
Dvouměsíčník Číslo 21 – 12. únor 2009 Zpravodaj Městské části Praha 19

Informace odborů, Kauza letiště, Zápisy do MŠ, Kultura,
Názory, Kurzy, Inzerce

© Iva Braunspergerová



2 Inzerce



3Obsah, informace z radnice

Zprávy z Rady MČ Praha 19:

Státní podnik LOM Praha se odvolal proti stavebnímu 
povolení na výstavbu propojovací komunikace Toužimská 
– Mladoboleslavská. S ohledem na důležitost řešení problematiky 
dopravy ve Kbelích a v jejím bezprostředním okolí vám přinášíme 
podrobné informace na dalších stránkách Kbeláku.

Postupná realizace dopravního značení v oblasti Nouzova byla 
vzhledem ke klimatickým podmínkám odložena.

Stejně tak byla firma ELTODO nucena odložit realizaci veřejné-
ho osvětlení v ulici Toužimská směrem na Letňany. Akce budou 
pokračovat s ohledem na vývoj počasí.

Chodník a přechod v ulici Hornopočernická bude realizován 
společně s rekonstrukcí ulice Hornopočernická, kterou hodláme 
v rámci staveb odboru městského investora letos zahájit.

V průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku proběhne delimitace 
stavby světelné křižovatky Semilská × Toužimská na organizaci 
TSK (Technická správa komunikací), která ji bude realizovat. 

Stejná organizace TSK převzala stavbu – rekonstrukci světelné 
křižovatky Žacléřská × Mladoboleslavská, která by měla být za-
hájena dle klimatických podmínek nejdříve v dubnu. O dopravních 
opatřeních budete včas informováni.

Je zpracována projektová dokumentace stavby tunelu – prů-
chodu pod dráhou z budoucího centrálního parku do areálu lesopar-
ku při ulici Semčická. Nyní probíhá stavební řízení a realizace bude 
koordinována s pracemi na budování zmiňovaného parku. V této 
souvislosti rada odsouhlasila projekt kácení a prořezy stávajících 
dřevin, tak aby vše mohlo být realizováno v období vegetačního 
klidu a na jaře mohly být spuštěny další etapy díla.

MČ zadala zpracování variantních řešení tzv. „Novačky“ 
v ulici Jilemnická, tak aby byly respektovány možnosti parkování, 
oddechu, zeleně bez zásahu do klidného okolního bydlení.

S ohledem na vleklá jednání ohledně realizace sběrného dvora, 
byl odbor životního prostředí pověřen provést opětovnou rekapitulaci 
požadavků a možností, jak ze strany MČ, tak MHMP s cílem umožnit 
i dočasné řešení v podobě malého „překladiště“ sběru do kontejnerů.

Komise magistrátu hl. m. Prahy odložila schválení pojmenování 
komunikací v nově vznikající zástavbě, a to z důvodu, že ještě 
není jednoznačně patrná silueta komunikací, odkud kam povedou. 
Jedná se zejména o centrální zástavbu, kde navrhujeme pojmeno-
vání podle významných kbelských občanů pánů Josefa Vágnera 
a Matěje Taufera.

Rada obdržela informaci, že magistrát resp. TSK rozšíří na cyk-
lostezkách a spojových komunikačních uzlech počet stojanů na ko-
la. O konkrétním rozmístění vás budeme informovat.

Rada se zabývala náměty občanů a opětovně prověřila zabezpe-
čení půdních prostor proti vnikání a hnízdění holubů. U nejvíce 
exponovaného bytového domu Luštěnická 670-672 bude provedena 
instalace hrotů na klempířské prvky.

Po zlepšení klimatických podmínek bude u schodů k rybníku 
instalováno dřevěné zábradlí přírodního vzhledu, tak aby kore-
spondovalo s přírodním charakterem tohoto místa.

Městská část obdržela pro Sbor dobrovolných hasičů Kbely 
dotaci ve výši 200 tis. Kč, která byla určena na nákup dýchací 
techniky. Naši hasiči se velmi osvědčili při loňských zásazích jak 
v tržnici SAPA, tak na výstavišti. Hl. m. Praha prosadilo velmi 
dobrou myšlenku vybavit i tyto podpůrné sbory stejnou dýchací 
technikou, která tak může napomoci jak při  záchraně majetku, tak 
i při záchraně lidských životů, ať už se jedná o hasiče či civilisty.

Rada schválila plán kulturních akcí na rok 2009 pořádaných 
a zajišťovaných městskou částí. Bude se jednat např. o tradiční ples 
městské části, dětské karnevaly, tvořivé dílny spolu s velikonočními 
trhy, dětská představení atp. Akce budou avizovány na našem webu 
a ve vývěskách úřadu. Je dobré poznamenat, že finanční prostředky 
naší MČ jsou omezené a množství a rozsah kulturních akcí bude 
zejména také záležet na příspěvcích od sponzorů. Za jejichž vstříc-
nost jim již dopředu děkujeme.

Rada souhlasila s provedením cejchování fakturačních mě-
řidel tepla na všech výměníkových stanicích. Při kalibraci bude 
do kalorimetrů přidán modul, který v budoucnu umožní dálkový 
přenos dat, tedy jejich odečet.

Hl. m. Praha v letošním rozpočtu snížilo o 40 % prostředky 
určené na velkoobjemové kontejnery. Odbor životního prostředí 
bude intenzivně jednat s Prahou o dalším postupu, včetně tlaku 
na dorovnání rozpočtu tak, aby nedošlo ke snížení rozmísťování 
kontejnerů oproti loňskému roku. 

Rada projednala a schválila bezplatné poskytnutí prostor v DS 
Mladoboleslavská pro výuku počítačových dovedností, která je 
určena zejména maminkám na mateřské dovolené. Jde o projekt 
financovaný EU, kurzy budou bezplatné a maminky budou mít 
zajištěno i hlídání dětí.

Byl předložen plán zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 
na tento rok: 11. ZZMČ dne 18. března, 12. ZZMČ dne 17. června, 
13. ZZMČ 16. září, 14. ZZMČ dne 16. prosince, a to jako vždy 
od 16 hodin do sálu Lidového domu. V souladu s jednacím řádem 
a zákonem o hlavním městě Praze si starosta pochopitelně vyhrazu-
je právo zasedání svolat v náhradním termínu nebo svolat zasedání 
mimořádné dle potřeby.

Na minulém prosincovém zasedání Zastupitelstva byl schvá-
len rozpočet městské části na tento rok v objemu příjmů ve výši 
45,986 mil. Kč a s objemem výdajů ve výši 50,899 mil. Kč.  Dále 
pak finanční rozpočet zdaňované činnosti a rozpočtový výhled 
na roky 2010 až 2011. Návrh rozpočtu je k dispozici na našich 
webových stránkách.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Praha bojuje proti sprejerství jak to jde, začíná se jí dařit

Quo vadis ubytovno?

Tak jako MČ Praha 19 v čele se svým sta-
rostou Pavlem Žďárským, bojuje i celý zbytek 
Prahy proti fenoménu dnešní doby, kterým 
je bezesporu sprejerství. O úspěších, které 
v tomto ohledu kbelská radnice zaznamená-
vá, jsem již hovořil v předchozích vydáních, 
a proto bych se dnes chtěl zaměřit i na zbytek 
Prahy a obeznámit čtenáře i s úspěchy z jiných 
částí Prahy, které se dle mého názoru začínají 
těm kbelským úspěchům pomalu blížit.

Například v minulém roce se podařilo 
městské policii přistihnout při činu nebo 
bezprostředně poté v celkem 50 případech 
tvůrce takzvaných „graffiti“, které pokrý-
vají zdi domů, dopravních staveb nebo 
zastávek MHD po celém městě. 

Je nutno mít v této otázce na paměti, 
že činnost sprejerů každoročně způsobuje 
značné škody na majetku a ve většině 
případů hyzdí vzhled Prahy. Samostatnou 
kapitolou je vzhled dopravních staveb a za-
řízení MHD. S činností sprejerů se například 
dlouhodobě potýká tramvajová rychlodráha 
v Modřanech, kde sprejeři využívají nejen 

zdi, ale i tramvajové zastávky. Kromě běž-
ných poškození fasád domů a účelových 
staveb, opěrných a protihlukových zdí nebo 
mostů strážníci odhalili také několik případů 
malování na vozy metra nebo na zdi stanic 
podzemní dráhy. Například počátkem února 
ve stanici Depo Hostivař dva mladíci poma-
lovali vagón metra, počátkem června byly 
zaznamenány dva případy, kdy vandalové 
malovali po zdech stanic Vysočanská a Mu-
zeum. Dopravní podniky stojí odstraňování 
následků činnosti sprejerů každoročně de-
sítky milionů korun. O kolik korun levněji 
bychom možná bez nutnosti odstraňovat tato 
“umělecká díla“ mohli cestovat?

Objektem „umělecké“ tvorby vandalů se ne-
zřídka stávají i historické objekty, což je přesná 
ukázka estetického cítění pachatelů sprejeství. 
K poškozování dědictví minulosti někdy totiž 
dochází i krátce poté, co byly s nemalými 
náklady pracně zrestaurovány. Odstraňování 
následků je opět finančně náročné, a kromě 
toho po vyčištění zdi ji sprejeři během několika 
dní většinou znovu postříkají.

Právě toto vede město k tomu, aby bez vší 
shovívavosti tvrdě postupovalo proti těmto 
pachatelům tak, aby všichni zadržení hříš-
níci byli předáni Policii ČR s tím, že jsou 
důvodně podezřelí ze spáchání trestného 
činu poškozování cizí věci. 

A ačkoliv je statistickou pravdou, že nej-
větší podíl pachatelů připadá na mladistvé 
nebo na mladíky těsně kolem věku zleti-
losti, neznamená to, že se tímto vyhnou 
občanskoprávním důsledkům svých činů 
a s tím spojeným náhradám škod.

Jak se k postupu proti sprejerství v rámci 
cele Prahy potažmo i Kbel vyjádřil první ná-
městek primátora Rudolf Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v metropoli spadá: 
„Jedná se o skutečně historický úspěch. 
Vždyť ve srovnání s rokem 2007 strážníci 
objasnili o dvaadevadesát procent případů 
více a zadrželi téměř stovku pachatelů.“ 

A já k tomu dodávám: „Jen tak dál!“
Bc. Martin Hrubčík
bezpečnostní ředitel

Jak je všem občanům Kbel a nejenom 
Kbel, ale i např. Vinoře a Satalic jistě dobře 
známo, v územním obvodu Prahy 19 pro-
bíhá, a to již delší dobu, poměrně značná 
stavební činnost, a to zejména výstavba 
nových bytových komplexů. Všem je také 
jistě známo, že na těchto stavbách pracuje 
velké množství mimopražských zaměst-
nanců, a je zcela jedno, odkud pocházejí, ať 
již ze zbytku republiky nebo ze Slovenska, 
Rumunska, Bulharska, případně ze zemí 
bývalého Sovětského svazu. Z logiky věci 
vyplývá, že tito pracovníci musí být někde 
ubytováni a že jejich adresou rozhodně 
nebude pětihvězdičkový hotel na Václav-
ském náměstí, čímž se nikoho rozhodně 
a v žádném případě nechci dotknout nebo 
urazit jeho osobnost a důstojnost. 

Vždy a všude, a praxe to plně potvrzuje, 
tam, kde se nachází ubytovna, a zejména 
pokud tomu tak je v jinak poklidné lokalitě 
jako jsou např. Kbely, je jen otázkou času, 
kdy nastanou problémy. Takřka vždy se jed-
ná o bývalé ubytovny z dob socialismu, 
tzv. teskobaráky, které skutečně již jenom 
na první pohled nepůsobí zrovna nejlepším 
dojmem, a jejichž stáří značně překračuje 
dobu i 30 let a více. Pochopitelně tyto 
objekty musí splňovat stavební, požární 
a hygienické normy i když z medií je vše-

obecně známé, že mnohdy tomu tak není. 
Přitom riziko požáru a v současnosti i šíření 
infekčních nemocí jako je žloutenka je zde 
značné. Dočasní obyvatelé těchto ubytoven 
mohou mít i jiné sociální a hygienické ná-
vyky. Nemluvě o tom, že občas třeba dělají, 
zejména ve večerních hodinách, hluk nebo 
jinak narušují veřejný pořádek a veřejné 
soužití. To zejména a zcela pochopitelně 
ostatním občanům vadí. Kromě toho zde 
mohou nacházet dočasné útočiště nelegální 
migranti i osoby, po kterých Policie České 
republiky pátrá. 

