Rokytka 1“ a je to rybník
sportovního charakteru, což znamená, že na něm
je možné rybařit.  A část vylovených ryb prodáme
sousedním rybářským organizacím. Po vypuštění do
rybníka následuje dvoutýdenní hájení a pak – to je
na přelomu května a června - už jsou na řadě první
závody pro mládež. Té soutěže se může zúčastnit
až 40 dětí – limit je počet míst kolem rybníka.

Vraťme se ještě ke kroužku rybolovné techniky.
Je to rybařina, je to sport ?

Rybolovná technika je zatím neolympijský sport,
který má ale v České republice velmi dlouhou tradi-
ci. A členové našeho oddílu v něm dosahují skuteč-
ně vynikajících úspěchů !!  Těch titulů a medailí
z nejrůznějších republikových i evropských šampio-
nátů je celá řada.

Pojďme zmínit jen ty největší...
Za všechny jmenujme jen ty v poslední době nej-

významnější – Daniel Hnízdil stříbro a bronz na Mi-
strovství Evropy seniorů 2005, Romana Baštová zla-
to na mistrovství republiky 2005, Dana Petrů sedm
medailí (6x stříbro, 1x bronz) z mistrovství republiky
2005 a Jana Petrů dvě bronzové medaile a stříbro
na témže mistrovství. Z minulosti pak musíme vzpo-
menout na sourozence Daniela a Michala Hnízdila,
kteří v juniorské kategorii spolu s Jaromírem Přepe-
chalem přiváželi nejcennější kovy z Mistrovství Ev-
ropy i ČR. Titulem Mistr světa se může pochlubit Jana
Přepechalová.  Poděkování za dosaženého úspěchy
patří všem, kteří se o naši mládež starají. Za všech-
ny bychom chtěli jmenovat především pana inžený-
ra Jaromíra Přepechala a Jaromíra Přepechala mlad-
šího, který své zkušenosti nyní předává našim
nejmenším.

Tak to jsou opravu dost dobrá čísla  ! Gratuluju !
Zmínili jste odchov ryb – můžeme si říct co to
v místních podmínkách znamená ?

Jak už bylo řečeno, Staroújezdský rybník je pro
nás rybníkem chovným – má rozměr asi 0,8 hektarů
a objem 11 000 m3.  A každé jaro do rybníka přive-
zeme násadu – to jsou malé rybky o váze asi 0,4
kilo. Celkem nasadíme přibližně 700 kilo, tj. asi 1 500
kusů ryb. A o ty se pak staráme – přikrmujeme je,
podáváme léčiva, kontrolujeme kvalitu vody atd.
Důležitý je poměr mezi přirozenou a umělou potra-
vou– převaha umělé stravy nedělá dobře kvalitě ry-
bího masa.

My chováme samozřejmě hlavně kapra, doplňko-
vě je to pak amur nebo štika. Výlov je vždy na pod-
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Jaké máte plány do roku 2006 ?
Tak především jsme velmi rádi, že se nám v mi-

nulém roce podařilo postoupit do 1. ligy rybolovné-
ho sportu a na hned na začátku sezony – v květnu –
budeme na fotbalovém hřišti v Běchovicích pořádat
závody 1. ligy, na kterých se sejde skutečná špička
České republiky. Za Újezd tam nastoupí i bratři Le-
xové a to jsou skutečná esa ! Patrik Lexa byl už 40x
mistrem světa a Evropy a byl dokonce vyhlášen spor-
tovcem století v tomto sportu na světě.

Dále pak připravujeme každoroční soutěž pro mlá-
dež „Zlatá udice“, která je kombinací teoretických
znalostí o floře a fauně, rybolovné techniky a sku-

tečného chytání ryb. Tato akce je naplánována na
konec června.

A samozřejmě se jako každý rok i tentokrát při-
pravují dětské rybářské tábory, výcvikový tábor s tré-
ninkem rybolovné techniky  a dva turnusy rybářské-
ho tábora se všeobecným zaměřením. Nejlepší děti
se pak probojují na mezinárodní rybářský tábor Pra-
ha-Berlín-Varšava, letos se bude konat v ČR na řece
Sázavě.

