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Zprávy z Rady MČ Praha 19:
Rada s uspokojením přijala informaci, že firma provozující mobilní 
čerpací stanici s LPG „U Motorestu“ si kompletně odstěhovala své 
vybavení a pronajatý pozemek opustila !!! Předpokládáme, že je to 
definitivní konec provozu těchto zařízení na území naší MČ.
Rada zřídila na svém prvním jednání následující komise, jako své 
poradní orgány: Komise dopravy, Komise zdravotní a sociální, 
Komise životního prostředí, Komise výstavby a rozvoje, Komise by-
tová, Komise školství. Výbory kontrolní a finanční byly již zvoleny na 
1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 dne 8. 11. 2006.
Kniha o Kbelích je hotova ! Výtisky budou od 27. 11. 2006 k pro-
deji v Místní knihově. Prodejní cenu se Rada rozhodla dotovat ve 
výši 50% výrobních nákladů a stanovila ji na 161,50 Kč za jednu 
knihu. (Určitě dobrý typ na vánoční dárek.)
Rada vzala na vědomí, že ve věci žaloby na zrušení rozhodnutí 
Úřadu pro civilní letectví ze dne 22. 12. 2005 (podle § 65 odst. 2 
zák. č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní) podané k Městskému soudu 
v Praze dne 15. 8. 2006, nebylo dosud soudem nařízeno jednání.
Před bytovým domem v Luštěnické ulici čp. 717 – 718 bude pro-
vedena oprava propadlého kanalizačního řadu. Jedná se o cca 
40 metrový úsek a oprava musí být dokončena co nejdříve tak, aby 
klimatické podmínky ještě více nezhoršily současnou situaci.
Rada projednala záměr na kompletní rekonstrukci a výměnu 
herních prvků dětského hřiště v ulici Rožďalovická a nyní bude 
jednat o možnostech financování tohoto projektu.
Rada v souvislosti s nesouhlasnými stanovisky dotčených obyva-
tel Kbel, ale zejména s ohledem na posun a zvýšení koncentrace 
automobilové dopravy oproti roku 1997, rozhodla o přepracová-
ní části tzv. Generelu dopravy, týkající se částí ulic Semilské, 
Železnobrodské, Bakovské a Toužimské.
Přestože, usnesení Rady hl. m. Prahy č. 38 ze dne 15. 12. 1998 
stanoví, že vodorovné dopravní značení pro parkovací místa 
invalidů si mají tito hradit ze svého, Rada MČ rozhodla, že na 
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Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 19
Ve středu 8. 11. 2006 se uskutečnilo v sále Lidového domu 
1. ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19, a to 
s nově zvolenými členy zastupitelstva, kteří získali mandát ve 
volbách do zastupitelstev konaných v minulém měsíci. Členy 
zastupitelstva se stali:
Mgr. Jana Kocmanová za Sdružení nezávislých kandidátů a sportovců,
JUDr. Václav Dubec za Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů,
Ing. Vladimír Matěna za Sdružení KDU-ČSL a nezávislí kandidáti,
Pavel Žďárský za ODS,
Ing. Vladimír Olmr za ODS,
Ivana Šestáková za ODS,
Jindřich Petrnoušek za ODS,
Leoš Biskup za ODS,
Vladimír Olmr za ODS,
Rudolf Zalužanský za ODS,

Výsledky voleb do zastupitelsteva Městské části Praha 19 
ze dne 20. 10. - 21. 10. 2006 

Počet 
volených

členů
zastupi-
telstva

Počet
voleb-
ních

obvodů

Okrsky

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasyPočet Zpr. v %

15 1 5 5 100.00 3 992 2 156 54.01 2 155 29 864

Kandidátní listina

Hlasy
Počet

kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet
mandátůabs. v %

1 Sdruž.nezáv. kand.-míst.sdruž. 2 722 9.11 15 29 864.00 9.11 1

2 Sdružení ČSSD, NK 3 380 11.32 15 29 864.00 11.31 1

3 Sdružení KDU-ČSL, NK 2 030 6.80 15 29 864.00 6.79 1

4 Občanská demokratická strana 17 661 59.14 15 29 864.00 59.13 10

5 Komunistická str.Čech a Moravy 4 071 13.63 15 29 864.00 13.63 2

Jan Kazda za ODS,
Ing. Vladimír Menšík za ODS,
Oldřich Minařík za ODS,
Ing. Jiří Soukup za KSČM,
Miloslav Nevečeřal za KSČM.
K těmto jménům musíme ještě upřesnit, že dne 24. 10. 2006 podal 
rezignaci zvolený Bedřich Deutscher, a to z důvodů rodinných 
a zdravotních. Na jeho místo postoupil zvolený 1. náhradník 
Ing. Jiří Soukup.
Tito noví členové zastupitelstva se tedy 8. 11. 2006 sešli na usta-
vujícím zasedání, na kterém byly hlavními body – složení slibu 
zastupitele a následná volba starosty, místostarostů a členů rady. 
S velkou převahou hlasů byli zvoleni:
Pavel Žďárský – starostou,
Ing. Vladimír Olmr – zástupcem starosty,
Ivana Šestáková – zástupcem starosty,
Mgr. Jana Kocmanová – členkou rady,
Jindřich Petrnoušek – členem rady.
Kromě toho zastupitelé také projednali a schválili systém a formu 
sestavování rozpočtu MČ a pověřili radu MČ k rozpočtovým 
změnám v rozsahu 2 mil. Kč.

O Z N Á M E N Í  O B Č A N Ů M
VE DNECH:

27. 12. 2006 – 29. 12. 2006
JE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19

Z PROVOZNĚ-TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ

U Z A V Ř E N

Od příštího čísla zavedeme pravidelnou rubriku „Z deníku staros-
ty“, ve které se dozvíte nejen podrobnosti a pestrosti z jeho práce, 
ale také co všechno předchází realizaci staveb či jiných kroků ve 
prospěch MČ Praha 19.