Problematika ubytoven, ať již se jedná 
o ubytovny legální nebo tzv. černé-nele-
gální, rozhodně nepatří mezi ty jednodu-
ché. Pokusím se ji alespoň zčásti vysvětlit 
a ozřejmit, zejména z pohledu kontrolní 
činnosti a pravomocí živnostenského úřadu. 
Je zde několik velmi závažných aspektů. 

První aspekt pro další orientaci ve věci je 
podle mého soudu zcela zásadní. Je nutné 
mít totiž na paměti, a tak i případnou uby-
tovnu rozlišovat, že podnikat a případně 
tak produkovat zisk v oblasti poskytování 
ubytování lze de lege lata, tzn. podle plat-
ných právních norem, dvěma způsoby. 
Jednak v režimu zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání v platném znění 
(dále jen živnostenský zákon). V tomto pří-

padě je ubytovna provozovnou podle tohoto 
zákona, protože podle ustanovení § 17, odst. 
1 citovaného zákona se provozovnou pro 
účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž 
je živnost provozována. V této souvislosti 
musím zdůraznit, že jenom do takovéto 
ubytovny, tj. provozovny ve smyslu živ-
nostenského zákona, mohou kontrolní 
pracovníci zdejšího živnostenského odboru 
ze zákona sami o sobě vstoupit.

Druhý způsob podnikání v této oblasti 
je mimo režim živnostenského zákona 
a o provozovnu ve smyslu živnostenského 
zákona se tak nejedná. Z tohoto důvodu 
musí živnostenský úřad při výkonu své 
kontrolní činnosti především hodnověrně 
a dostatečně prověřit a zjistit, zda je nebo 
není podnikáno v režimu živnostenského 
zákona. Z tohoto absolutně zásadního roz-
dílu, který přímo determinuje jednotlivé 
povinnosti provozovatelů ubytovacích za-
řízení a současně tak i determinuje rozlišné 
dozorové kompetence včetně kontrolních 
povinnosti, je nutné vycházet.   

Ubytovna, tedy ve smyslu a režimu živ-
nostenského zákona, je zastřešena od 1. 7. 
2008 živnostenským oprávněním „výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona“, přičemž 
se jedná o obor činnosti volné č. 55 „uby-
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tovací služby“. To znamená, že ten podni-
katelský subjekt (může se jednat o práv-
nickou nebo fyzickou osobu), který chce 
provozovat-podnikat v oblasti ubytovacích 
služeb, musí mít vydané toto živnostenské 
oprávnění. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 
v platném znění, o obsahových náplních 
jednotlivých živností nám laicky řečeno 
stanovuje to, co se v rámci dotčeného 
předmětu činnosti smí provádět a co již 
ze zákona dovoleno není. Ubytovací služby 
jsou vymezeny následovně.: Poskytování 
ubytování ve všech ubytovacích zařízeních 
(například hotel, motel, kemp, ubytovna) 
a v bytových domech, v rodinných domech 
nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. 
V případě ubytování v bytových domech, 
rodinných domech nebo ve stavbách pro 
rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lů-
žek (včetně přistýlek) podávání snídaní 
ubytovaným hostům. Pokud někdo provo-
zuje ubytovnu ve smyslu živnostenského 
zákona, tj. podniká na základě vydaného 
živnostenského oprávnění, tak tuto ubytov-
nu-provozovnu, resp. zahájení provozování 
živnosti v dotčené provozovně podle usta-
novení § 17, odst. 3 živnostenského zákona, 
musí oznámit předem živnostenskému 
úřadu. V této souvislosti, protože stále 
přetrvává mylná informace, že živnosten-
ský úřad provozovny povoluje, bych chtěl 
zdůraznit, že živnostenský úřad k provo-
zovnám v žádném případě nevydává žádné 
povolení či nepovolení. Provozovny pouze 
eviduje, ale následně kontroluje! Dále podle 
ustanovení § 17, odst. 4 citovaného zákona 
musí být mimo jiné provozovna způsobilá 
pro provozování živnosti podle zvláštních 
právních předpisů, tj. např. podle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění. Provozovna musí být podle usta-
novení § 17, odst. 7, a 8 živnostenského 
zákona i řádně označena, a to zákonem 
stanovenými údaji. Provozovatel ubytovny 
podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v platném znění, je povinen vést 
evidenci o ubytovaných a platí i místní po-
platek, a sice ve výši 4,- Kč za den a osobu 
za využité lůžko. 

   Co je živností říká ustanovení § 2, živ-
nostenského zákona. Živností je soustavná 
činnost provozovaná samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 
dosažení zisku a za podmínek stanovených 
tímto zákonem. Co živností není, tedy co 
není v kompetenci živnostenského zákona 
resp. živnostenského úřadu, je vymezeno 
ustanovením § 3, živnostenského zákona. 
V tomto ustanovení konkrétně v jeho odst. 
3, písmeno ah), je uvedeno, že živností není: 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor. Asi již dobře tušíte, že právě toto je 
ten druhý a také legální způsob, jak v oblasti 
ubytování podnikat, a to právě mimo režim 
živnostenského zákona. Dotyčný nemusí 
mít vydané žádné živnostenské oprávně-
ní a nejedná se o provozovnu ve smyslu 
živnostenského zákona. Zákon č.565/1990 
Sb., o místních poplatcích v platném zně-
ní, se na takovouto osobu ale vztahuje. 
V tomto případě má živnostenský úřad 
omezené kontrolní pravomoci a možnos-
ti, neboť ze zákona ani nesmí do tohoto 
ubytovacího zařízení, např. do rodinného 
domu, ani vstoupit, což je dáno článkem 7, 
odst. 1, Listiny základních práv a svobod. 
Ten stanovuje, že nedotknutelnost osoby 
a jejího soukromí je zaručena a omezena 
může být jenom v případech stanovených 
zákonem. Výkon živnostenské kontroly 
je právně limitován jednak živnostenským 
zákonem a dále zákonem ČNR č. 552/1991 
Sb., o státní kontrole v platném znění, který 
je pro výkon kontroly dokonce zákonem 
speciálním. Žádný z těchto zákonů tako-
vouto výjimku neumožňuje a nepřipouští. 
Může se ale zkoumat, zda není porušován 
živnostenský zákon, zda se např. nejedná 
o správní delikt právnických a podnikají-
cích fyzických osob, případně zda se ne-
jedná o přestupek fyzické osoby ve smyslu 
§ 61,  odst.3, živnostenského zákona, tedy 
o tzv. neoprávněné podnikání. Ve stručnosti 
a laicky řečeno, může se prověřovat to, zda 
např. provozovatel ubytovacího zařízení ne-
poskytuje za úplatu takové služby, které by 
již sami o sobě naplňovaly znaky živnosti. 
Avšak v každém případě, prostory kde jsou 
provozovány „ubytovací služby“, tedy je 
podnikáno v režimu živnostenského zákona 
nebo mimo něj, tak vždy tyto prostory musí 
být k tomu účelu způsobilé podle zvláštních 
právních předpisů, tj. např. podle zákona 
č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění. Pokud tomu tak není, hrozí provozo-
vateli takového zařízení, a to reálně, velmi 
vysoká sankce, jejíž uložení je v kompeten-
ci příslušného stavebního úřadu. 

   Mimo výše popsané dva způsoby pod-
nikání v oblasti ubytovacích služeb může 
nastat i následující varianta. Provedenou 
kontrolou nebo místním šetřením živnos-
tenský úřad zjistí, že podnikatel ve smyslu 
živnostenského zákona, tedy právnická 
nebo fyzická osoba ubytovnu třeba právě 
v tezkoobjektu  provozuje, ta skutečně 
existuje, dočasně tam skutečně někdo bydlí, 
přičemž tento objekt dokonce může být 
i majetkem dotčené právnické nebo fyzické 
osoby. Takovýto podnikatel (např. stavební 

firma) pak uvede, že zde ubytovává zdarma 
své zaměstnance, smluvní pracovníky nebo 
jiné subdodavatele jeho zakázek, případně 
tvrdí, že zdarma pouze poskytuje přístřeší, 
český jazyk je v tomto ohledu velmi pestrý.  
Ubytovací zařízení sice musí splňovat sta-
vební, požární a hygienické náležitosti, ale 
provozovatel takového ubytovacího zařízení 
také nemusí vlastnit příslušné živnostenské 
oprávnění. Pokud je ubytovávání posky-
továno skutečně zdarma, v tomto případě 
třeba i osobám, které nejsou v zaměstnanec-
kém poměru k provozovateli ubytovacího 
zařízení, tak se na provozovatele tohoto 
zařízení nevztahuje zákon č.565/1990 Sb., 
o místních poplatcích v platném znění. 
I v tomto případě má živnostenský úřad 
omezené kontrolní pravomoci a možnosti, 
tak jak ostatně uvádím výše. Znovu upo-
zorňuji na tu skutečnost, že do takového 
zařízení kontrolní pracovníci živnostenské-
ho odboru nemohou sami o sobě vstoupit. 
Může se prověřovat tvrzení provozovatele, 
zda je ubytovávání poskytováno skutečně 
zdarma, i když toto prověřování je pracné 
a časově náročné, neboť se musí ve věci 
řádně předvolat a především na zdejší živ-
nostenský úřad dostavit například některá 
osoba, která zde je nebo byla ubytována. 
Již jenom doručení nutné písemnosti je 
většinou neřešitelný problém a ani snad 
nemusím rozvádět proč. Velmi často 
v takovýchto případech živnostenský úřad 
spolupracuje resp. dává příslušné podněty 
např. Policii České republiky a Inspekto-
rátu cizinecké policie v Praze, Hygienické 
stanici Hasičskému záchrannému sboru 
hlavního města Prahy a v neposlední řadě 
může případně podat i podnět k provedení 
kontroly příslušnému finančnímu úřadu.  

   Závěrem bych chtěl všechny čtenáře 
Kbeláku ujistit, že zdejší živnostenský 
odbor, resp. jeho kontrolní oddělení i přes 
poměrně složitou problematiku týkající 
se provozování ubytovacích zařízení věnuje 
této oblasti značnou pozornost a reaguje 
okamžitě na jakýkoliv podnět či poznatek 
v této záležitosti. Mohu zde konkrétně 
uvést, že díky podnětům a všímavosti 
občanů, kterým není lhostejné jejich okolí, 
a následně díky námi podanému podnětu 
právě Inspektorátu cizinecké policie v Praze 
k provedení kontroly jednoho takového 
ubytovacího zařízení, byla v této ubytovně 
jedna osoba české národnosti na místě za-
tčena a jedna osoba slovenské národnosti 
byla zajištěna. 

Otakar Matějček 
vedoucí kontrolního oddělení 

živnostenského odboru 
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Co možná ještě nevíte – „O kanalizaci“

Jistě některé z vás bude zajímat to, na co 
běžně nikdo nemyslí.

Co to je? Kanalizace.
Málo koho však napadne, jak by to vy-

padalo, kdybychom tady ve Kbelích byli 
bez ní.

Jestli jste navštívili Pompeje, tak jste 
mohli spatřit, jak bylo řešeno odkanali-
zování města. Splašky vytékaly z domů 
přímo na ulice, kde podél obrubníků stékaly 
do nižších částí města k řece. Stejným způ-
sobem byla řešena kanalizace středověkých 
měst. Jistě víte, že hrady tuto záležitost 
řešily středověkými WC „Prevéty“. 

Není to tak dlouho, co obec Kbely byla 
bez kanalizace a vše obstarávala hnojiště 
se suchými záchody, v lepším případě 
žumpy. První kanalizace byla budována 
ve dvacátých letech minulého století spo-
lečně s výstavbou letiště. Byla vybudována 
„Kbelská stoka“, která byla zaústěna do sta-
ré čistírny odpadních vod na severní straně 
areálu Letova. Tato čistírna čistila odpadní 
vody z Letňan. Z kapacitních důvodů byla 
zrušena, stoka letňanského sběrače byla 
kolem čakovického hřiště svedena k Ča-

kovickému potoku a podél něj zavedena 
do nové čistírny do Miškovic.

Ve Kbelích byla vybudována první 
čistírna odpadních vod pro „Sídliště I“ 
postavené nad ulicí Martinická kolem roku 
1950. Čistírna byla u zatáčky ulice v místě 
pod dnešní řadou garáží. Ta byla zrušena 
po vybudování dnešní stávající čistírny, 
která se nachází u Vinořského potoka 
ve směru na Vinoř. Její výstavba byla vy-
volána v padesátých letech minulého století 
stavbou „Sídliště II“ mezi ulicí Jilemnická 
a drahou ČSD. Na tuto čistírnu se později 
napojila obec Satalice.