Děkuji vám za rozhovor pánové a přeji ať se vám
daří  !

Tomáš Vaníček

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

občany z hlediska inženýrských
sítí. Mám tím na mysli například
velkou investici do kanalizace na
hlavní komunikaci a výstavbu cen-
trálního přivaděče. Jakmile bude
tato infrastruktura pokryta, bude
obec investovat prostředky i do
těchto a podobných akcí. Samo-
zřejmě je možnost tuto akci za-
bezpečit paralelně, ale bohužel
žádný investor se nám zatím ne-
hlásí, neboť návratnost takové
akce je velmi dlouhá. Jako vhod-
ná forma se nám jeví budoucí spo-
lupráce v podílení se na provozu
tohoto zařízení s nějakým soukro-
mým subjektem, neboť i náklady
na provoz jsou velmi finančně ná-
ročné. Letní koupaliště na našem
území zatím neplánujeme.

3) Jakými nástroji chce vedení
MČ podpořit podnikatele, aby
v centru MČ více investovali do
provozoven zaměřených na
služby obyvatelstvu i na spole-
čenské, kulturní a sportovní
možnosti trávení volného času
na území našeho bydliště ?

Tuto otázku bych rozdělila na
dvě části. První je podpora spole-
čenských, sportovních a kultur-
ních aktivit v obci. Tu pokrýváme
v rámci grantového řízení stan-
dardně již několik let. Druhou sou-
částí podpory jsou finanční pří-
pěvky na  jednotlivé akce, a to jak
našich spolků, tak akcí pořáda-
ných městskou částí. Tyto žádosti
projednáváme individuálně. Mys-
lím, že v této oblasti jsme se vý-

razně posunuli dopředu vzhledem
k finančním částkám, které jsme
na podporu podobných akcí uvol-
nili v minulém roce a ve stejném
trendu pokračujeme i letos. Pod-
pora podnikání, a to nikoliv jen
v centru obce, ale na celém úze-
mí městské části spočívá v tom,
že jakmile jsme osloveni nějakým
investorem, který má zájem roz-
šířit služby pro obec, projednáme
jeho žádost na komisi koncepce
a rozvoje a posléze v radě. Těmto
aktivitám dáváme zelenou, a to
formou souhlasu městské části
k realizaci takové akce. Podpora
těchto aktivit je jednou z priorit
vedení městské části vůči obyva-
telům. Nebudu předbíhat, ale
v některém z příštích vydání zpra-
vodaje už Vás budu možná moci
informovat o předpokládané vý-
stavbě polyfunkčního centra ved-
le supermarketu Penny. Zatím
nemám potřebné konkrétní infor-
mace, a nechci Vás informovat
o něčem, co je zatím v plenkách.

Další časté otázky čtenářů
jsou opravy místních komunika-
cí v naší MČ. Níže vám přikládám
grafický přehled oprav místních
komunikací metodou VIALIT
v posledních  třech letech.

Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21
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V pátek 3.2.2006 jsem uklouzl
a spadl a nepříjemně se zranil na
zastávce Sudějovická ve směru
do Prahy. Na zastávce jsou nepo-
sypané ledové plochy a uprostřed
leží neuklizená hromada zmrzlé-
ho sněhu. Kdyby upadl někdo ze
starších spoluobčanů, tak už ne-
musí vstát a může klidně zemřít.
A tak se ptám, čí povinnost je uklí-
zet a sypat zastávky, protože ten-
to stav trvá již delší dobu a není
nijak řešen. Krom toho je na zastáv-
ce urezlé zábradlí, které hrozí pá-
dem na lidi procházející pod za-
stávkou, a kdyby chtěl někdo toto
zábradlí použít v případě nouze
k zachycení, tak spadne i se zábrad-
lím z metrové výšky na chodník.