území MČ Praha 19 bude pro tyto žadatele dopravní značení 
hradit městská část ze svého rozpočtu.
Byla zadána realizace etapy zhotovení cyklostezky v ulici 
Toužimská, kde by měla vzniknout asfaltová trasa směrem na Letňany 
spolu se značením a s možností následného napojení na Čakovice. 
Komunikace Žacléřská byla s předstihem o 19 dnů dříve do-
končena. O složitosti koordinace stavby jsme Vás již informovali 
– v centru Kbel probíhaly tři nezávislé stavby, které však musely 
být díky provázanosti sítí dobře zkoordinovány. Vše nakonec 
dobře dopadlo, dodavatelé i obyvatelé Kbel spolu s motoristy si 
oddechli a uvítali brzké dokončení rekonstrukce. V této souvis-
losti přinášíme informaci, že ve věci stavby dopravní propojky 
Mladoboleslavská – Veselská se již začínají konat první výkupy 
pozemků a ústní projednání je stanoveno na konec listopadu.
Ve dnech 2., 15. a 16. prosince se uskuteční od 10,00 do 19,00 
hodin Adventní přehlídka tradičních vánočních výrobků na zahra-
dě Lidového domu. Budou zde umístěny stánky, kde si toto zboží 
budete moci zakoupit a zároveň 2. 12. od 16,00 hodin proběhne 
i kulturní program Mikulášská pro děti na sále LD.
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Pan prezident ve Kbelích

Magické datum 10. 10. 2006 přineslo do naší městské části nejen 
hezký podzimní den, ale především tolik očekávanou návštěvu 
pana prezidenta Václava Klause s paní Livií. Program zde měli 
skutečně velice pestrý…

Dopoledne se na radnici prezidentský pár účastnil rozšířeného 
zasedání s členy Rady a Zastupitelstva MČ Praha 19. Živě se de-
batovalo například o současné politické situaci. Došlo však také 
na sportovní minulost pana prezidenta spojenou s kbelským bas-
ketbalem, a při té příležitosti jsme se samozřejmě museli pochlubit 
existencí nejen nové budovy školy, ale zejména nové tělocvičny, 
ve které nyní kbelští hráči basketbalu působí. V závěru zasedání 
se oba vážení hosté podepsali do kbelské kroniky. 
Následovala prohlídka knihovny v přízemí radnice a po setkání 
s přítomnými novináři pokračoval prezidentský pár spolu s do-
provodem ke slavnostnímu otevření mateřské školky v ulici Letců. 

Zde už byly shromážděny davy kbelských občanů a dětí, které 
vytvářely příjemně slavnostní atmosféru uvítání před budovou 
školky i uvnitř, kde se pak zejména paní Livia aktivně zapojila 
i do programu malých dětí ve školce. Ale vraťme se ještě zpět před 
budovu mateřské školy… Právě dokončená rekonstrukce školky 
nebyla jen pouhou nástavbou ke zvýšení kapacity. Je zdařilým 
architektonickým počinem, jenž posunul tuto bývalou „školičku“ 
do dalšího rozměru. A je doslova až neuvěřitelné, za jak krátkou 
dobu, v období prázdnin a měsíce září, se dokázala budova pro-

měnit – jako mávnutím kouzelného proutku. Bylo tudíž velmi 
potěšující a symbolické, že jsme mohli slavnostní otevření spojit 
s návštěvou pana prezidenta. Pochopitelně si tento slavnostní akt 
všichni zúčastnění náležitě užívali. Vše se odehrávalo za účasti 
veřejnosti před budovou školky: pan starosta naší městské části 
předal panu prezidentovi čestnou medaili prvního stupně spolu 
s certifikátem a, jako největší překvapení, symbolický klíč od 
městské části s naším znakem. Ten opravdu velmi zaujal nejen pana 
prezidenta ale i paní Livii, jež konstatovala, že tak hezký a velký 

klíč snad ještě nedostali. Po krátkých projevech a přivítání došlo 
i na oslovení Kbeláků a diskusi s nimi. 
Kolem jedenácté hodiny se zástupci městské části společně s prezi-
dentskou delegací vnořili do nitra budovy, velmi poctivě si školku 
prohlédli a zcela přirozeně se zapojili do probíhajících aktivit 
přítomných dětí, jak jsme již zmiňovali výše. Kdyby vzácnou 
návštěvu netlačil čas a rozvrh sjednaného harmonogram, určitě 
by se rádi zdrželi mnohem déle. 
Dalším bodem programu byl slavnostní oběd v sále Lidového domu 
ve společnosti dalších pozvaných hostů, kteří se významnou měrou 
podílejí či podíleli na kbelském životě (podnikatelé, sportovci, 
učitelé, zástupci společenských organizací, rodinní příslušníci 
perzekuovaných za války či v minulém režimu, apod.). Nežli se 
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však pan prezident s manželkou dostali do sálu Lidového domu, 
museli se věnovat shromážděnému davu převážně mladých lidí 
a krátce si s nimi pohovořit, vyfotit se a převzít od zástupců žáků 
kbelské základní školy ručně vyrobené památeční album s pozvá-
ním na další návštěvu. Oběd, za zavřenými dveřmi, trval plnou 
hodinu. Byla při něm podávána tradiční česká kuchyně – vepřová 
pečeně se zelím. Přítomní hosté se postupně prezidentskému páru 
představovali a nerušeně s ním po celou dobu debatovali. 

Po společném fotografování se delegace přesunula do domu 
s pečovatelskou službou na Mladoboleslavské ulici, konkrétně 
do společenské místnosti, kde se pravidelně schází kbelský Klub 
důchodců. Bylo samozřejmě plno! Po krátkém přivítání, se ihned 
rozběhla nevázaná debata ohledně zámku v Lánech, spokojenosti 
v životě či o náhledu na současný život okolo nás. Paní Livii se zde 
natolik zalíbilo, že ponechala pana prezidenta odjet k dalšímu pro-
gramu v sousední městské části, a sama ještě chvíli zůstala venku 
rozprávět s přítomnými. Bylo to velmi bezprostřední a milé. 
Ačkoli byla návštěva pana prezidenta s manželkou potvrzena ani 
ne týden před termínem, a určité věci se musely držet protokolu, 
stala se pro nás obrovským zážitkem lidským, upřímným a bezpro-
středním, protože právě tak oba působí svým jednáním, intelektem 

a sounáležitostí. K naší veliké radosti jsme později z prezidentské 
kanceláře obdrželi poděkování a vzkaz, že se u nás ve Kbelích panu 
presidentovi a paní Livii opravdu líbilo.