Ve správním obvodu Městské části 
Praha 19 je ještě čistírna odpadních vod 
ve Vinoři. Tato byla postavena v nejnižší 
části na východním okraji obce. Na tuto 
čistírnu je s Vinoří napojena obec Radonice. 
V současné době se připravuje napojení 
Přezletic tlakovou kanalizací.

K budování čistíren odpadníc vod a k bu-
dování kanalizačních stok nás nutí předpisy 
Evropské unie. Ty požadují vybudování 
čistíren odpadních vod pro obce s počtem 
obyvatelů nad 2000. Musíme však kon-

statovat, že všechny kanalizační stoky 
nejsou v dobrém stavu a bude se muset 
najít rychlé řešení problémů. Velmi špatný 
je stav kbelského sběrače a části stokové 
sítě ve Vinoři. Do doby, než se provedou 
patřičné úpravy a opravy, nebude možné 
povolovat napojení nově navrhovaných 
staveb bytových domů.

Kanalizační síť je majetkem hlavního 
města Prahy. Její správa je svěřena Pražské 
vodohospodářské správě, a. s., se sídlem 
Cihelná 4, Praha 1. Opravy a údržbu zajiš-
ťuje společnost Pražské vodovody a kana-
lizace, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 
10. S těmito společnostmi a s nadřízeným 
orgánem, Odborem ochrany prostředí 
MHMP, projednáváme veškeré problémy 
sítí.

Další podrobnosti o jednotlivých stokách 
a o řešení problémů se dozvíte v příštím 
čísle Kbeláku.

Záležitostmi vodovodní a kanalizační 
sítě se zabývá Odbor životního prostředí, 
dopravy a místního hospodářství Úřadu 
městské části Praha 19.

Pavel Opletal, OŽPD

Propojovací komunikace Mladoboleslavská – Toužimská

Základní technické údaje: 
• komunikace je zařazena do funkční 

třídy B – sběrná komunikace, katego-
rie MS 9/60 s krajnicemi 

• délka komunikace 2,450 km 
• křižovatky 

Beranových × Veselská × propojovací 
komunikace 
propojovací komunikace × Toužimská 
Mladoboleslavská × propojovací ko-
munikace 

• šířka jízdního pruhu 3,5 m, celková 
šířka navržené komunikace je 10,0 m

• v souběhu s komunikací je veden 
chodník o šířce 3,0 m 

• součástí stavby jsou i 
 ◊ zálivové zastávky MHD včetně  

 přístřešků 
 ◊ sjezdy z komunikace 
 ◊ přídavné pruhy pro odbočování  

 a připojení nemovitostí 
Jedná se o velmi důležitou, veřejně pro-

spěšnou stavbu propojovací komunikace, 
která odvede značnou část dopravy mimo 
městskou část Praha 19 (Kbely) a tím od-
lehčí a uvolní velmi dopravně přetížený 
střed městské části. Po realizaci stavby 
dojde k převedení průjezdní dopravy, která 
městskou částí projíždí ve směru Letňany 

– Kbely s pokračováním na Brandýs nad 
Labem nebo Satalice, mimo obytné části. 
Tato nová komunikační spojka přinese 
odlehčení dopravy v městské části Praha 19 
především v ulicích Toužimská, Semilská 
a Vrchlabská. Občané žijící v této lokalitě 
jsou vystavováni neustálému nárůstu pro-
vozu osobních a především nákladních au-
tomobilů. Nadále již není únosné, vzhledem 
k nárůstu exhalací výfukových plynů, hluku 
a celkově se zhoršujícím životním podmín-
kám v těchto lokalitách, aby byla průjezdní 
doprava vedena středem městské části. Je 
tedy prioritou č. 1 vedení radnice městské 
části prosadit odklon této dopravy. 

Také je třeba zdůraznit, že tato pro-
pojovací komunikace získala v průběhu 
let mnohem vyšší význam i ve vazbě 
na dopravní systémy v širší oblasti, tedy 
v okolních městských částech, jako jsou 
Satalice, Vinoř, Letňany, Čakovice, Prosek 
a samozřejmě i ve středočeském kraji. 

Již v květnu 1997 byla Dopravně inže-
nýrskou a projektovou kanceláří, Ing. Jiřím 
Lebedou, vypracována Studie nové ko-
munikační osy v úseku Satalice – Kbely 
– Letňany. Propojovací komunikace 
Mladoboleslavská – Toužimská se stala 
součástí stavby Technická vybavenost 

Kbely – č. 0093 a následně byl Útvar roz-
voje hlavního města Prahy požádán o zařa-
zení stavby mezi stavby veřejně prospěšné. 
Tento návrh byl respektován a mezi veřejně 
prospěšnými stavbami vyjmenovanými 
ve vyhlášce č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, 
v platném znění, je stavba rozdělena na dvě 
části a zapsána jako: 
• 24 DK 26 – Kbely, komunikační pro-

pojení Veselská – Mladoboleslavská 
• 24 DK 33 – Letňany, komunikační pro-

pojení Veselská – Mladoboleslavská 
Na základě zpracování a vyhodnocení 

prověřovací studie byla vybrána projektová 
společnost PUDIS, a. s., jako zhotovitel do-
kumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
Dokumentace se v průběhu zpracování pro-
jednávala a na základě připomínek (Letecké 
opravny Kbely, resp. LOM PRAHA  s. p., 
dopravní inspektorát Policie ČR a jiné do-
tčené správní úřady) upravovala. Dne 19. 7. 
2004 byla u stavebního úřadu Praha 18 po-
dána žádost o vydání územního rozhodnutí 
(stavba je navržena na území stavebního 
úřadu městské části Praha 18 a Praha 19 
a stavební odbor MHMP určil, že územní 
řízení povede a rozhodnutí vydá stavební 

Pokračování na straně 12
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Dopravní průzkum v ulici Hornopočernická odhalil neukázněné řidiče

Na sklonku loňského roku, 22. prosince, 
byl proveden dopravní průzkum v ulici 
Hornopočernická. Jeho účelem bylo zmapo-
vat na vzorku jednoho dne v době od 7.00 
hod. do 19.00 hod. dodržování dopravní 
značky B4 – zákaz vjezdu nákladních vo-
zidel s výjimkou zásobování Kbel a Satalic. 
Dopravní průzkum provedla skupina stu-
dentů, čímž jim tímto děkujeme. Ve směru 
ze Kbel do Horních Počernic projelo v době 
7 – 19 hodin celkem 238 nákladních vozi-
del, z toho 17 kamionů. Nejvíce nákladních 
vozidel bylo zaznamenáno v době od 11 
do 16 hodin – 161. Ve směru od Horních 
Počernic do Kbel projelo v době 7 – 19 ho-
din celkem 215 nákladních vozidel, z toho 
10 kamionů. Nejvíce nákladních vozidel 
bylo zaznamenáno v době od 11 do 15 ho-
din – 138. Komunikace Hornopočernická 
byla v době 7 – 19 hodin zatížena prů-
jezdem celkem 453 nákladních vozidel, 
z toho projelo celkem 27 kamionů. Kolik 
vozidel mělo cíl ve Kbelích nebo Satalicích, 

nelze odhadnout. Z průzkumu ale vyplývá, 
že z celkového počtu 453 vozidel většina 
porušila zákaz vjezdu. Výsledek tohoto 
průzkumu byl předán městské policii a bu-

de sloužit jako podklad pro intenzivnější 
kontrolu dodržování dopravního značení 
v ulici Hornopočernická. 

Bílek, OŽPD 

Jakým materiálem může 
vlastník objektu sypat 
chodník?

Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nebyl 
ušlapán provozem a nepřimrzl k povrchu 
chodníku. Rozbředlý sníh se musí z chod-
níku také odstranit. 

Odklizený sníh se ponechává v hroma-
dách na okraji chodníku při vozovce, nesmí 
být nahrnut na vozovku, přičemž jeho nalo-
žení nesmí být ztíženo přihrnutím ke stro-
mům nebo sloupům veřejného osvětlení 
a na poklopy sloužící jako přístupy k sítím 
a zařízením uloženým pod povrchem. 

Shrabaným sněhem nesmí být zataraseny 
ani přechody pro chodce či vchody a vjezdy 
do objektů. Na chodnících a pěších zónách 
je zakázáno používat k posypu chlorid 
sodný – kuchyňskou sůl (NaCl), chlorid 
vápenatý (CaCl

2
) a jejich směsi, škváru 

a popel.
 Žádáme občany, aby k posypu chodníků 

používali pouze inertní materiál, kterým je 
písek, popřípadě štěrk. 

K posypu chodníku nesmí být použito 
inertních posypových materiálů se zrny vět-
šími než 4 mm. “Vyhláška HMP č. 39/1997 
zakazuje solení především z důvodu škod 
na zeleni, ale třeba i na obuvi chodců. 

Velký problém představuje sůl pro psy, 
kterým způsobuje poranění tlapek dopro-
vázené bolestivým pálením. 

Bílek, OŽPD

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

Zastávka Od – Do

křižovatka ul. Benecká – Hanušova 15.00 – 15.20

křižovatka ul. Bakovská – Toužimská 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Letců – Radvanická 16.00 – 16.20

křižovatka ul. Mladoboleslavská – Martinická 16.30 – 16.50

křižovatka ul. Trabantská – Za školkou (Satalice) 17.00 – 17.20

křižovatka ul. K Radonicům – U obory (Satalice) 17.30 – 17.50

ul. Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova) (Vinoř) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Mladoboleslavská – Lohenická (Vinoř) 18.40 – 19.00

Svoz zajišťuje spol. Pražské služby, a. s. Při mobilním sběru mohou občané s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy odevzdat následující druhy odpadů:
- baterie a akumulátory
- rozpouštědla
- nádoby od sprejů
- zahradní chemii
- mazací oleje a tuky
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
- zářivky a výbojky

Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále odebírány ve stabilních sběrných místech, 
samotné léky též v lékárnách a použité baterie ve školách a úřadech městských částí. 
Chladničky, TV a PC monitory (elektroodpad) jsou jako objemný odpad odebírány pouze 
ve vybraných stabilních sběrových místech.

Vždy ve čtvrtek: 2. dubna, 2. července, 1. října 

Ilustrační foto Jan Kuřitka



8 Informace z radnice

O Z N Á M E N Í

podle § 27 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 45/1997 Sb. HMP – o vymezení úseků místních 
komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

V následující tabulce jsou uvedeny komunikace, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období schůdnost 
a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Jedná se o místní komunikace 3. a 4. třídy, které jsou zařazovány do výše uvedené vyhlášky 
na základě fyzického průzkumu jednotlivých vozovek a bodového ohodnocení podle metodiky schválené zastupitelstvem HMP (např. 
podle kritéria příčný a podélný sklon, přístup z hlediska dopravní obslužnosti atd.).

Bc. Jan Lípa, vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

Schůdnost chodníků v zimním období
V současné době je stále platná legis-

lativa, podle které  platí povinnost, aby 
přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn, 
tzn. i v zimním období. Podle čl. 5, odst. 
2 obecně závazné vyhlášky č. 8/1980 Sb. 
NVP, o čistotě na území hlavního města 
Prahy ve znění pozdějších předpisů, je 
tato povinnost uložena vlastníku (správci) 
nemovitosti hraničící se silnicí nebo místní 
komunikací v zastavěné části města, při-
čemž se chodníkem pro potřeby této vy-
hlášky rozumí součást pozemní komunikace 
určená pro chodce, oddělená od vozovky či 
vyznačena jiným způsobem. 

Odpovědnost za zabezpečování čistoty 
chodníků v zastavěné části města je určena 
vlastníku (správci) přilehlé nemovitosti. 
Obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. 
m. Prahy a č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy byly 
vydány v samostatné působnosti hlavního 
města Prahy, a tudíž porušení povinností 
zde stanovených bylo sankcionováno podle 

obecných předpisů (§ 46 odst. 2 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů). Od účinnosti zákona č. 
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, který novelizoval zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
tzn. od 1. 1. 2003, jsou tyto právní předpisy 
převedeny do přenesené působnosti hlavní-
ho města Prahy a porušení povinností v nich 
stanovených je tedy přestupkem podle § 
46 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
pak podle § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 
Sb. odpovídá vlastník nemovitosti, která 
v zastavěném území obce hraničí se silnicí 
nebo místní komunikací za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti na při-
lehlém chodníku, která vznikla znečištěním, 
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, 
že nebylo v mezích jeho možností tuto 
závadu odstranit, u závady způsobené po-

větrnostními situacemi a jejich důsledky 
takovou závadu zmírnit (všechny užité 
pojmy jsou tímto zákonem vymezeny). 