V lednovém čísle újezdského
zpravodaje v rubrice otázky čte-
nářů odpovídá paní starostka na
otázku, kdo je v zimním období
odpovědný za údržbu chodníků
a odvolává se na vyhlášku 8/1980.
Kdo je tedy zodpovědný za chod-
ník mezi centrem obce a železnič-
ní zastávkou Klánovice, a hlavně
proč MČ nezajistí údržbu a úklid?
Dále se ptám, kdo zajišťuje úklid

sněhu na přechodech pro chod-
ce? Nemá to pro nás občany za-
jisti MÚ a nebo není to dokonce
jeho povinnost?

Nezajistí náhodou MÚ lepší servis
pro občany tím, že jim zajistí bez-
pečnou chůzi na zastávky a ne-
bude se odvolávat na vyhlášky
s pochybnou platností z dob ne-
svobody? Nevyřešily lépe tento

problém okolní obce jako jsou
Běchovice, H. Počernice a Kláno-
vice, kde se našly prostředky na
zakoupení mechanizace a na
úklid? Oceňuji snahu paní starost-
ky o chod obce, ale možná jsou
zde rezervy, jejichž rychlé řešení
poslouží všem občanům a ti to
pak zohlední při příštích volbách.

Radek Dobiáš

Chtěla bych se vyjádřit k článku „Otázky čtenářů“
v prosincovém vydání Újezdského zpravodaje. Jed-
ná se o zaparkované osobní automobily v ulicích
Polesná a Čentická.

Vozy ve skutečnosti nezmizely, jenom se „rozprsk-
ly“ a to do ulic Čentické , Čenovické a Podlužanské.
\Jsou tedy v oblasti Blatova tam, kde byly i předtím,
jenom nejsou na jednom místě. Auta parkují na ma-
lých parkovištích, která jsou určena k parkování vozů
pro sídliště IPB Real na Blatově. Vybudována tam
byla především proto, že některé ulice na Blatově
jsou tzv. obytné zóny, ve kterých je parkování zaká-
záno. Navíc se vybudování celé infrastruktury pro-
mítlo i do cen domků. Tyto vozy zde stojí celé měsí-

ce, u většiny jsou již vypuštěná kola, utržená zpětná
zrcátka apod. Máme za to, že tato malá parkoviště
mají sloužit k zaparkování případných návštěv a ne
k trvalému parkování.

V odpovědi ve zmíněném článku se paní starost-
ka jasně vyjádřila, že není možné „tolerovat podob-
né praktiky…“. Prosím proto, zda by i v tomto přípa-
dě nemohli úředníci naší MČ zasáhnout a zjednat
definitivní nápravu.

Jiřina Šámalová

Vyjádření
Toto vyjádření předala redakční rada příslušné-

mu odboru MČ Praha 21.
Redakční rada

ZE ŠKOLY

LEDEN NA 1. STUPNI MASARYKOVY ZŠ

ZÁPIS S CIPÍSKEM
Největší událostí měsíce ledna byl zápis dětí do

prvních tříd, který se konal 19. a 20. ledna. Paní uči-

telky budoucích prvňáčků připravily zápis v pohád-
kovém duchu. Celá škola se proměnila v opravdový
les Řáholec. Cipísek, Manka, Rumcajs a lesní zví-
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řátka provázeli děti po celou dobu. Bylo připraveno
několik stanovišť, na kterých budoucí prvňáčci plnili
úkoly a za splněný úkol dostali razítko do kartičky
( poznávali barvy, počítali, malovali, skládali věci do
tašky apod. ). Po zapsání si mohly děti vybrat dá-
rečky, které pro ně vyrobili žáci  1. stupně.

Poděkování patří paním učitelkám za příjemnou
atmosféru a žákům 5. B a 5. C za pomoc během zá-
pisu, žákům 1. stupně za výrobu dárků pro budoucí
školáky.

Nejdůležitější informace: k zápisu se dostavilo 135
dětí, 25 rodičů bude žádat o odklad školní docházky.

BESEDY S PANEM KRONIKÁŘEM
Děti se v hodinách prvouky učí o své obci, její historii

a současnosti. Na téma  Újezd se uskutečnily ve dvou
třídách besedy s újezdským kronikářem panem PhDr. Mi-
lošem Schmidtem, který je újezdským občanem přes 80
let. Nejvíce se děti zajímaly o to, proč se Újezd jmenuje
Újezd, kdy se poprvé kronika o naší obci zmiňuje, jak zde
lidé v minulosti žili a jak byl Újezd poznamenán válkami.