SezNet

Informace pro žadatele o povolení vodních děl a žádostí k nakládání s vodami
Dnem 1. září 2006 byly přesunuty kompetence pro vydávání vodoprávních rozhodnutí z Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 
19, na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 19.
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 19 je místně a věcně příslušný k vydávání stavebních povole-
ní vodních děl, jako jsou studny, vodovodní řady, veřejné dešťové a splaškové kanalizační řady, čistírny odpadních vod pro rodinné 
domy, úpravy potoků a rybníků ap. pro správní obvod Městské části Praha 19, tj. katastrální území Kbely, Satalice, Vinoř, Čakovice, 
Miškovice a Třeboradice. Dále vydává vodoprávní úřad povolení k nakládání s vodami, např. povolení k vypouštění odpadních vod, 
odběr podzemních a povrchových vod apod.
Žádosti pro stavební povolení a povolení s nakládáním s vodami je možno podávat na podatelně našeho úřadu. Doporučujeme zále-
žitost předběžně projednat v kanceláři vodoprávního úřadu v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě na tel. 284 08 08 16 
a 284 08 08 76. Pro možnost vydání stavebních povolení je nutné vlastnit rozhodnutí pro umístění uvažované stavby (územní rozhodnutí), 
včetně nabytí jeho právní moci a doklady dle přílohy č. 1  vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. K vydávání územních rozhodnutí zůstává věcně a místně příslušným 
orgánem státní správy Stavební úřad odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19, se sídlem Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely.
Součástí práce vodoprávního úřadu je dohlížet na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu 
své působnosti ukládat opatření k odstranění zjištěných závad, dozírat na dodržování vydaných rozhodnutí.
Kde nás najdete?
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 19 sídlí na místní Radnici. Kancelář vodoprávního úřadu je v 1. patře v kanceláři 
č. 103 – vyřizuje Pavel Opletal a ve 2. patře v kanceláři č. 203 – Mgr. Daniel Majtner.
S případnými náměty pro další naši činnost se na nás můžete kdykoli obrátit. Rádi se Vám budeme věnovat pro zlepšení životního 
prostředí v naší městské části.

Pavel Opletal 
odbor životního prostředí
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Odbor investic, bytového a nebytového hospodářství – aktuality odboru
OIBNH upozorňuje nájemníky obecních bytů, že se blíží odečty tepla, teplé a studené vody. Tyto odečty budou prováděny od 
2. 1. 2007 do 20. 1. 2007 dle rozpisů. Rozpisy odečtů najdete ve vašich schránkách a budou vyvěšeny na domovních dveřích. Při 
odečtech Vám bude předána úprava nájemného pro rok 2007. Tato úprava musí být předána proti podpisu nájemci bytu. Jestliže 
nájemcem bytu jsou manželé, je nutná přítomnost obou, i když nejsou oba uvedeni na nájemní smlouvě. 

Ing. Lubomír Tejrovský, vedoucí odboru investic, 
bytového a nebytového hospodářství

Stavební zákon a vlastnictví 
bytů

Společenství vlastníků vzniká ze zákona 
(zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví 
bytů, ve znění pozdějších předpisů) v domě 
s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň 
tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastní-
ků. Společenství vlastníků je právnickou 
osobou. Společenství vlastníků může 
vykonávat práva a zavazovat se pouze 
ve věcech spojených se správou, provo-
zem a opravami společných částí domu, 
popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu 
tohoto zákona a činnosti související s pro-
vozováním společných částí domu, které 
slouží i jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám. Společenství vlastníků však ne-
může být stavebníkem, protože podle § 58 
stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů) je stavebníkem 
ten, kdo má vlastnické nebo jiné právo ke 
stavbě nebo pozemku a to společenství 
vlastníků nemá. Není však vyloučeno, aby 
společenství vlastníků v řízeních vedených 
stavebním úřadem (územní, stavební,…) 
vystupovalo jako zástupce vlastníků jed-
notek na základě plné moci. Bude-li tato 
skutečnost stavebnímu úřadu doložena, 

pak bude v oznámení o zahájení řízení i ve 
vydaném rozhodnutí uvedeno společenství 
vlastníků jako zástupce stavebníků. Pokud 
se tedy bude jednat např. o stavební úpravy 
budovy, kterými se mění vzhled budovy 
(zasklení lodžie, nástavba,…) musí být 
doložen souhlas všech vlastníků jednotek. 
Když podá žádost o územní rozhodnutí či 
stavební povolení společenství vlastníků, 
musí stavebnímu úřadu předložit zmocnění 
ke konkrétně formulovanému zastupování 
(např. podání žádosti, účasti na jednáních, 
přebírání písemností, vzdávání se práva od-
volání a další, nebo pouze k některé takové 
činnosti) všech vlastníků jednotek a rovněž 
jejich souhlas s navrženou stavební úpra-
vou. Takové zmocnění má výhodu i při 
doručování písemností stavebního úřadu, 
protože účastníkem řízení jsou všichni 
majitelé jednotek a musí se tedy doručovat 
každému do vlastních rukou, není-li někdo, 
třeba společenství, k přebírání písemností 
v daném řízení zmocněn. Doručovat veřej-
nou vyhláškou podle § 35 odst. 4 (územní 
řízení) resp. § 61 odst. 4 (stavební řízení) 
stavebního zákona není možné, protože 
se nejedná o stavbu liniovou ani o stavbu 
zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastní-
ků řízení (může být velký počet účastníků 
řízení, třeba 30, ale jedná-li se o jeden dům, 