Městská část Praha 19 zajišťuje úklid 
chodníků přiléhajících k nemovitostem 
v jejím vlastnictví. Místní komunikace 
se na základě právního předpisu 45/1997 
Sb. v zimním období neudržují. Městská 
část nemá techniku ani odpovídající finanč-
ní prostředky na zimní údržbu místních ko-
munikací. Na celoroční údržbu celé městské 
části má v rozpočtu částku něco málo přes 
dva miliony korun a jenom na zimní údržbu 
místních komunikací by bylo potřeba cca 4 
mil. Kč a nákup odpovídající techniky.

 Závěrem bych chtěl požádat za městskou 
část občany bydlící v obytných zónách, 
kde nejsou chodníky, v případě sněžení 
o prohrnutí pruhu pro chodce podél své 
nemovitosti, za což děkujeme. 

Bílek, OŽPD 

Informace o termínu zápisů do kbelských MŠ na školní rok 2009/2010

Dovolujeme si informovat občany Kbel 
o nadcházejících zápisech k předškolnímu 
vzdělávání do mateřských škol ve Kbelích, 
které se budou konat v termínech: 
- středa 11. března od 13.00 hod. 

do 17.00 hod.
- čtvrtek 12. března od 13.00 hod. 

do 16.00 hod.
Zápisy budou probíhat v obou budovách 

MŠ současně, tzn. že rodiče budoucích ško-
láčků mohou přivést své ratolesti k zápisům 
na adresy: 
- MŠ Letců 731, Praha 9 – Kbely, tel 

286 852 013 
- MŠ Albrechtická 598, Praha 9 

– Kbely, tel 286 851 116.
Pro úplnost uvádíme rovněž schválená 

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2009/2010:
1. děti předškolního věku s trvalým byd-

lištěm ve Kbelích;
2. děti od 3 let s trvalým bydlištěm 

ve Kbelích s celodenní docházkou; 

3. děti od 3 let rodičů pracujících 
ve Kbelích; 

4. ostatní děti od 3 let.
Při rozhodování o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání v mateřské škole 

bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí. 

Monika Ulrichová, DiS., úsek školství, 
kultury a personální

Ilustrační foto: zdroj internet 
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Název komunikace Úsek komunikace - jeho stručný popis Druh komunikace
Albrechtická celá délka vozovka     
Bakovská Sovenická – Toužimská vozovka     
Benecká celá délka vozovka     
Bojetická celá délka vozovka     
Borovnická celá délka vozovka     
Bosenská celá délka vozovka     
Bousovská celá délka vozovka     
Bratříkovská celá délka vozovka     
Čejetická celá délka vozovka     
Dalešická celá délka vozovka     
Dalovická celá délka vozovka     
Dětenická celá délka vozovka     
Divišova celá délka vozovka     
Dobšínská celá délka vozovka
Domousnická celá délka vozovka     
Drahotická celá délka vozovka     
Hanušova celá délka vozovka     
Herlíkovická celá délka vozovka
Holenická celá délka vozovka     
Hrušovická celá délka vozovka     
Hůlkova slepý konec bez MHD vozovka     
Huntířovská celá délka vozovka     
Chotětovská celá délka vozovka     
Jabkenická celá délka vozovka     
K Vinoři celá délka vozovka     
Karlovická celá délka vozovka     
Katusická celá délka vozovka     
Kosmonoská celá délka vozovka     
Kosořická celá délka vozovka     
Košařova celá délka vozovka     
Kramlova celá délka vozovka     
Krnská celá délka vozovka     
Ledečská celá délka vozovka
Letců celá délka vozovka     
Libichovská celá délka vozovka     
Luštěnická celá délka vozovka     
Lužanská celá délka vozovka     
Martinická celá délka vozovka     
Martinická samostatný chodník spojující ul. Martinickou a žel. přejezd na ul. Mladoboleslavské chodník
Miletínská celá délka vozovka     
Mladějovská celá délka vozovka     
Mohelnická celá délka vozovka     
Na Ovesníku celá délka vozovka     
Nouzovské nám. celá délka vozovka     
Novákovo nám. celá délka vozovka     
Novákovo nám. samostatné chodníky vedoucí přes park chodník
Nymburská celá délka vozovka     
Olešnická celá délka vozovka     
Pelnářova celá délka vozovka     
Pod Nouzovem celá délka vozovka
Předměřická celá délka vozovka     
Radvanická celá délka vozovka     
Rokytnická celá délka vozovka     
Rovenská celá délka vozovka     
Rožďalovická celá délka vozovka     
Semčická celá délka vozovka     
Slaná celá délka vozovka     
Slovačíkova celá délka vozovka     
Sojovická celá délka vozovka     
Sovenická celá délka vozovka     
Studená celá délka vozovka     
Svijanská celá délka vozovka     
Sychrovská celá délka vozovka     
Troskovická celá délka vozovka     
Tuřická celá délka vozovka     
Úlibická celá délka vozovka     
Valdická celá délka vozovka     
Veselá celá délka vozovka     
Vitíkova celá délka vozovka     
Vrbická celá délka vozovka     
Všejanská celá délka vozovka     
Xaverovská celá délka vozovka     
Zamašská celá délka vozovka     
Žacléřská mimo úsek Mladoboleslavská – Toužimská vozovka     
Železnobrodská mimo úsek Žacléřská – Semilská vozovka     
Toužimská vozovka v úseku od nádraží k ul. Žacléřské vozovka     
Železnobrodská vozovka v úseku od ul. Na Ovesníku po ul. Žacléřskou vozovka
Hornopočernická chodník po pravé straně k Drupolu chodník     
bez názvu chodník od žel. zastávky Praha – Kbely po žel. přejezd Mladoboleslavská         chodník
Semilská chodník od žel. přejezdu ke hřbitovu chodník     
bez názvu cesta pro pěší přes park Železnobrodská – Vrchlabská cesta pro pěší      
Hornopočernická chodník od ul. Valdické k žel. přejezdu. a k ul. Xaverovské chodník
bez názvu přístup a příjezd k parkovištím a garážím bytových domů při ul. Žacléřské severně od ul. Martinické – celá délka vozovka + chodník
bez názvu příjezdová komunikace k bytovým domům kolmá na ul. Žacléřskou severně od Mladoboleslavské – celá délka vozovka
bez názvu samostatný chodník spojující ul. Letců s Chotětovskou chodník
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Czech POINT, nebo-li Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy. 
Jeho prostřednictvím mohou právnické osoby, instituce a občané 
získat ověřené výstupy. Projekt Czech POINT funguje na ÚMČ 
Prahy 19 již druhým rokem a zredukoval přílišnou byrokracii 
ve vztahu občan – veřejná správa. Občan již nemusí navštívit 
několik úřadů k vyřízení jednoho problému.

Co vše v rámci Czech POINTU získáte?
1) Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví 
nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle 
listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.  
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát 
katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti 
nebo číslo popisné. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, 
v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších 
staveb dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě 
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale 
i přesné číslo bytu v domě. 
• Kontaktní místo: 1. parto, dveře č. 123, pí Hnátková
2) Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Obchodního rejstříku ČR lze požadovat na základě znalosti 
IČ obchodní organizace. O výpis může požádat anonymní žadatel 
• Kontaktní místo: 2. parto, dveře č. 206, pí Žabová
3) Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. 
O výpis může také zažádat anonymní žadatel. 
• Kontaktní místo: 2. parto, dveře č. 206, pí Žabová
4) Výpis z rejstříků trestů

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá 
výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Osoba, které 
lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad 
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis 
se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR. 
Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vy-
dávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů 
na základě plné moci. V případě, že žádost nemohla být vyřízena 
elektronicky a musí být manuálně zpracována, musí žadatel o výpis 
požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstří-
ku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze 
z formuláře Czech POINT vytisknout tuto papírovou žádost. Totožnost 
žadatele se ověřuje podle platného osobního průkazu (OP, pas). 
• Kontaktní místo: přízemí, podatelna

Od 1. 1. 2009 lze nově požádat v rámci Czech POINT o:
5) Výpis z Centrálního registru řidičů (výpis bodového hod-
nocení osoby)

Díky nové službě Czech POINT podle novely zákona č. 361/2000 
Sb. (zákon o silničním provozu), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 
2009, lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče umožňující 
občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním říze-
ní). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného 
ministerstvem vnitra, jehož součástí je právě i evidence bodo-
vého hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter 
pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmoc-
něnec na základě úředně ověřené plné moci. Osoba, která o výpis 
žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní 

pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žá-
dosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, 
kteří mají například trvalé bydliště v České republice. 
• Kontaktní místo: přízemí, podatelna
6) Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem 
místního rozvoje ČR jako součást Informačního systému 
o veřejných zakázkách. Ministerstvo do seznamu zapisuje 
dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace dolo-
žili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, 
kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem 
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel 
v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění zá-
kladních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je po-
vinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání 
výstupu je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. 
• Kontaktní místo: 1. parto, dveře č. 123, pí Hnátková
7) Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH („Modul 
Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

Od 1. ledna autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT 
kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH 
za účelem podání agendy nebo její kontroly. 
• Kontaktní místo: 1. parto, dveře č. 123, pí Hnátková

Kateřina Hnátková
odbor tajemníka

Co vše poskytuje Úřad MČ Prahy 19 na kontaktních místech Czech POINT?

Také letos jsme pro vás zajistili  
velkoobjemové kontejnery

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny 
nejpozději v 17 hodin.

ÚNOR
16. 2. Žacléřská x Veselá

BŘEZEN 
  2. 3. Huntířovská x Mladoboleslavská
  9. 3.    Katusická x Letců 
16. 3. Semilská x Zamašská 
23. 3. Hrušovická x Mohelnická

DUBEN 
  6. 4. Nymburská x Rovenská 
20. 4. Hůlkova 
27. 4. Chotětovská x Toužimská 
Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám bydlícím 
na území naší městské části (Kbely). Podnikatelé mají povin-
nost ze zákona č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz svého odpadu 
na vlastní náklady. 
Do VOK nepatří – nebezpečný odpad (viz harmonogram), 
elektroodpad a složky tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, 
nápojové kontejnery).
Elektroodpad můžete zdarma odevzdat každé první pondělí 
v měsíci na dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 
– Kbely

2. března 2009
6. dubna 2009

Informace z radnice
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Jednání o zvažovaném přesunu podniku LOM na Letiště Kbely

Jak jste již měli možnost zaznamenat 
z vysílání televizních zpráv a dalších médií, 
dne 30. ledna proběhlo v sále Lidového 
domu jednání o přesunu podniku LOM 
Praha, s. p., z areálu v Malešicích a kbel-
ského areálu v Toužimské ulici do nové 
lokality na vojenském letišti Kbely. Jednání 
se zúčastnil náměstek ministryně obrany 
gen. Ing. Padělek, ředitel LOMu Ing. Ploch, 
velitel letiště Kbely plk. Ing. Bejdák, 
senátor za region Praha 9 a Praha 14 pan 
Kladívko, náměstek primátora hl. m. 
Prahy Mgr. Blažek, radní hl. m. Prahy 
RNDr. Štěpánek, p. Langmajer a p. Štei-
ner, starostové okolních městských částí 
Ing. Jarolím za Prahu 9, pan Sobotka – zá-
stupce starosty MČ Prahy 14, pan Vaňhara 
za MČ Satalice a pan Švarc za MČ Vinoř. 
Za naší městskou část se jednání zúčastnil  
starosta Pavel Žďárský, který zároveň celé 
jednání řídil, a oba místostarostové paní 
Šestáková a Ing. Olmr. Dále byla jednání 
přítomna celá řada dalších přizvaných 
odborníků.  

Hlavním smyslem jednání bylo vyjasnění 
otázek, které položili starostové městských 
částí ministerstvu obrany a LOMu na mi-
nulém jednání. Na tyto otázky týkající 
se vesměs vlivu na životní prostředí a bez-
pečnosti sice vedení LOMu odpovědělo, 
nicméně úroveň jednotlivých odpovědí byla 
značně rozdílná. Na mnohé otázky nebylo 
odpovězeno dostatečně a na řadu z nich pak 
dokonce vůbec.

Zástupci městských částí i hlavního měs-
ta Prahy vyjádřili na tomto jednání nanejvýš 
opodstatněné obavy ze zvýšení hlučnosti, 
emisí a prašnosti vyplývající ze zvýšeného 
počtu letů vrtulníků a zvýšení bezpečnostní-
ho rizika pro okolní obyvatele. To se podle 
jejich názoru nevztahuje pouze k hrozbě 
terorismu, ale i k zvýšenému riziku havárie 
opravených a dosud nezalétaných strojů.