Pro velký zájem ze strany dětí se paní učitelky domlu-
vily s panem kronikářem na další besedě. Navštíví s dětmi
Újezdské muzeum a budou si společně povídat o kroni-
kách.

BRUSLENÍ
Lednové počasí dětem přálo a zamrzlý Blatovský
rybník využilo několik tříd. Paní učitelky si s dětmi
zabruslily, zahrály na školu krasobruslení a někteří
rodiče svým třídám přinesli teplý čaj a občerstvení.

DIVADLA
Divadlo MINOR – Český Superman ( o lásce a přá-

telství mezi lidmi )
Klub rodičů a přátel školy
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Zprávičky z naší školičky

Jaro, jaro, kde jsi?

To jsme si říkali celý únor, když všude byly zápla-
vy sněhu, z čehož měly děti obrovskou radost, o ra-
dosti už nemohla mluvit naše paní školnice, která
neustále poletovala s hrablem a koštětem.

Ale i tak jsme se měli pohádkově. Celý měsíc se totiž
u nás nesl v duchu oblíbených pohádek, děti se pro-
měňovaly v prince a princezny, ale také ježibaby, Jeníč-
ky a Mařenky, Šípkové Růženky i ve zvířátka z pohádek.

Jaro, jaro, kde jsi?? Snad už za dveřmi.
Martina Kubová

Mateřská škola Sedmikráska

Noc s Andersenem
Jako tradičně každý rok i letos se připravuje pohádková noc s Andersenem, která se bude konat v Masa-

rykovy ZŠ na 1. stupni ve dnech 30.  a 31. března 2006. O dalších podrobnostech budete informováni na
vývěskách.

pí Danielová

KULTURA

Újezdské muzeum
a

Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Vás zvou na výstavu

ÚJEZD NAD LESY
V SOUČASNOSTI

A
BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

Výstava v Újezdském muzeu v budově základní školy v Polesné
 ulici bude přístupna každou sobotu  od 10 do 17 hodin

do 20. května 2006.

VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ

 V SOBOTU 11. BŘEZNA 2006 V 10 HODIN

Vstup volný
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KULTURA

MUZEJNÍ RADA,

OS MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY,

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

POŘÁDAJÍ

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA

ÚJEZDSKÉ DĚTI  MALUJÍ
SVOU OBEC A SVOJI RODINU

KRESBA, MALBA A PROSTOROVÉ MODELY
JAKOUKOLIV TECHNIKOU

PRÁCE JEDNOTLIVCŮ I SKUPIN

HODNOCENÍ SOUTĚŽE VE ČTYŘECH KATEGORIÍCH ODBORNOU POROTOU

PŘEDŠKOLÁCI
MLADŠÍ ŽÁCI - 1. STUPEŇ ZŠ
  STARŠÍ ŽÁCI - 2. STUPEŇ ZŠ

     STŘEDOŠKOLÁCI A VYSOKOŠKOLÁCI

SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODEVZDÁNÍ PRACÍ DO 15.5.2006

MASARYKOVA ZŠ MŠ ČENTICKÁ
ZŠ POLESNÁ MŠ SEDMIKRÁSKA LIŠICKÁ

MŠ SLUNÍČKO POLESNÁ MŠ ROHOŽNÍK

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

SE USKUTEČNÍ

DNE 1.6.2006 V 17 HODIN
V MUZEU V BUDOVĚ ZŠ V POLESNÉ ULICI
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KULTURA

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Jak jsme si v loňském roce půjčovali?

Celkem bylo 33 005 výpůjček (z toho dospělí čte-
náři 23 096 výpůjček beletrie  a 1 758 naučné lite-
ratury a děti 6 580 výpůjček beletrie a 694 naučné
literatury.)

Stav knihovního fondu k 31.12. 2005 byl 14 618
svazků.

1 550 registrovaných čtenářů uskutečnilo celkem
5 884 návštěv.

Knihovní fond je již několik let pravidelně doplňo-
ván díky dotacím z rozpočtu  naší MČ i z rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy, takže se daří nejen nákup
novinek, ale i obnova staršího knihovního fondu.