pak se zcela jistě nejedná o stavbu zvlášť 
rozsáhlou). Velmi podstatná, je otázka, ko-
lik hlasů je zapotřebí, aby bylo možné podat 
stavebnímu úřadu žádost o povolení stavby. 
To záleží na tom, jaký je stavební záměr. 
Tříčtvrtinový souhlas všech vlastníků je 
nutný při modernizaci, rekonstrukci a sta-
vebních úpravách (v zákoně o vlastnictví 
bytů je odkaz na § 139b odst. 3 písm. c) sta-
vebního zákona – stavební úpravy, při nichž 
se zachovává vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby) a opravách společných 
částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořá-
dání a zároveň velikost spoluvlastnických 
podílů. Souhlas všech vlastníků je pak za-
potřebí při změně užívání účelu stavby a při 
změně stavby. Z uvedeného vyplývá, že na 
některých záležitostech nemusí být jedno-
duché se dohodnout. To se týká zejména 
oprav společných částí domu, kdy musí být 
souhlas nejméně 75 procent všech vlastníků 
jednotek. Je to na jedné straně pojistka, že 
o opravách, které bývají mnohdy i náklad-
né, se bude rozhodovat uvážlivě, na druhé 
straně to však může vést ke skutečnosti, že 
se záměry budou složitě prosazovat a o ně-
kterých se bude muset jednat i několikrát, 
než se získá potřebná většina.

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

Vítání nových občánků
Dne 17. 10. 2006 na Městské části Praha 19 v obřadní síni 
Kbely proběhla již tradiční akce „Vítání nových občánků“. 
Byly přivítány děti, které se narodily v prvním pololetí letoš-
ního roku.
Z 23 pozvaných rodičů s dětmi se zúčastnilo slavnostní akce 
21 dětí, kterým byla předána upomínka na tento den – zlatý 
přívěsek. Rodiče dostali CD s fotografiemi celé slavnostní 
události.
Nové občánky přivítal místostarosta MČ pan Ing. Vladimír 
Olmr, ve spolupráci s odborem občansko správním.
Tímto také vyslovujeme poděkování dětem a paní učitelce 
Srbové z mateřské školy Letců za jejich velmi pěkné básnič-
kové pásmo.
Další „Vítání občánků se uskuteční na jaře roku příštího, kdy 
budou pozvány děti narozené ve druhém pololetí roku 2006. Libuše Ložková

vedoucí odboru občansko správního
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Vyhlášení výsledků soutěže o „Nejkrásnější strom Kbel 2006“
Od jarních měsíců letošního roku jste nám mohli zasílat vaše návrhy a přihlášky k soutěži o nejkrásnější strom Kbel, kterou vypsala 

Rada MČ Praha 19 prostřednictvím Komise životního prostředí a Odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 19. 
Přihlášky byly zasílány nejen od občanů, ale také předkládány členy komise 
a pracovníky odboru životního prostředí. Do konce měsíce září se sešlo celkem 
cca 50 návrhů a fotografií. První výběr proto provedli pracovníci odboru, 
vybrali 10 nejkrásnějších stromů, které byly postoupeny k užšímu výběru 
při posledním zasedání Komise životního prostředí 16. 10. 2006. Z nich pak 
měli členové komise opravdu nelehkou práci vybrat ten nejkrásnější strom. 
Ve Kbelích máme totiž mnoho nádherných stromů… 
V příštích číslech Kbeláku bychom vám chtěli postupně představit alespoň 
některé z těch, o nichž se komise shodla, že patří k těm nejkrásnějším. Nyní 
by ovšem určitě neměl chybět výčet těch deseti nejhezčích v pořadí, jak byly 
přihlášeny: Tis paní Pechové v Rokytnické ulici, Švestka Linkeových v ulici 
Albrechtické, Jasan rostoucí na zahradě DPS Mladoboleslavská přihlášený 
paní Halbychovou, 

Dub u dráhy na zahrádce pana Majsnera, Lípa v zahrádkách nad rybníkem (na 
zahrádce Holečkových), Lípa republiky v Krnské ulici, Lípa u nové zástavby 
v ulici Martinické, Jasan nad rybníkem, Vrba v parku u rybníka a Topol u ga-
ráží u trati v Martinické ulici. Většina těchto stromů je z dálky dobře viditelná 
a rozhodně stojí za prohlédnutí, které můžeme všem vřele doporučit.
Po dlouhé diskusi o jednotlivých stromech, jejich vzájemném posuzování 
a hodnocení byl vybrán nejkrásnější z nich. Že to skutečně jednoduché nebylo 
uzná zajisté každý, kdo zmíněné stromy zná. 
Komise životního prostředí doporučila a Rada MČ Praha 19 na svém zasedání 
dne 17. 10. 2006 vyhlásila „Nejkrásnějším stromem Kbel 2006“ Lípu srdči-
tou v ulici Krnské, nazývanou též Lípou republiky. Její majestátná, široká ko-
runa se vznešeně klene nad okolní ulicí i přilehlou zahradou Domu s pečovatel-

skou službou. Jedná 
se o náš nejstarší 
a doposud jediný památný strom s úctyhodným obvodem 356 cm. Je bez po-
chyby nejznámějším stromem naší městské části, stromem, který dobře znají 
celé generace občanů Kbel. Na druhém místě pak skončil neméně rozložitý 
Dub na zahrádce pana Majsnera u trati a na třetím obdivuhodně pravidelný Tis 
paní Pechové v Rokytnické ulici.
Dne 19. 10. 2006 pak z pověření Rady a pana starosty MČ Praha 19 předal ve-
doucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 19 pamětní dar – vázu s nápisem 
a kresbou „Nejkrásnější strom Kbel 2006“ a udělovací diplom podepsaný panem 
starostou obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, kteří mohou nejlépe 
užívat krás tohoto stromu. Přítomným současně také představil všech deset 
nejkrásnějších stromů a přiblížil i podrobnosti týkající se samotného výběru.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří nám zaslali fotografie 
a přihlášky svých stromů, a pokud se vámi navrhovaný strom letos neumístil, 

nezoufejte, soutěž budeme opakovat i příští rok. Uvítáme, pokud nám přijde třeba i mnohem víc návrhů než letos. Zašlete nám tedy 
svůj návrh do soutěže „Nejkrásnější strom Kbel 2007“.