Rozvinula se několikahodinová debata, 
na níž zástupci jednotlivých stran představi-

li svá stanoviska k tomuto problému z nej-
různějších úhlů pohledu. I přes rozdílné ná-
zory jednotlivých účastníků byl celý průběh 
velmi korektní a argumentace zůstala v čis-
tě profesionální rovině. Celou debatu lze 
bez nadsázky hodnotit jako konstruktivní. 
Například v projevu starosty MČ Praha 19, 
pana Pavla Žďárského, se kterým se ztotož-
nili všichni přítomní starostové, radní a řada 
odborníků, zaznělo, že zástupci městských 
částí chápou postoj ředitele LOMu, jakožto 
dobrého ředitele podniku, který je veden 
snahou minimalizovat náklady jím řízeného 
podniku. Nicméně tito zástupci také velmi 
tvrdě obhajovali  nezadatelné právo občanů 
na čisté životní prostředí, bezpečí a klidné 
bydlení. Zástupcům ministerstva i podni-
ku LOM pak dali jasně a důrazně najevo, 
že s budováním tohoto provozu v prostoru 
kbelského letiště zásadně nesouhlasí a po-
žadují, aby ministerstvo zvážilo možnost 
redislokace celého podniku mimo území 
hlavního města Prahy.  

Žádná ze stran se však při jednání neu-
chýlila k vulgaritám, osočová-
ní či obviňování druhé strany. 
Tuto skutečnost po skončení 
jednání  kladně hodnotili jed-
notliví účastníci i před médii. 
Korektnost obou stran otevřela 
cestu i k dalšímu konstruktiv-
nímu jednání v této věci, které 
by se mělo uskutečnit na půdě 
ministerstva obrany.

Závěrem je nutné konstatovat, 
že ani přes usilovnou snahu zá-
stupců městských částí a města 

se nepodařilo přesvědčit ministerstvo obrany 
a zástupce podniku LOM o nutnosti přesunu 
celého podniku do jiné lokality mimo území 
hl. m. Prahy. Důležité však je, že tento poža-
davek zazněl, a to zcela nekompromisně, jak 
z úst starosty MČ Praha 19 pana Žďárského, 
tak i z úst zástupců hlavního města Prahy 
a okolních městských částí. Dalším výsled-
kem dlouhého jednání je pak dohoda o jeho 
pokračování a slib, že zástupci LOMu, resp. 
ministerstva obrany, konečně předloží poža-
dované informace, a to především hlukové 
a emisní certifikáty opravovaných strojů, 
počty pohybů, řešení dopravní obslužnosti, 
zajištění bezpečnosti atd.  Dále pak, že buď 
jednoznačně doloží opodstatněnost svých 
neústupných postojů k přesunu podniku LOM 
na vojenské letiště ve Kbelích nebo opět zváží 
možnost výběru jiné lokality. Ačkoli přesný 
termín dalšího jednání zatím nebyl pevně 
stanoven, dozajista k němu dojde do do-
hodnutých 2 měsíců. Proti záměru LOMu 
přesunout své provozy do Kbel stojí nejen 
zástupci místních samospráv, ale i členové 
občanských sdružení zaměřených na ekolo-
gii, a především většina občanů dotčených 
městských částí. Společně pak jistě najdou 
dostatek síly tomuto záměru zabránit třeba 
i tím, jak dodává s úsměvem starosta Žďárský, 
že se příště sejdou přímo na letišti. 

Po skončení rozhovorů s médii byli 
všichni účastníci pozváni panem starostou 
Žďárským na společný oběd připravený 
místní restaurací Lidový dům Kbely.

Bc. Jan Lípa,
Ved. OŽPD ÚMČ Praha19,

účastník jednání

Kauza
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Propojovací komunikace Mladoboleslavská – Toužimská

úřad městské části Praha 18). V té době však 
byla trasa propojovací komunikace ve sta-
vební uzávěře pro velké rozvojové území 
Letňany – Kbely vztahující se převážně 
k Pražskému výstavnímu areálu Letňany 
– Kbely. Na žádost MČ Praha 19 rozhodla 
Rada zastupitelstva hl. m. Prahy o vyjmutí 
této komunikace ze stavební uzávěry. 
Po tomto kroku Rady zastupitelstva hl. m. 
Prahy a na její návrh na základě žádosti MČ 
Praha 19 schválilo Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy změnu územního plánu č. Z 0637/04 
dne 29. 6. 2006. Poté byla dne 14. 9. 2006 
opětovně podána žádost o vydání územ-
ního rozhodnutí. Následně tedy stavební 
úřad městské části Praha 18 po projednání 
vydal dne 26. 6. 2007 územní rozhodnutí 
pro celou trasu propojovací komunikace 
Mladoboleslavská – Veselská. Proti tomuto 
rozhodnutí nepodal žádný účastník řízení 
odvolání (účastníkem řízení byl i LOM 
Praha, s. p.) a rozhodnutí tedy nabylo právní 
moci. 

Následně se zpra-
covávala a projed-
návala dokumentace 
pro vydání stavebního 
povolení a začala slo-
žitá jednání nejenom 
o financování stavby, 
ale také o koordinaci 
s dalšími, a to nejen na-
vazujícími dopravními 
stavbami, ale například 
i s lesoparkem, který 
nově spojí Letňany 
a Kbely. Dne 26. 5. 
2008 podala společ-
nost ZAVOS, s. r. o., 
která u této stavby za-
stupuje hlavní město 
Prahu, žádost o vydání 
stavebního povolení 
pro stavbu první eta-
py vlastní komuni-
kace, tedy pro úsek 
Mladoboleslavská – 
Toužimská. Po doplnění 
žádosti, shromáždění 
podkladů a po projed-
nání vydal stavební 
povolení odbor do-
pravy MHMP. Dále 
pak na základě žádos-
tí ze dne 26. 5. 2008 
vydal dne 19. 9. 2008 

a 22. 9. 2008 stavební úřad městské části 
Praha 19 stavební povolení pro stavbu 
komunikace pro vlastní výstavbu a další 
související stavby (přeložky kabelů, veřejné 
osvětlení, ochrana horkovodu, oplocení, 
chodník). Proti všem těmto vydaným 
stavebním povolením se v zákonné lhůtě 
odvolala společnost LOM Praha, s. p, přes-
tože v předešlém řízení o umístěním stavby 
se stavbou v celém rozsahu souhlasila.  
Dokonce podepsala s mandatářem Hl. m. 
Prahy smlouvu o smlouvě budoucí, ve kte-
ré se zavázala prodat pozemky potřebné 
k výstavbě této komunikace Hlavnímu 
městu Praze. 

S ohledem na skutečnost, že odvolání ne-
bylo podáno již proti rozhodnutí o umístění 
stavby, ale až proti vydání stavebních po-
volení, které jsou s rozhodnutím o umístění 
stavby v souladu, lze spekulovat o odplatě 
za to, že vedení radnice městské části Praha 
19 razantně vystupuje proti výstavbě nové 
opravárenské haly pro ruské vrtulníky 
na letišti Praha – Kbely. 

V současné době proto probíhají intenzivní 
jednání jak s LOMem, tak zástupci armády, 
a věříme, že najdeme společné řešení. I přes 
podaná odvolání, která znamenají především 
časové oddálení realizace stavby, se dále 
stavba projednává. Její význam je zcela urči-
tě patrný i ze skutečnosti, že byla vyhlášena 
za stavbu veřejně prospěšnou a pod číslem 
40032 s názvem „Komunikace Toužimská“ 
převedena v rozpočtu hlavního města Prahy 
do kapitoly dopravní stavby. Pro rok 2009 
je pro ni schválen rozpočet ve výši 125 mil 
Kč. V současné době je připraveno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. 

Nezbývá tedy než věřit, že se v letošním 
roce podaří zbytečné překážky odstranit 
a stavbu skutečně fyzicky zahájit. To je 
přáním nejen vedení radnice MČ Praha 19 
a okolních městských částí, kteří se v blíz-
kosti příprav této významné stavby po-
hybují již od roku 1997, ale hlavně všech 
občanů. 

ve spolupráci s odborem výstavby 
Ing. Vladimír Olmr, zástupce starosty

Dokončení ze strany 6
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Vážené seniorky, babičky, maminky, ženy, dámy a slečny 
ze Kbel. Rádi bychom vás pozvali do Lidového domu 8. března  
od 14.00 hodin. Kolektiv kbelských Soptíků si pro vás připravil 
bohatý program k Mezinárodnímu dni žen.

Přijďte se pobavit, občerstvit a obdržet malou pozornost. 
Za kbelské Soptíky Ladislav Babuš SDH Kbely

Nové vedení společnosti Knauf Praha s.r.o. 
a Knauf Počerady s.r.o.

Novým jednatelem společnosti Knauf Praha, s. r. o., a Knauf 
Počerady, s. r. o., se s platností od 15. 1. 2009 stává Radek 
Bedrna. V této funkci nahradil dosavadního jednatele Michaela 
Kovarovicse, který tuto pozici zastával od roku 2002. Radek 
Bedrna působil ve společnosti Knauf již od roku 2001 a v poslední 
době zastával funkci vedoucího závodu. 

Změny ve vedení spo-
lečnosti přinesly rovněž 
strategické propojení 
obou závodů – Knauf 
Praha a Knauf Počerady. 
Pozici nového vedoucí-
ho závodu Knauf Praha 
a Knauf Počerady pře-
bírá Jiří Vrtal. Místo 

vedoucího finančního a účetního oddělení pro Knauf Praha, s. r. 
o., a Knauf Počerady, s. r . o., bude od 15. 3. 2009 zastávat Libor 
Najman.

Společnost  Knauf Praha, s. r. o., působí na českém trhu v oblasti 
výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materi-
álů od roku 1992. Sádrokartonové stavební desky a nosné profily 
jsou od roku 1994 vyráběny v závodě KNAUF Počerady. Výroba 
sádrokartonových desek KNAUF je zařazena do ekologického 
programu, který významným způsobem přispívá ke zlepšení ži-
votního prostředí. Společnost KNAUF distribuuje rovněž bohaté 
příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, 
podhledů a podlah, ale také tzv.“hobby program“, tzn. širokou 
škálu výrobků stavební chemie. Dominantní postavení si KNAUF 
udržuje také na trhu suchých maltových směsí. Knauf Praha, s. r o., 
patří do skupiny Knauf Gruppe s více než 20 tisíci zaměstnanci 
na 150 místech po celém světě. 

Eva Kovačičová, Knauf Praha, s. r. o., 
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Nastartujte svou kariéru v dynamicky se rozvíjející společnosti 
zabývající se kompletací tiskovin, balením zásilek a dokončujícím 

knihařským zpracováním. 

V souvislosti s přesunem do nového moderního výrobního areálu 
VGP Park Horní Počernice hledáme nové kolegy na pozice:

Svým budoucím kolegům nabízíme:
Zázemí stabilní a perspektivní firmy patřící do holdingu Swiss Post International

možnost seberealizace a profesního růstu
zaměstnanecké výhody a nadstandardní finanční ohodnocení

Pracovník výroby 
ruční i strojní kompletace tiskovin 
předních českých i zahraničních

vydavatelů

Pracovník oddělení kompletace 
mobilních telefonů

Kompletace mobilních telefonů 
snímání čárových kódů 

přidělování dat kartám SIM

Obalovač
obalování palet

úklid výrobní haly

Pracovník obsluhy automatické linky
Obsluha a údržba nejmodernějších balicích linek

 renomovaných zahraničních výrobců

Správce sítě
MS Windows 2003 server, MS Windows 2000 server, MS Windows NT/2000/XP, MS Office, 
Linux – základy, podpora uživatelů, evidence + nákup spotřebního materiálu IT, všeobecný 

přehled v grafických programech, instalace + konfigurace HW/SW, praxe na obdobné pozici 
min. 2 roky

Kontaktní osoba pro pozici správce sítě: David Krátký - d.kratky@mailstep.cz

výborná dostupnost: 10 minut z metra Černý Most
 autobus č. 220, zastávka PACEŘICKÁ, hala D2
 5 minut od vlakového nádraží Horní Počernice
možný nástup: ihned – na adrese sídla firmy ve Vysočanech
 od února 2009 - do provozovny v Horních Počernicích 

Očekáváme:
aktivní přístup k práci
trestní bezúhonnost
směnný provoz 

Dotazy a nabídky zasílejte na e-mail:
j.pavlickova@mailstep.cz
m.slavikova@mailstep.cz nebo
prostřednictvím tel. 602 309 899
Kontaktní osoba: Martina Slavíková
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Nejlepší hodnocení mezi podnikateli 
obdržela MČ Praha 19

Jednotlivé pražské městské správní ob-
vody byly vyhodnocovány na základě 
25 kritérií rozdělených do tří oblastí 
(podpora podnikání ze strany radnic, 
podnikatelské prostředí a kvalita lo-
kality). 
Třetinu kritérií tvořilo dotazování mezi 
podnikateli, další dvě třetiny tvořily 
statistické údaje. 
Do porovnání bylo automaticky zařa-
zeno všech 22 městských správních 
obvodů hlavního města Prahy. 
„Vůbec nejlepší hodnocení mezi 
podnikateli získala Praha 19,“ zhod-
notil výsledné pořadí žebříčku Jan 

Herzmann, generální ředitel společnosti Factum Invenio. 
Krajské kolo proběhlo pod záštitou primátora Pavla Béma.