Internet v knihovně
Již několik měsíců jsou v knihovně nainstalovány

dva počítače s připojením na internet zdarma. Čte-
náři i studenti si již zvykli vyhledávat potřebné infor-
mace i vyzvedávat e-mailovou poštu.

Malé zamyšlení nad dětským čtenářstvím
Také se vám při písni Karla Zicha  „Paráda“ vyba-

vují vzpomínky na vaši četbu  v idylických podmín-
kách dovolené nebo v jiných volných chvílích? Je to
paráda ,lehnout si na záda a číst knížku… Klademe
si otázku, zda děti dnes čtou méně, než jsme četli
my. Jsou asi dnes příliš zahlceny poměrně pohodl-

ným přívalem informací z medií a internetu, a tak
některým již nezbývá čas ani chuť na náročnější vy-
hledávání knížek. Současně si ale uvědomujeme,
jaký význam má četba pro rozvíjení rodného  jazy-
ka, slovní zásoby a schopnost solidního mluveného
i písemného projevu. Kdo naučí děti najít oblíbenou
knížku , milovaného autora, dobrodružný nebo za-
milovaný příběh? Kdo podpoří jejich svět poznávání
i fantazie, ať již se zajímají o dinosaury, naši plane-
tu či vesmír, nebo chtějí znovu a znovu slyšet pří-
běh o veselé mašince, či Andersenovu pohádku
O princezně na hrášku?

Měla by to být rodina, škola a knihovna, které je
přivedou k poznání , že nestačí  jen rychlé  a často
i povrchní informace , ale že je musíme neustále
doplňovat a rozvíjet dalším poznáváním – četbou.

M. T.

Velmi ráda přivítám v knihovně nové dětské i do-
spělé čtenáře.
Půjčovní doba:

pondělí 10:00 – 11:00 hod 11:30 – 18:00 hod
středa 10:00 – 11:00 hod 11:30 – 17:00 hod
pátek 10:00 – 11:30 hod 11:30 – 16:00 hod

Telefon: 281 973 864,
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz

Těším se na vaši návštěvu.
Marie Tomaidesová - knihovnice

Pro děti a mládež

autor dílo
Brezina Thomas Útok kamenných rytířů
Brezina Thomas Vzkříšení ohnivého démona
Brown Richard Pán zbroje. Přilbice
Brown Richard Pán zbroje. Štít
Dahl Roald Obr Dobr
Deary Terry Děsivé dějiny. Ohavný Londýn
Diterlizzi Tony Kronika rodu Spiderwicků
Fousek Josef Fouskovy skoropohádky
Goscinny René Nové Mikulášovy patálie
Jelínek Miroslav Parta na kosím potoce
John Radek Sněženky a machři po čtvrt

století
Lewis C.S. Letopisy Narnie.

Plavba Jitřního poutníka

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Osborn Mary Pope Výprava do doby ledové
Paver Michelle Bratr vlk. Letopisy z hlubin

věků
Rowling Joanne K. Harry Potter a princ dvojí krve
Sage Angie Magyk. Příběhy Septimuse

Heapa
Sonnenblick Jordan Bubny, holky a nebezpečný

koláč
Stroud Jonathan Golemovo oko
Šimková Božena Anče a Kuba mají Kubíčka
Teisinger Pavel Človíčkova dobrodružství

Pro dospělé

Asimov Issac Druhá nadace
Asimov Issac Nadace a Říše
Badinter Elisabeth XY o mužské identitě
Bambas Petr Zakázaná extáze
Bastian  Hans - Werner Dláždění teras, cest a nádvoří
Běhounek František Dům zelených přízraků. Akce L