Bc. Jan Lípa
Vedoucí odboru životního prostředí

O spalování odpadu
Souběžně se zimní topnou sezónou, která je již nyní v plném 
proudu, dochází v tomto období k bohužel již tradičnímu zhoršení 
kvality ovzduší v naší městské části, a to zvláště při inverzním 
charakteru počasí. Podstatnou měrou se na této nepříznivé situaci 
podílí neukáznění občané spalováním odpadů v kotlích a kamnech 
umístěných v rodinných domcích. Takoví občané, v domnění, že 
ušetří, si neuvědomují důsledky svého počínání. Zatímco provoz 
moderních spaloven odpadů je sledován a kontrolován, vybaven 
čištěním spalin a nejlepšími dostupnými technologiemi, které 
zaručují co nejmenší produkci škodlivin, při spalování odpadů 

v kotlích v rodinných domech je situace opačná. Díky nedokona-
lému spalování za nízkých teplot se do ovzduší dostává celá řada 
látek nebezpečných pro lidské zdraví i ekosystémy. Domovní 
odpad totiž obsahuje plasty, gumu, umělá textilní vlákna, zbytky 
chemikálií a řadu dalších materiálů, ze kterých se nedokonalým 
spalováním za nízkých teplot tvoří vysoce toxické a rakovinotvor-
né látky, jako jsou například dioxiny, těžké kovy, oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý, oxidy dusíku apod. Všechny tyto látky mají široké 
spektrum nepříznivých účinků na zdraví člověka. Způsobují např. 
vývojové a imunitní vady, otravy, dráždění sliznice dýchacích cest 
a očních spojivek, vnitřní dušení a další nemoci. Skupina několika 
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málo rodinných domků tak může znečistit prostředí v obci více 
než průmyslový podnik. I když dojde v domácnosti ke spálení 
relativně malého množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už 
při velice nízkých koncentracích. Sice tyto koncentrace nemusí 
působit akutně, přispívají však ke vzniku především chronických 
dýchacích potíží hlavně u dětí a starších lidí. Ti jsou tak otravováni 
pomalu, ale jistě. A protože většina kouře a popílku končí v nej-
bližším okolí komínu, nezodpovědní občané tak poškozují zdraví 
nejen lidem ve svém okolí, ale i sobě. V obci dochází navíc ke 
kumulaci znečištění ovzduší z dopravy, z drobných průmyslových 
provozů nebo i z velkých zdrojů, často vzdálených od konkrétní 
lokality mnoho kilometrů.
Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi 
nejvíce problematické oblasti v České republice, kde jsou 
překračovány imisní limity, které vyjadřují hodnoty nejvíce 
přípustné úrovně znečištění ovzduší z hlediska vlivů na zdraví 
obyvatel. Pro zajištění koncepčního řešení ochrany ovzduší 
s cílem zlepšení kvality ovzduší zejména dosažením imisních 
limitů znečisťujících látek schválila rada hlavního města Prahy 
dne 12.9.2006 „Integrovaný krajský program snižování emisí 
a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavní město 
Praha.“ Z programu se bude vycházet při výkonu veřejné 
správy zejména při územním plánování, povolování staveb 

a při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čis-
totu ovzduší, nebo rozvojových koncepcí a programů rozvoje 
jednotlivých oborů a odvětví.
Prioritní problematickou znečišťující látkou na území Prahy 
jsou jemné suspendované částice frakce PM10 (polétavý prach). 
Suspendované částice představují významnou složku znečištění 
ovzduší, které je v současnosti věnována velká pozornost z hle-
diska účinků na zdraví lidské populace a možná zdravotní rizika. 
Největší zdravotní riziko představují částice o velikosti menší než 
10 µm (PM10), které mohou vstupovat do respiračního traktu. Mezi 
akutní účinky těchto částic je řazeno celkové prohloubení obtíží 
spojených s respiračními onemocněními (dýchací obtíže, astma-
tické záchvaty, kašel) a zvýšená úmrtnost v důsledku respiračního 
a kardiovaskulárního selhání. K chronickým účinkům je přičítána 
zvýšená úmrtnost, pokles aktivity plic, zvýšený výskyt respirač-
ních chorob (astma, bronchitida, rozedma plic), kardiopulmonární 
onemocnění a zvýšený výskyt rakoviny plic.
Vážení občané, upozorněte městskou policii nebo orgány obce 
na nešvary, které zhoršují naše životní prostředí a škodí našemu 
zdraví. Přispějete tak ke zlepšení životních podmínek v naší 
městské části.

Mgr. Daniel Majtner 
Odbor životního prostředí

Prodej v obchodě je službou, při níž se 
prodejce zavazuje odevzdat zákazníkovi do 
vlastnictví věci určené k prodeji. Prodejem 
se rozumí uzavření kupní smlouvy, kdy do-
chází k nabytí vlastnického práva kupujícím 
k prodávané věci. Prodejce je povinen vy-
stavit doklad o zakoupení zboží na požádání 
zákazníka. Tento doklad je nezastupitelný 
pro případné reklamační řízení, neboť pro-
kazuje, že v dané provozovně došlo v kon-
krétní době a za příslušnou cenu k zakou-
pení konkrétního výrobku nebo poskytnutí 
konkrétní služby. V dokladu o zakoupení 
zboží by měl být záznam o jaký konkrétní 
výrobek nebo službu se jedná, datum pro-
deje nebo poskytnuté služby a označení 
prodejce. V rámci reklamačního řízení se 
rozhoduje o tom, zda reklamace je oprávně-
ná, či nikoliv a zda reklamované vady jsou 
odstranitelné nebo neodstranitelné. U vad 
odstranitelných jsou právo na odstranění 
vady, právo na výměnu věci nebo na vý-
měnu součásti, týká-li se vada jen součásti 
věci a právo od kupní smlouvy odstoupit jen 
pokud nelze věc řádně užívat pro opětovné 
vyskytnutí stejné vady po opravě nebo pro 
větší počet vad. U neodstranitelných vad 
tzn. když věc nelze opravit nebo opravitelná 
vada nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů má 
kupující právo od smlouvy odstoupit, nebo 
právo na výměnu věci, ale také právo na 
přiměřenou slevu z ceny. Vady reklamujte 