JUDr. Josef Nykles
tajemník ÚMČ Praha 19

Masopustní průvod dětí 
ze kbelské mateřské školy
Mateřská školka Letců a Albrechtická 
pod záštitou Městské části Praha 19

zve všechny rodiče, prarodiče i ostatní, kbelské 
i přespolní na maškarní průvod dětí z MŠ v doprovodu 

jejich učitelek, jehož obchůzka po Kbelích začíná 
dne 24. února od 10.30 hod.

První masopustní průvod dětí s ukázkou masopustních 
zpěvů se přesune na kbelský úřad v ul. Semilské cca 

v 10.30 hodin.
Další dětské masopustní vystoupení předvede druhá 
skupinka dětí MŠ v 10.30 hodin v zasedací místnosti 

Domova seniorů v Mladoboleslavské ulici.
Moc se těšíme i na vaši účast!

Za pořadatele MŠ Kbely a MČ Praha 19
Další informace jsou k dispozici v MŠ Letců 
či v odd. Public Relations, tel. 284 080 881, 

e-mail: sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz

PALESTRA – Kbelská desítka 
Již tradičně se bude konat první březnovou sobotu (7. března od 10 

hodin) běžecký závod PALESTRA – KBELSKÁ 10. Bude to již 
23. ročník tohoto zavedeného závodu, který je třetím největším silničním 
běžeckým závodem v Praze. Je to první běžecký závod v Praze a stře-
dočeském kraji v sezóně, který lze pojímat také jako trénink na Pražský 
maratón. Náš běh je největším v seriálu MIZUNO RUNNING CUP, který 
probíhá na území České a Slovenské republiky. Letos pořádáme poprvé 
v rámci závodu i soutěž v kategorii mládeže do 15 let. 

V souvislosti se závodem je nutno počítat s dopravním omezením, 
uzavřeny budou silnice Nymburská, Hornopočernická a Trabantská 
(zhruba od 9.30 h do 11.30 h). V této době bude také omezen průjezd 
Městskou částí Praha – Satalice. 

Zájemci o běh mají možnost se registrovat on-line na adrese: 
http://www.mizuno-running-cup.cz/informace-o-mrc/online-re-
gistrace kbely-2009/nebo je registrace přímo na místě v Sokole 
Kbely. Pro všechny účastníky jsou připraveny startovní tašky s tri-
kem a upominkovými předměty. Startovné je 100 Kč, mládež má 
startovné zdarma. Trať je dlouhá 10 km, kategorie mládeže poběží 
necelé 3 km. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni jako účastníci 
běhu či jako diváci. 

Hlavním partnerem závodu je firma Knauf, partnery jsou Úřad 
MČ Praha 19, Mizuno a Hervis. Mediálním partnerem je behej.com. 
Pořadatelé připravili pro závodníky kvalitní servis:
· jsou připraveni vodiči na časy 40, 45 a 50 minut 
· tiskneme personalizovaná startovní čísla (pro on-line regis-

trované) 
· zajišťujeme masérské služby 
· moderátorem závodu je již tradičně známý sportovní komentátor 

Štěpán Škorpil
Součástí akce je i autogramiáda studenta Palestry Ondry Štěpánka, 

stříbrného medailisty z OH 2008 a mistra světa z roku 2006. Závod 
ozdobí svou účastí mimo jiné také zástupci Úřadu MČ Praha 19, 
senátor Tomáš Kladívko a poslanec Daniel Rovan. 

VOŠ Palestra

Ilustrační foto z jednoho z minulých ročníků 
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Jak se slavil masopust

Masopust je třídenní lidový svátek, který 
ve své podstatě sice nemá nic společné-
ho s liturgií, ale přesto je podřízen běhu 
církevního kalendáře. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou 
začíná 40denní půst před Velikonocemi. 
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl 
pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou 
na masopust býval čtvrtek před masopustní 
nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tuč-
ňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento 
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby 
byl celý rok při síle. Hlavní masopustní 
zábava začínala o „masopustní neděli“. 
Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval 
příliš dlouho, protože se všichni chystali 
do hospody k muzice. Někdy se tancovalo 
přímo na návsi a tanec se často protáhl 
až do rána. Také masopustní pondělí probí-
halo ve znamení zábavy a tance. V mnoha 
vsích se konal „mužovský bál“, kam nemě-
la přístup svobodná chasa; tancovali jen 
ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu 
bylo úterý. Toho dne procházely vesnice-
mi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, 
secvičená obvykle žáky. 

Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu 
a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky 
byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou 
a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však 
i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi 
ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou 
tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrý-

Městská část Praha 19
pořádá pro všechny děti i dospělé

velikonoční jarmark
v sobotu 4. dubna od 10 hodin

Program
- tvorba velikonočních motivů z papíru
- výroba velikonočních zapichovátek
- malování na sklo
- zdobení květináčů
- malování vlastních přinesených vyfouklých vajec
- tvorba velikonočních pohlednic, dekor. předmětů
- výroba slaměných velikonočních ozdob
- pletení pomlázek a další
Prodejní stánky, kde si budete moci zakoupit tradiční řemeslné 
výrobky z keramiky nebo dřeva a také včelí produkty, budou 
k dispozici v prostorách Lidového domu Kbely a podle počasí 
i na přilehlé zahradě.
U některých stanovišť bude vyžadován symbolický poplatek 
za použitý materiál.
Vstupné zdarma.
Všichni věříme, že letošní velikonoční jarmark se stane vítanou 
příležitostí pro setkání nejen všech kbelských občanů.

Společnost - Velikonoce

vající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, 
Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žeb-
říkem, kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní 
zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář 
či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, 
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili 
o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu 
si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. 
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, 
objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné 
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. 
Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které 
se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. 
Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. 
reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem 
zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.

Ilustrační foto: zdroj internet 
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Vánoční svátky a Nový rok přinesly větší počet přestupků

Vánočních svátků a oslav příchodu nového roku využili v Praze 9 
a 19 zloději. Počet krádeží v obchodech se podle referenta kontroly 
Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 9 Ivana Broučka 
v tomto období výrazně zvýšil. Konstatoval, že oproti minulému 
roku se strážníci v ulicích setkali i s větším počtem přestupků. 
Nejčastěji docházelo k porušování tržního řádu a u prodejců kaprů 
a vánočních stromků i ke znečišťování veřejných komunikací. 

„Velká část přestupků se týkala používání zábavní pyrotechniky 
a jako každý rok byl v ulicích i velký počet opilých lidí,“ pozname-
nal Brouček s tím, že pokud strážníci nalezli zraněného a opilého 
člověka, povolali rychlou záchrannou službu nebo alkoholem 
zmoženého člověka odvezlo speciální vozidlo Městské policie 
hlavního města Prahy na záchytnou stanici. Přestupky podle něj 
hlídky řešily se stejnou důsledností jako v běžných dnech. Oko 
přivřely ale například u dopravy, kde neprováděly měření rychlosti 
pomocí radarů a nenasazovaly se takzvané botičky.

Důslednost se vyplatila jedné z hlídek Prahy 9 krátce před 
Štědrým dnem. Pět minut před jednou hodinou ráno zahlédli 

strážníci v ulici Freyova dva muže na bicyklech bez osvětlení 
a bez povinného vybavení. Strážníci se rozhodli noční jezdce 
zkontrolovat.

„Hlídka oba cyklisty zastavila a požádala o doklady totožnosti, 
které u sebe ovšem muži neměli. Po následném ověření nahlášených 
příjmení a lustrací v databázi hledaných osob strážníci zjistili, 
že oba muži jsou v celostátním pátrání policie,“ uvedl Brouček.
V pohotovosti byli během svátků a oslav Silvestra strážníci na ce-
lém území metropole. Jen v centru, kde se tradičně očekával nej-
větší nápor lidí, kteří se chtěli se starým rokem rozloučit velkolepě, 
zajišťovalo bezpečnost 110 policistů, stejný počet strážníků městské 
policie se čtyřmi veliteli a dvěma psovody a několik hasičských 
vozidel. Nechyběla ani zdravotnická záchranka.

„Oslavy konce roku a vánoční svátky se obešly v hlavním městě, 
i díky městské policii, bez větších komplikací. Ošetřeno muselo být 
během Silvestra přibližně 190 lidí. Většina případů měla  souvislost 
s konzumací alkoholu,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek, 
do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá.             (teg)

Projekt Potex a OŽPD ÚMČ Praha 19 vyhlašují

sbírku textilu v úterý 24. února od 15 do 18 hodin 
v ulici Toužimská – před hasičárnou

Co můžete odložit: 
- veškeré dětské, dámské i pánské oblečení
- bytový textil – lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky
- zimní oblečení – pouze nepoškozené, bez rozbitých zipů
- kožené nepoškozené bundy, kabelky, peněženky, opasky
- knihy, hračky, spací pytle, deky
- obuv – prosíme pouze spárovanou

Co nelze odložit: 
- vše, co je zatuchlé, špinavé, poškozené
- silonové a dederonové oblečení
- molitanové matrace

Prosíme o balení věcí do igelitových tašek a pytlů.
Předem děkujeme všem dárcům!
Bližší informace podá dispečink projektu Potex na tel. 736 674 560 
nebo odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 
B. Pokorná 286 850 184 (možnost domluvy jiného termínu či 
odložení na odboru).

Kbely nevzdávejte se, myslete na naše životní prostředí i na své děti! 

Pokračování na straně 20

Názory, informace

Myslete na to , že pokud se znovu vrátí letecký průmysl do Kbel, 
vrátí se i nevýslovný hluk, smog a nebezpečí, a po eventuální 
privatizaci už navždy. Ať se vrátí tam, kde nebude vadit život-
nímu prostředí.. Proč nemůže působit na opuštěných letištích, 
která disponují volnými prostory pro stavbu dalších hal, s penězi 
po Malešicích lze přece vystavět nejmodernější haly. 

V loňském roce v  návaznosti na podpisovou akci občanů Kbel 
ve spolupráci s okolními obcemi protestovali občané proti snaze 
ministerstva obrany (MO) a LOM (Letecké opravny Malešice) 
o opětovné zavlečení leteckého průmyslu z Malešic do Kbel. 
Dopisy byly mimo jiné zaslány i ministryni obrany a jejímu ná-
městkovi – generálu Padělkovi. Protesty byly uvedeným adresátům 
zaslány jak představiteli MČ Prahy 19, tak i občanským sdružením, 
na jejichž základě dále proběhla následná jednání na kbelské radni-
ci. Vzhledem k tomu, že v této fázi nedošlo k  dohodě s předními 
zástupci MO, bude asi nutno postup opakovat.

A co je pro Kbely nejhorší! Výroba, resp. repase vojenských 
vrtulníků podniku MO – LOM (pochopitelně převážně pro cizí 
státy), by měla být rovněž převedena z Malešic do Kbel, včetně 

zalétávání. Ve Kbelích by asi byla současně soustředěna i moto-
rárna z lesů u Staré Boleslavi. Zřejmě proto, aby tam nebyli rušeni 
zajíci a klid z nedalekých kasáren armádní logistiky. 

Pan ministr zahraničí Schwanzenberg nám do současné doby 
neodpověděl, přestože do jeho pravomoci patří udělování souhlasu 
u vývozu vojenského materiálu do států neoplývajících láskou 
ke státům Evropské unie a jejichž vývoz je problematický. Zde 
ho snad nyní omlouvají události poslední doby.

Na výhled nehledící nejen na životní prostředí, ale zejména 
na zdraví a duševní klid občanů Kbel i celého regionu Prahy 9 

Foto: Jan Kouba 
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců při Městské části Praha 9 – Kbely za rok 2008

Jako vždy se setkávají všichni členové 
klubu pravidelně jednou týdně (ve středu) 
v Domě seniorů ve Kbelích.