15

Berniéres Louis de Ptáci bez křídel
Bešťáková Eva Peřina v kufru
Bikner - Mahler Fried Štěstí na inzerát
Bosonohý lékař Osvobození mysli
Box C.J. Otevřená sezóna
Braun Lilian Jackson Kočka, která pohnula horou
Britto Anthony Chirurg
Brown Simon G. Praktická astrologie v číslech
Burnham Sophy Kniha andělů
Cartland Barbara Únos
Coelho Paulo Alchymista
Conrad Josef Srdce temnoty
Cornwell Patricia Moucha
Crais Robert Poslední detektiv
Crombie Deborah Případ nezvěstných žen
Dexter Colin Poslední autobus do Woodstoku
Donegan Greg Atlantida
Dufreigne Jean-Pier Ludvík XIV. Vášně a sláva
Farquhar Michael Láska a moc na královský způsob
Fowles Christopher Disturbia
Franke Herbert W. Průnik do podsvětí
Gardner Erle Stanle Případ zamilované tety
Goldberg Leonard Virus
Haining Peter Pulp Fictions. Historky drsné

školy
Harrod - Eagles Cynth Smrt krásné hudebnice
Hilliges Ilona M. Bílá čarodějka. Moje africké

dobrodružství
Hoffman Mirek Totem boha srandy
Hora Pavel Kdo je kdo v českém filmu

poprvé
Horký Petr Neznámá země
Hrubešová Eva Toulky pražskou minulostí
Charouzek Antonín Klukoviny v sametovém pytli
Charouzek Antonín Klukoviny v mundúru
Jazairiková  Pavla Cestou hvězdy
Jelínek Elfriede Lačnost
Johnoson Sandy Zázračná uzdravení
Jordan Nicole Svůdce
Kesey Ken Námořníkova píseň
Kriele Alexa Andělé nám dávjí odpověď
Krumlowský Felix Dámské příběhy českého

středověku

KULTURA

Lawson Carol Rodina medvídků jede na
prázdniny

Leikert Jozef Sny v okovech
Lindsey Johanna Triumf lásky
Malamud Bernard Nový život
Novak Ervin Příběh lékaře
Nunn Judy Pod Jižním křížem
Pawlowská Halina Záhada žlutých žabek
Payne C.D. Mládí v hajzlu 5. díl
Pears Iain Případ Rafael
Pokorný Milan Karel Kyncl život jako román
Pošíval Zdeněk Satanovo jaro
Přibský Vladimír Můj muž král Karel IV.
Richter Karel Bez démonů minulosti
Rowland Laura J. Navoněný rukáv
Saillo Warda Pláč v poušti.
Scroggins Deborah V sedmém kruhu pekla
Schramek Andreas Tutanchamon.

V zemi sokolího boha
Schreiber Hermann Krásná intrikánka
Schumann Helmut Puberťák aneb Dítě je radost,

spratek jeden
Špaček Ladislav Velká kniha etikety
Štáhlavský David Výpravy opačným směrem.

Pobaltí
Thomová Soňa Pod hradbou Himaláje
Tylová Oldřiška Co muži nechápou
Vacínová Marie Psychologie a společenská

výchova
Vondruška Vlastimil Strana štěstí aneb První

parlamentní defenestrace
Weiss Brian L. Jedna duše mnoho těl
Wills Pauline Harmonie čaker
Woods Stuart Špinavá práce
Woolf Virginia Jákobův pokoj
Zamarovský Vojtěch Za tajemstvím říše Chetitů

Enclykopedický slovník češtiny
Vídeň
Venkovní dlažby plánování
a pokládka
Elektroinstalace plánování
a rekonstrukce
Příruční mluvnice češtiny

ZAHRÁDKA

Zahrádka v březnu
Po silných mrazech v lednu pře-

cházejících do února je předpověď
taková, že budou trvat ještě do půli
února. Po loňském velmi studeném
březnu je velice odvážné tvrdit, že
březen je ten správný měsíc pro

práci na zahrádce. Musíme pouze
doufat, že sluníčko ukáže svoji sílu
a příroda se bude probouzet.

Ovocná zahrada:

Začínáme s řezem jádrovin.
Nejdříve řežeme starší stromy

s malými přírůstky, ve druhé po-
lovině měsíce prořežeme mladší
a bujně rostoucí stromy. Zásada,
kterou každý rok opakuji a musí-
me ji mít při řezu na paměti, je
„otevřeme korunu slunci“. Při řezu
jabloní odřezáváme konce výho-