okamžitě po jejich vzniku, bez zbytečného 
odkladu. Požadujte sepsání reklamačního 
zápisu. Záruční doba začíná běžet od pře-
vzetí věci kupujícím, případně od uvedení 
věci do provozu v souladu se záručními 
podmínkami uvedenými v záručním listě. 
Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kte-
rého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní 
opravně, která je pro záruční opravy uvede-
na v záručním listě. Reklamace se neuplat-
ňují u dodavatele nebo výrobce, i když 
na ně prodejci odkazují. Prodávající je 
povinen přijmout reklamaci v kterékoliv 
své prodejně, provozovně, ap., v níž je 
přijetí možné, a to s ohledem na sortiment 
prodávaného zboží nebo poskytovaných 
služeb. Vždy před vstupem do reklamační-
ho řízení si pořiďte fotokopie všech dokladů 
a písemností pro případné další řízení a to 
kupní doklad, fakturu, záruční list, návod, 
poštovní podací lístky, dopisy s firmou 
ap. Reklamaci doporučujeme neprovádět 
telefonicky, neboť nebudete mít doklad 
o příjmu reklamace prodejcem. Po vyřízení 
reklamace striktně vyžadujte po prodejci 
potvrzení o provedení opravy a o době je-
jího trvání. Uvedenou oblast řeší občanský 
zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. 
V souvislosti s uplatněním reklamace je 
třeba si uvědomit, že po dobu prvních 6ti 
měsíců od koupě je důkazní břemeno na 
prodávajícím, který tedy musí věrohodně 

prokázat, buď že je výrobek ve shodě 
s kupní smlouvou, nebo že deklarovaný 
rozpor s kupní smlouvou vznikl v důsledku 
jednoznačného porušení způsobu užívání či 
ošetřování ze strany kupujícího. V případě 
sporu ovšem bude mít vždy poslední slovo 
příslušný soud. Z hlediska případného ná-
sledného řešení případu soudní cestou, lze 
doporučit pouze formu písemnou. V rámci 
reklamace je třeba uvést, jaká vada se vytý-
ká a jaké právo, jež Vám zákon s takovým 
typem vady přiznává, je uplatňováno. Podle 
ustanovení § 616 občanského zákoníku 
platí, že rozpor s kupní smlouvou, který 
se projeví během prvních šesti měsíců ode 
dne převzetí věci, se považuje za rozpor 
existující již při převzetí této věci. Jinak 
řečeno, na vady či jiné případy rozporu 
s kupní smlouvou, které se projeví v prvním 
půlroku záruční doby, se automaticky hledí, 
jako by existovaly již při převzetí věci, pak-
liže to neodporuje povaze věci nebo pokud 
prodávající neprokáže, že se vada nebo jiný 
případ rozporu s kupní smlouvou projevily 
teprve po převzetí věci. Uplatněním rekla-
mace se domáháme svých práv a můžeme 
se jich domoci jen tehdy, pokud reklamaci 
uplatníme včas, na správném místě a v sou-
ladu se stanovenými pravidly. 

Dana Žabová 
vedoucí živnostenského odboru

Co byste měli vědět o reklamaci zboží a poskytnutých služeb
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Doprava ve Kbelích

Žacléřská opět v provozu

1.7.2006 byla zahájena rekonstrukce komunikace Žacléřská v naší 
městské části. Stavba č. 0093 TV Kbely etapa 0015 sběrná Žacléřská 
v úseku Mladoboleslavská-Toužimská. Jednalo se o celkovou 
rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci a nové umístění 
zastávek MHD. Rekonstrukce byla provedena včetně křižovatky 
Žacléřská-Železnobrodská, která byla původně zařazena do jiné eta-
py. V termínu této rekonstrukce a uzávěry byla provedena záruční 
oprava komunikace Žacléřská v úseku Železnobrodská Toužimská, 
kde docházelo k trhání povrchu živice. Současné s touto stavbou 
byla položena kanalizace, voda, elektro a telefon pro nový obytný 
soubor OPIDUM. Byla provedena oprava odtokového potrubí 
z kbelského rybníka, který současně prošel revitalizací. Původní 
termín dokončení této rekonstrukce byl 15. 11. 2006, neboť při 
jedné uzávěře probíhaly tři stavby. Složitou a náročnou koordinací 
a příkladným přístupem dodavatelské firmy PRAGIS se podařilo 
zkrátit původní termín o 19 dnů a komunikace včetně autobusové 
dopravy byla uvedena do provozu 27. 10. 2006 od ranního vyjíž-
dění autobusů MHD. Toto jistě uvítali hlavně občané z Vrchlabské 
ulice, kudy vedla objízdná trasa a docházelo k nezvyklému nárůstu 
dopravy. Od zprovoznění komunikace Žacléřská by mělo postupně 
ubývat zatížení komunikace Vrchlabská.
• Dodavatel stavby firma Pragis
• Plánovaný termín uzávěry 1. 7. 2006 - 15. 11. 2006
• Skutečný termín uzávěry  1. 7. 2006 - 26. 10. 2006

Vladimír Bílek 
ved. odboru dopravy technická správa 

a krizové řízení

Přihlašování vozidel
Přihlašování a odhlašování vozidel a žádosti o nové registrační 
značky se stále vyřizuje na čtyřech odloučených pracovištích 
MHMP a to: 