Vedení klubu stále pracuje ve stejném 
složení jako v roce minulém:
Předsedkyně klubu paní Fojtíková
Místopředsedkyně paní Stuchlíková
Kulturní referentka paní Želásková
Pokladní paní Janečková

V minulém roce klub důchodců díky 
finanční pomoci ÚMČ Praha 19 uspořádal 
několik výletů do různých zajímavých 
míst. 

Mezi prvními byl zájezd na zámek 
Zbiroh. Při dalším zájezdu jsme měli 
možnost poznat krásy Hřenska a přede-
vším zmiňuji i neméně zajímavou týdenní 
dovolenou, kterou jsme společně strávili 
ve Štikově. Zdejší pobyt v hotelu v překrás-
ném prostředí Novopacka se velmi vydařil. 
Za všechny zúčastněné děkujeme především 
zástupcům úřadu, ale také vedení hotelu 
a celému personálu za vřelý a vstřícný pří-
stup. Všichni doufáme, že se nám naskytne 
další podobná příležitost se ve zdraví setkat 

na dalších takto laděných akcích. Taktéž 
bylo příjemné a přátelské posezení se sva-
zem invalidů v Neratovicích. Při jednom 
z dalších zájezdů jsme se zúčastnili výlovu 
rybníka Svět u Třeboně. Předvánoční 
zájezd do Berouna jsme si zpestřili návště-
vou berounských vánočních trhů.

Během celého roku nás navštěvovali zá-
stupci úřadu – místostarostka pro sociální 
a zdravotní oblast paní Šestáková a pan 
tajemník JUDr. Nykles. Pravidelně nás in-
formovali o důležitých změnách týkajících 
se života seniorů (zdravotnictví, sociálně 
právní pomoc atd.). 

Do našich dalších důležitých akcí patří 
i to, že jsme se připojili k petici Sdružení 
občanů Kbel a okolních obcí pro zlepšování 
životního prostředí proti nárůstu leteckého 
provozu na kbelském letišti.

Díky návštěvě zástupců městské policie 
jsme se mohli poučit, jak správně chránit 
svůj majetek a bezpečí.

Naše pozvání do klubu přijala dr. Kar-
kalová se svou přednáškou o významných 
českých dějinách. Na příspěvcích na kultur-

ní akce pro naše seniory se kromě Městské 
části Praha 19 podílí i pan Miroslav Brož, 
za což jim patří náš velký dík.

Těsně před volbami do senátu nás potěši-
la návštěva pana poslance Tomáše Kladívka 
spolu s místostarostkou Šestákovou a s pa-
nem tajemníkem JUDr. Nyklesem. Společně 
jsme diskutovali na aktuální témata přede-
vším v oblasti zdravotnictví.

Ke konci roku byla v klubu přednáška 
o původu a zvycích Vánoc a krátce poté 
se uskutečnila v prostorách klubu besíd-
ka dětí ze školky i základní školy. Děti 
předvedly moc pěkné vystoupení složené 
z písniček a scének. Hned po vánoční be-
sídce dětí nás navštívil pan starosta Pavel 
Žďárský spolu s místostarostou a tajemní-
kem a při té příležitosti předal za městskou 
část hodnotný dar do užívání – LCD tele-
vizor, za což bychom ještě jednou chtěli 
srdečně poděkovat jménem všech místních 
seniorů. 

 Stuchlíková, Klub důchodců Kbely

Kultura ve Kbelích

Městská část Praha 19 zve všechny děti i rodiče ze Kbel i oko-
lí na nově pořádané kulturní akce především pro děti, z nichž 
nejbližší se koná v sobotu 28. března od 15 hodin v Lidovém 
domě Kbely, Toužimská 244. Pohádkový minimuzikál na motivy 
Boženy Němcové O dobru a zlu v podání divadelního souboru 
Julie Jurištové (www.dediva.cz).

Režie: Ján Simkanič, hudba: Radim Linhart, výprava: Richard 
Maška, choreografie: Tomáš Kuták

Hrají: Julie Jurištová, Johana Moštíková/Barbora Petrová, 
Radovan Snítil, Libor Jeník/Dominik Linka, Radek Valenta/Tomáš 
Holý

Jednou z hlavních pohádkových postav tohoto krásného mu-
zikálu je známý herec Radek Valenta (z pohádky Princezna 
ze mlejna).

Jen láska a lidskost mají šanci ve světě přetrvávajícího a nikdy 
nekončícího sváru mezi Dobrem a Zlem. Jak všichni víme, není zlo 
bez dobra a naopak dobro bez zla. Ví to ovšem i samotné Dobro 
se Zlem? Patrně ne, a tak spolu uzavřou sázku, kdo má nad lidmi 
větší moc. Do cesty jim přijde Michal, na kterém se rozhodnou 
změřit své síly. Jak Michal ve zkoušce obstojí? Podaří se mu s po-
mocí obyvatel kouzelného lesa zachránit dívku zakletou na hradě 
zlé čarodějnice? O tom vypráví pohádka.

Vstupenky v částce 70,- Kč/ks bude možno zakoupit v pokladně 
MČ Praha 19 (tel. pokladna: 284 08 08 60) či přímo v Lidovém 
domě Kbely. O ostatním kulturním dění se budete moci pravidelně 
v dostatečném předstihu informovat na našich webových stránkách 
www.praha19.cz. 

Dle doporučení několika kbelských rodičů je toto představení 
velmi pěkné a všem doporučuji se jít o tom přesvědčit. 

Šárka Egrtová
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Přehled předpokládaných kulturních akcí pořádaných MČ Praha 19 v roce 2009
(schválených Radou MČ Praha 19): 

13. února 
od 19.30 hodin

Veselice k utužení dobrých sousedských vztahů, společné posezení při dobré hudbě a pití 
(podrobnou informaci o akci najdete na dalších stránkách Kbeláku)

21. února od 15 hodin Karnevalový rej v Lidovém domě Kbely - určeno pro děti i dospělé- soutěže, tancování, zpívání, malování 
na obličej v Lidovém domě Kbely (LD), dětské tanečky pod vedením tanečního učitele 
(podrobnou informaci o akci najdete na dalších stránkách Kbeláku)

24. února od 10 hodin Masopustní průvod MŠ, děti z obou školek s učitelkami v maskách budou v průběhu dopoledne po Kbe-
lích předvádět masopustní zvyky a zpěvy 
(podrobnou informaci o akci najdete na dalších stránkách Kbeláku) 

28. března 
od 15 hodin

Divadelní společnost Julie Jurištové – Minimuzikál O dobru a zlu – dětské muzikály, které mají velkou 
prestiž v pohádkovém divadelním světě 
(podrobnou informaci o akci najdete na dalších stránkách Kbeláku)

duben Kbelské taneční večery v Lidovém domě Kbely – úterý či čtvrtek od 17 či 18 h do 23 h – JAM BAND 

4. dubna od 10 hodin Velikonoční jarmark + tvořivá dílna pro děti i jejich rodiče, velikonoční tradice – vymalování kraslic, 
malování velikonočních motivů na hrníčky, skleničky, tvorba velikonočních pohlednic, dekor. předmětů, 
tvorba slaměných velikonočních ozdob, pletení pomlázek a další. Děti pískající na píšťalky, prodejní stánky 
s velikonoční tématikou – vše v prostorách Lidového domu Kbely a dle počasí i na přilehlé zahradě 
(podrobnou informaci ohledně této akce najdete na dalších stránkách Kbeláku).

30. dubna Čarodějnice – Country Mix či skupina Jam Band tradiční soutěže a ukázky vystoupení dětí ZŠ, MŠ, slad-
ké odměny pro všechny děti a další výhry za nejlepší masky a loutky. 
Objednáno malování na obličej + úprava účesů masek a předtančení mažoretek.

předpokládaný termín 
9. května od 14 hodin

Víkendová odpolední tvořivá dílna v LD – květinová aranžmá, dárečky pro maminky ke dni matek, malo-
vání na kamínky, korálkování, přáníčka aj.

6. května Beseda v DS Mladoboleslavské se známou osobností 

12. května Literární beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v LD 

31. května Den dětí (soutěže různého charakteru, předváděcí akce ZŠ, MŠ a zde působících kroužků, sladké a jiné 
odměny za soutěže pro všechny děti) dětské tanečky či vystoupení malých mažoretek, další atrakce pro 
děti, večer country skupina Country Mix či Jam band 

6. června od 15 hodin Divadelní společnost Julie Jurištové – minimuzikál Hastrman tatrman – dětský muzikál pro děti od 3 let 
do 12 let, skvělé herecké obsazení 

v polovině června
úterý od 17 hodin

Závěrečný koncert dětí z hudebních kurzů pořádaných MČ P19

23. června Rozloučení se školním rokem v LD 

červen Besedy s populárními osobnostmi v Domově seniorů v Mladoboleslavské 

13. října Pasování prvňáčků na čtenáře – literární akce pro nové žáky prvních tříd ZŠ 

říjen/listopad Dětské loutkové představení Kniha džunglí, Brunclík – divadlo MINOR v LD

říjen/listopad Drakiáda 

říjen/listopad Podzimní tvořivá dílna – v parku či v LD (budky pro ptáčky, výrobky z listí, kaštanů, šustí, podzimní deko-
race aj.)

říjen/listopad Koncert – odpolední vystoupení Kbelské taneční večery– Country Mix nebo JAM BAND v LD 

1. prosince Literární hrátky s čerty v LD ve spolupráci s knihovnou zajistíme program pro děti všech věkových kate-
gorií

prosinec Velké předvánoční představení – klub AMFORA vánoční mejdan pro děti v zastoupení známých hvězd, 
se kterými si děti budou moci zazpívat, zatančit, soutěžit o mnoho krásných dárků. 

12. prosince 
od 15 hodin

Divadelní společnost Julie Jurištové – Čertův švagr 

prosinec Minimuzikál – dětský muzikál pro děti od 3 let do 12 let, skvělé herecké obsazení 

prosinec Výtvarné předvánoční tvoření – výroba vánočních přání, ozdob, dekorací a další vánoční nápady 

prosinec Rozsvěcení vánočního stromku – vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, vánoční trhy + zpívání koled, adventní zpě-
vy a další
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Kbely nevzdávejte se, myslete na naše životní prostředí i na své děti!

Dokončení ze strany 17

oprávněně upozorňujeme všechna vládní 
místa. Armádní lobisté však mají stále 
ještě převahu, od padesátých let byli vždy 
stát ve státě.

Nebezpečí, že by se tak okolí Kbel znovu 
stalo odpadním košem leteckého průmyslu 
severovýchodní části Prahy, nás čeká, když 
se nebudeme bránit společně s radnicí. 
Mimo pro Prahu nezbytnou silniční radi-
álu vedoucí mezi Kyjemi a letištěm, spolu 
s obchvatem Kbel, bude nutno ostatní ru-
šící subjekty kolem vojenské letiště zavčas 
vymístit. U obchvatu Kbel pak bude nutno 
omezit nákladní auta nad 6 t a udělat eko-
logické opatření, jak radnice spolu se sdru-
žením požadují. Proto trváme na přemístění 
leteckého průmyslu.

Starší pamětníci s hrůzou vzpomínají 
na hluk a zápach kerosinu jako doprovod 
životního prostředí z letadel za uplynulý 
režim. Ať se proto nikdo nediví, proč zde 
na letišti kromě omezeného počtu letadel 
dopravního pluku již nikoho dalšího ne-
chceme. 

Pokusů o ovládnutí letiště různými 
firmami bylo od r. 1994 více jak dost, 
počínaje snahami Kargo přepravy přes 
různé cestovky typu Charous a noční poštou 
konče. Podařilo se nám však prosadit zákaz 
nočních letů. Proto když to bude nezbytné, 
tak se v případě oprav vrtulníků budeme 
nuceni obrátit jako sdružení v zájmu života 
Kbel i na ombucmana. 

Komu není známo z tisku, tak z vojenské-
ho letiště Kbely cestují armádními letadly jak 
členové vlády, tak i politici, rovněž i české 
vojenské kontingenty do různých částí svě-
tadílů. Jedná se v tomto případě jak o vojen-
skou, tak zejména o zdravotní i humanitární 
pomoc, kterou není možno odmítnout.

Nyní však má být na této velmi citlivé 
ploše letiště dle výhledu MO a jeho podniku 
LOM vybudována na „zelené louce“ další 
opravna zabývající se prováděním repasí 
na vojenské vrtulníky, a to o rozloze více 
jak značné. 

Výroba však nebude sloužit, jak se ně-
kdo může domnívat, výlučně pro armádu 
ČR (pro ni dle předpokladů max. 22 %), 
ale zejména pro státy Blízkého východu. 
A jak jsme s úhradou za  vojenský materiál 
dopadli z minulého režimu, snad každý ví, 
ale neví, kolik jsme jako občané zaplatili. 

Proč zrovna letecká opravna Kbely? 
Komu by se přece chtělo trmácet do ji-
ných prostor, i když by tam byly i byty? 

Praha je přece Praha a zkusil někdy někdo 
přestěhovat manželku? Kdo z vás neviděl 
šot na ČT o opravách nejmodernější haly 
na vrtulníky ve střední Evropě – konkrét-
ně na Moravě? Jenže tam se to převážně 
platilo z peněz NATO. To u nás si raději 
armáda ve Kbelích postaví další nové haly 
z peněz poplatníků. Zkušenosti s předcho-
zími „výhodnými prodeji ve Kbelích“ dle 
novinářských zpráv má již bývalé vedení 
leteckých opraven dosti značné…

Co by bylo předmětem? Generálkování 
– přestavování  ruských bojových vrtulníků 
řady Mi 17 a Mi 171 Š. Ty však nejsou ani 
civilní, ani zdravotnické.

Je paradoxem, že na všech úrovních, 
školními dětmi počínaje a sbírkami arci-
biskupských diecézí konče, se konají sbírky 
na nemocné a hladové Afričany vč. potřeb-
ných nemocnic a škol. A kam se zařadí MO, 
potažmo LOM? Kolik asi věnuje ze zisku 
z lukrativní zbrojní výroby pro rozvojové 
státy? Hádejme?

Vrtulník opravováný LOMem bez zábran 
pro mezi sebou bojující Nigerie, včetně vý-
sostního označení, je již opravený! Letecké 
opravny beze studu zasílají i tendr do Egypta. 
Nelze vyloučit, že opravované vrtulníky 
mohou mít v budoucnu posádku fanatických 
teroristů i proti našemu kontingentu léčícímu 
civilisty a obnovujícímu jejich zem. Není 
nezajímavé, že v Pardubicích je plánované 
i výcvikové centrum, a to včetně tendru 
v rámci repase. I v USA byla pohoda a klid 
s nerušeným výcvikem až do roku 2001. Co 
k tomu dodat?

Budou-li mít zákazníci petrodolary, ne-

bude komukoliv vadit LOM a zřejmě ani 
reexport. Děti i humanitární organizace 
světa přece v rámci pomoci černé Africe 
pomohou i s výstrojí. Potřebné jsou přece 
i zbraně, jídlo počká. Opodstatněný strach 
obyvatel nejen ze Kbel, ale i okolí, že může 
dojít k privatizaci LOM sporné části letiště, 
vyplývá zejména z poblíž umístěné plynár-
ny. Pád zalétajících vrtulníků by způsobil 
nedozírné následky na životech i majetku. 
Nebezpečí ohrožuje i přilehlé hustě zabyd-
lené čtvrti, které mohou znásobit i následně 
zalétající cizí letci. A že to nejsou žádné 
výmysly, LOM neskrývá a vážně přemýšlí 
o zahraničním partnerovi.

Ze zdravotního hlediska je nutno pozna-
menat: vrtulník tohoto typu má spotřebu 
min. 900 l paliva na l hodinu letu. Značnou 
část paliva spotřebuje zejména při zahřívání 
a zkouškách. Vzniklé zplodiny my, občané,  
spolykáme. Zatímco armádní letci se snaží 
tento trend co nejvíce snížit plánovanou 
záměnou ekologických letadel do r. 2010, 
nadměrný hluk opravovaných vrtulníků 
spolu se smogem od LOM stoupne a s při-
lehlou radiálou bude nepředstavitelný. 
Radiála je však pro Prahu nutná.

Městské čtvrti sousedící se Kbely nechtějí 
takovéto rušné sousedy. Po privatizaci části 
letiště bude pozdě. Příklad Ruzyně může být 
výstrahou i po finanční stránce. Můžeme 
pak pouze parafrázovat: „Bůh žehnej staré 
dobré Anglii na staré nešťastné Kbely“. 
Máme ještě chvilku času. 

Ing. Menšík, zastupitel 
jednatel Sdružení občanů Kbel a okolních 

obcí pro zlepšování životního prostředí

Foto: Jan Kouba 
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Jste živnostník? Přijďte na školení zdarma!
Jste osoba samostatně výdělečně činná? 

Pracujete v malé firmě do 9 zaměstnanců? Pak 
právě vás by měla zajímat skutečnost, že spo-
lečnost ALTUS Training Center zahájila projekt 
spolufinancovaný z prostředků Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Operačního programu 
Praha Adaptabilita (OPPA) „Počítačovou gra-
motností ke snadnějšímu podnikání“. Zdarma 
můžete absolvovat počítačový kurs v rozsahu 
40 hodin zaměřený na MS Windows, Word 
a Excel nebo kurs tvorby www stránek v rozsa-
hu 15 hodin.  Kdo tolik času obětovat nemůže, 
má možnost využít distanční formy vzdělávání 
– e-learningu se zaměřením na práci s textovým 
editorem, s tabulkovým kalkulátorem a s elek-
tronickými prezentacemi. Stačí k tomu jediné: 
Včas se přihlásit. O bližší informace jsme po-
žádali pana Pavla Nováka, ředitele společnosti 
ALTUS Training Center.

Proč jste se při přípravě projektu zaměřili 
právě na drobné živnostníky?

Protože se na ně nezaměřuje nikdo jiný. 
Úřady práce se přirozeně věnují zejména re-
kvalifikačním programům pro dlouhodobě 
nezaměstnané, neziskové organizace pečují 
o vzdělávací potřeby ohrožených sociálních 
skupin, jako jsou ženy vracející se na trh práce 
po mateřské dovolené nebo senioři.  Drobní 
živnostníci a mikropodniky jsou mimo tento 
hlavní podpůrný proud.

Živnostníci a malé firmy ovšem mohou 
využít nabídky komerčních vzdělávacích 
služeb.

To platí jen ve velmi omezené míře. V návštěvě 
kursů běžně nabízených školicími středisky 
brání této cílové skupině řada faktorů: vedle 
finančních limitů, na něž živnostníci a malé 
firmy trvale narážejí, je to také fakt, že většina 
školení probíhá během dopoledních a odpo-
ledních hodin v pracovních dnech. Tento čas 
živnostníci využívají přednostně pro realizaci 
svých zakázek, čemuž se naprosto nelze di-
vit. Zdánlivě snazší je situace mikropodniků; 
i v nich je ovšem vzájemná zastupitelnost velký 
problém.

Jak v programu „Počítačovou gramotností 
ke snadnějšímu podnikání“ tyto okolnosti 
zohledňujete?

Zajištění financování kursů z prostředků EU 
a Hlavního města Prahy sňalo z živnostníků 
a malých firem břemeno finančních nákladů. 
To pokládám za velmi významné. Mimoto jsme 
organizaci kursu maximálně podřídili časovým 
možnostem cílové skupiny. Kursy situujeme 
mimo exponovaný čas hlavních pracovních 
aktivit, tedy do večerních hodin, případně 
do víkendů.

Co konkrétně se účastníci v kursech naučí?
Základní ovládání počítače a operačního 

systému, práci s textovým editorem – nejčastěji 
Wordem – a tabulkovým kalkulátorem, tedy 
opět nejčastěji Excelem. Za důležité pokládáme 
rovněž kursy tvorby webových stránek. Mít 
prezentaci na internetu je dnes pro každého, 
kdo soukromě podniká, v podstatě nezbytnos-
tí. Znáte to: Kdo není na internetu, jako by 
nebyl.

Kdy kursy začnou?
První běh je připraven na začátek ledna 2009.

Kdy a jak se tedy mohou zájemci o tato 
školení přihlásit?

S přihlášením by živnostníci neměli otá-
let, první zájemce registrujeme již nyní. 
Přihlásit se lze telefonicky na čísle 246 027 700 
nebo e-mailem na adrese oppa@altustc.cz. 
Předběžnou přihláškou zájemce deklaruje 
svůj zájem, k ničemu se zatím nezavazuje. 
Operátorka si od něj vezme kontakt a násled-
ně ho osloví s nabídkou konkrétních termínů. 
Základní kurs trvá 40 hodin, nástavbový kurs 
na tvorbu webových stránek dalších 15 hodin. 
Do jak dlouhé doby si zájemce školení rozloží, 
záleží v podstatě na něm samotném. Projekt je 
realizován až do konce roku 2010.
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INSTALATÉR - TOPENÁ�
- voda, topení, plyn, studny 
- strojní pro�išt�ní odpadu a 

kanalizace, kontrola kamerou 
- revize, projekty 

TOMÁŠ CHARVÁT 
Tel.: 607 126 127 

Marie-Luisa hotel&restaurant

Organizace oslav a svatebOrganizace oslav a svateb
Svatby, narozeniny a bankety v naSvatby, narozeniny a bankety v naší ší restauraci restauraci 

podle vapodle vaššich pich přředstavedstav
K dispozici terasa s grilem, restaurace, barK dispozici terasa s grilem, restaurace, bar
SvatebnSvatební í menu a rozpomenu a rozpoččet pet přřipravipravííme podle me podle 

vavaššich pich přářánníí

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Fotbalový oddíl Spartak Kbely hledá fotbalové talenty 
všech věkových kategorií - v případě zájmu se přijďte do-
mluvit kdykoliv přímo na hřiště nebo kontaktujte trenéra 
pana Haniaka (606 358 433) nebo vedoucího pana Minaříka 
(739 054 783). Těšíme se na spolupráci.

PRÁDELNA, MANDL Hloubětín, Klánovická 34, Po - Pá 
12 - 17 h, nebo po dohodě, odvezu i přivezu , tel. 281864211, 
mob. 777 261 944.

Bezstarostná jízda Prahou
Na frekvenci 92,6 FM – Český rozhlas Regina 
každý všední den 7.00 – 9.00, 15.00 – 19.00 hod.

• ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček 
• pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky 

pohybují Prahou a jejím okolím 
• proud dopravních informací bez zpoždění 
• zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, 

motohlídky v ulicích metropole, vy – naši spolujezdci na bezplatné 
telefonní lince 800 900 500 

• pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby 
vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné 

• každý všední den jeden z vás, který zavolá seriozní dopravní in-
formaci na linku 800 900 500, získá poukázku na pohonné hmoty 
za 1000,- Kč od společnosti OMV.

Krnská 350/26, Praha 9 - Kbely
Tel: 286 851 738
www.marie-luisa.cz

INZERUJTE VE KBELÁKU
ZA SKVĚLÉ CENY 

LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle

Plošná inzerce
1 strana A4 2000,- Kč + 19 % DPH = 2380,- Kč
1/2 strany A4 1100,- Kč + 19 % DPH = 1309,- Kč
1/4 strany A4 600,- Kč + 19 % DPH = 714,- Kč 
1/8 strany A4 400,- Kč + 19 % DPH = 476,- Kč 

V případě požadavku barevného zpracování činí 
příplatek 100 %. Pokud si inzerent předplatí inzerci 
na celý rok (tj. 6 čísel), poskytne se mu sleva 10 %, 
při předplacení na půl roku je sleva 5 %.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikosti 1/16 
ze strany A4 za 340,- Kč včetně DPH. 
V případě nekomerční inzerce je možné požádat
o slevu až 50 %.

Příjem inzerce viz tiráž na zadní straně
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PŮJČKY PRO BĚŽNÝ ŽIVOT

Svým klientům nabízíme individuální přístup v oblasti řešení půjček.

Půjčky jsou poskytovány nad rámec bankovních úvěrů a jsou určeny pro širokou veřejnost, 
občanům i podnikatelským subjektům (fyzickým i právnickým osobám).

Poslouží jako řešení potřeby finančních a investičních prostředků jak pro podnikání, tak i pro 
běžný život v situacích, kdy například není možné získat půjčku v potřebné výši u banky.

Jednotlivcům na překlenutí finanční nedostatečnosti například k zaplacení běžných 
složenek, nájmu, leasingových splátek, ale i na nákupy a splnění si svých snů.

Podnikatelům na překlenutí nepříznivé finanční situace k proplacení 
závazků, které nesnesou odkladu.

Sami si můžete zvolit, kolik měsíců bude splácet. Půjčky jsou 
poskytovány na libovolně dlouhou dobu – jsou šité na míru.

POSLEDNÍ SLOVO BUDETE MÍT VY!

KONTAKT
Gsm: 603 955 545

info@ideaconsulting.cz
www.ideaconsulting.cz

RPSN od 197 %
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