Vážený pane starosto, 
moje dcera Žaneta navštěvuje Základní školu Albrechtická ve Kbelích. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za profesionální 
a lidský přístup pedagogů, a to doslova. 
Moje dcera je vážně nemocná, a proto jsem před jejím vstupem do první třídy vyhledala paní ředitelku. Setkání s paní ředitelkou pro 
mne bylo jako pohlazení. Nejen, že pozorně naslouchala vyprávění o mém dítěti a získala moji důvěru jako člověk, ale i přišla v zá-
pětí s návrhem řešení ... začlenit Žanetku mezi zdravé děti a získala moji důvěru hned podruhé, tentokrát jako profesionál. Obě jsme 
se shodly na tom, že vhodným řešením bude individuální přístup, a že je nutné, aby Žanetka docházela do školy s osobou, která o ni 
bude pečovat i během vyučování. V tu chvíli mně přišla na mysl právě a jen moje maminka, Žanetčina babička.
Přišel l. den školy, vítání prvňáčků a setkání s třídní učitelkou, paní Romanou Zikmundovou, usměvavou ženou plné energie. A já 
věděla, že bude pro Žanetku vzorem a osobností. 
Druhý den seděla ve školní lavici třídy l. A. nejen moje dcera, ale i moje maminka. Díky paní učitelce a jejímu výjimečnému přístupu 
jsem se denně setkávala s radostným pohledem své dcery a nadšeným vyprávěním mé maminky, která se stala babičkou pro všechny 
děti ve třídě. Čas plynul a mezi Žanetkou a ostatními dětmi ve třídě vznikl velmi hezký kamarádský vztah, i díky jejich rodičů. 
A tak moudré doporučení paní ředitelky, profesionální přístup paní učitelky a kamarádský vztah dětí napomohl Žanetce ke zdárnému 
absolvování 1. třídy. 
Dnes chodí Žanetka do 2. třídy a stále se ozývá z jejích úst: „JÁ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY.“ 
Za rodiče

Iveta Moravcová
Karlovická 900/4, 197 00 Praha 9 - Kbely.

• Praha 9 - Vysočany tel. 284 818 926
• Praha 10 - Bohdalec tel. 267 107 401-5
• Praha 13 - Stodůlky tel. 251 610 239
• Praha 3 - Jarov tel. 284 814 098
Adresy, provozní doby a tel. čísla najde klient na www.praha-mesto.
cz kde se rozbalí rubrika „jak si zařídit“, dále se najde Doprava 
a v té „motorová a přípojná vozidla“. Řidičské průkazy a další 
dopravně správní agendy jsou přesunuty do nové budovy MHMP 
na Jungmanově náměstí. Je možné volat na tel. číslo magistrátní 
ústředny 236 001 111, kde klient dostane další požadované infor-
mace.

Vladimír Bílek 
ved. odboru dopravy technická správa 

a krizové řízení

ÚMČ Praha 19 vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa „technik 

stavebního úřadu se zaměřením na územní 
řízení“. Uzávěrka přihlášek do 24. 11. 2006. 

Tel. 284 080 863
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Nabízím výuku němčiny 
pro firmy i jednotlivce

příprava na Zertifikat, maturitu apod. 
Tel. 605 977 754

Hledám pro dívku doučování 
chemie a matematiky 

v rozsahu 1. stupně gymnázia. 
I jednotlivě. 

Tel. 775 374 852, 286 850 184

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Bioodpad 2006
podzimní harmonogram svozu
budou přistaveny vždy 2 kontejnery v neděli ve 14 hodin a odve-
zeny po naplnění

ŘÍJEN

22. 10. Sovenická 
29. 10. Hůlkova

LISTOPAD

5.11. Benecká x Hanušova 
12.11. Nymburská x Mladějovská 
19.11. Železnobrodská x Na Ovesníku 
26.11. Sojovická

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM 
OSOBÁM, BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
(KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA Č. 
185/2001 SB. ZAJISTIT SI ODVOZ ODPADU VZNIKLÉHO 
SVOU ČINNOSTÍ  NA VLASTNÍ NÁKLADY

Vybráno z kroniky

1937
Sbírka pro nezaměstnané, každoročně konaná, vynesla 9. 2. – 5.126 Kč.
Úmrtím II. nám. Ant. Ondráka, uprázdnilo se místo, na něž zvolen 
Václav Dudek dne 5. 6. 1937.
V červnu přijata do služeb obce jako kanc. výp. síla pí M. 
Marčíková.
Aby se odpomohlo nedostatku učeben na obec. škole, povolena 
přístavba I. patra v nové škole. Uzavřena u Kampeličky zápůjčka 
170.000 Kč a do soutěže na stavbu došly 3 nabídky:
J. Nekvasil, stav. Kbely 201.734,40 Kč
Jos. Houžvička, stav. Satalice 203.906,55 Kč
fa Brát, stav. Praha 215.887,10 Kč
Poněvadž nejlacinější oferent p. Nekvasil nepřistoupil na některé 
podmínky stanovené obec. radou a neposkytl žádanou záruku, 
byla stavba zadána p. Houžvičkovi. Dozorem nad stavbou jme-
nován člen zastupitelstva Jar. Vitík za odměnu 290 Kč týdně. Se 
stavbou započato 9. srpna. Dříve vykonána zatěžkávající zkouška, 
zda stropy v přízemí snesou nástavbu, dopadla dobře. Provedl ji 
výzkumný zkušební ústav a konstrukcí při čes. technice. Za pro-
vedení zaplaceno 2.103 Kč. Technickým dozorem nad stavbou 
pověřen ing. Velvarský. Na stavbu dostala obec subvenci zemskou 
20.000 Kč a státní 10.000 Kč. 
Dne 26. 6. 1937 večer pořádán na prostranství před prodejnou 
Včela 140 veřejný projev při příležitosti pořádání mezinárodního 
družstevního dne. 
Pro úřední potřebu obce pořízena nová mapa katastrální za 800 Kč. 

Hledáme byt ke koupi. 
Rychlé jednání a hotovost, 

tel.: 739 753 850

Harmonogram umístění velkoobjemových kontejnerů:
27. 11. 2006 – Martinická x Žacléřská
13. 12. 2006 – Nouzovské náměstí
18. 12. 2006 – Hůlkova
http://kbely.imunis.cz/edeska/file.asp?id=3681

Odkazy
• MČ Praha 19 - http://www.praha-kbely.cz/ 
• Základní škola Albrechtická - http://www.skola-kbely.cz
• Lidový dům Kbely - http://www.lidovydum.cz/index.php
• Sokol Kbely - http://www.mujweb.cz/Sport/sokolkbely/
• Úřední deska Městská část Praha 19 - http://kbely.imunis.cz/edeska/
• Místní knihovna Kbely - http://www.knihovna-kbely.webzdarma.cz/index.htm
• Tělovýchovná jednota SPASTIC - SPORT PRAHA - http://www.stspraha.adam.cz/
Úřad m.č. Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9-Kbely, 197 00, Ústředna tel. 284 080 811
Úřední hodiny:

Pondělí, Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý, Čtvrtek 8:00 - 12:00

Číslo účtu: 19-2000932309/0800 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti)
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Význam postátnění školství v r. 1948 chápeme, uvědomíme-li si, 
že občané kbelští v r. 1937, aby umožnili svým dětem docházku 
do jednoroč. učeb. kursu při měšť. škole (t.z. IV. měšťanky), musili 
vykonat veřejnou sbírku, která vynesla 7.263 Kč. Jejím výnosem 
a zaplacením školného (jak nedemokratické, když zákon přece 
zaručuje každému možnost vzdělání!) od cca 30 žáků po 400 Kč 
byl potřebný osobní a věcný náklad kryt.
Dne 8. 8. vojín Jan Dolanský, let. pl. 6, zavinil havárii nákl. vojen-
ského auta, obsazeného 16 vojáky. Z nich 4 byli na místě mrtvi, 2 
další zemřeli v nemocnici a několik jiných utrpělo různá zranění. 
Opravdu hodil by se do Kbel nápis, který mají v jistém americkém 
městě : „Chceš-li vidět krásy našeho města, jeď pomalu. Chceš-li 
odpočívati na našem hřbitově, jeď rychle!“
Místní rada osvětová pořádala 20. výročí bitvy u Zborova za hojné 
účasti obecenstva. 
Čestným občanstvím obce vyznamenán byl ke svým 70. narozeni-
nám člen finanční komise a učenec – universitní prof. dr. ing. Kar. 
Novák. Narodil se 31. 8. 1867 v Nov. Benátkách, kde jeho otec 
zastával po 30 r. úřad starosty. Syn vystudoval techniku v Praze a vě-
noval se elektrotechnice. Vstoupil 1897 do služeb Prahy. 1907 byl 
ustanoven řád. prof. na technice, na níž byl pětkrát děkanem a 1912/
13 rektorem. Jeho činnost literární byla známa i v zahraničí. 
Dne 27. 9. 1937 ve schůzi obec. zastupitelstva uctěna byla po-
vstáním památka zemřelého T. G. Masaryka. V den jeho pohřbu 
uspořádala místní osvětová radu smuteční „Tryznu“. 

Ve dnech 24. – 26. 9. 1937 pořádán byl pražským Aeroklubem 
letecký den na vojenském letišti za velké účasti diváků.
Dne 6. 10. 1937 konala CPO (civilní protiletecká obrana) před-
nášku, kterou měl okres. velitel CPO kpt. v záloze Mareček. CPO 
vykonalo sbírku na zakoupení poplašných sirén.
Vynesla 1.991,10 Kč. 
Ing. Havlík, majitel objektu býv. dvora, dal k disposici pro obec. 
úřad místnosti bytu býv. správce dvora za paušální poplatek.
V r. 1937 oceněna byla obec. knihovna na 60.000 Kč.
Dne 19. 12. 1937 usmrcena byla na stát. silnici ku Praze u Průchovy 
cihelny 6 r. stará Mar. Hrdličková osob. autem, které řídil úřed. 
Kar. Fiala z Prahy. 

Rozpočet na 1937 :
A) Řádný: potřeba ...........................................783.035 Kč
 úhrada  ........................................................549.916 Kč
 schodek  ......................................................233.119 Kč
 se uhradí ........................ 100% přir. činž.  – 20.070 Kč
  ............................................ 300% „ ostat. – 65.967 Kč
 Neuhraz. schodek  – 147.082 Kč
B) Mimořádný: potřeba ...................................106.000 Kč
 úhrada .........................................................102.250 Kč
 schodek ...........................................................3.750 Kč

Luciferův prorok 

Jen Lípa 

K pohřbívání slunce v teskném pění, 
když mu chladná země skrývá líc, 
mluví prorok tichým vyzváněním 

bronzového zvonu klekánic. 

Praví zvolna svým dojatým hlasem, 
který jak zvon zprávu vyzvání: 
„Brzy přijde noc a po ní zase 
čarokrásně šťastné svítání!“

Sport

Kbelské basketbalisty m�žete dále v sezón� 2006/07 vid�t ve 3. lize: 

Domácí utkání – ZŠ Albrechtická    Venku 

2.12. Sokol Kbely - Lokomotiva Trutnov 18.11. Sokol Nová Paka - Sokol Kbely 
3.12. Sokol Kbely - TJ Svitavy 19.11. Dv�r Králové n.L. - Sokol Kbely 
17.12. Sokol Kbely - Sokol Motol 16.12. Sokol Motol - Sokol Kbely 
13.1. Sokol Kbely - Slavia TU Liberec 10.2. Bohemia Pod�brady - Sokol Kbely 
14.1. Sokol Kbely - BSK Ji�ín 11.2. �EZ Nymburk "B" - Sokol Kbely 
27.1. Sokol Kbely - BK Pelh�imov 10.3. TJ Svitavy - Sokol Kbely 
28.1. Sokol Kbely - Tesla Pardubice 11.3. Lokomotiva Trutnov - Sokol Kbely 
24.2. Sokol Kbely - Dv�r Králové n.L.   
25.2. Sokol Kbely - Sokol Nová Paka   

Vítáme jakoukoliv podporu (diváckou, po�adatelskou, sponzorskou i mediální, též mladé talenty). 

Pozdrav 

Jen Lípa 

Pošlu ti pozdrav zpěvem ptáků 
do oblak sluncem napsaný, 
přivede možná do rozpaků 

tvůj pohled žalem zklamaný.

Pošlu koráb z rudých mraků, 
který tě šťastně doveze 

přes záři slunce za soumraku 
přímo až ke mně do nebe.

Poezie
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PRODEJ MATERIÁLU 
PRO HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ 

BUDOV
Prodejna: Vitíkova ul. 

197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: 222 243 162, fax: 222 243 163

www.hromo.cz

POZVÁNKA
Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na „Dny pojištění na České 
poště“, kde budete mít možnost se seznámit s životním 
pojištěním a pojištěním domácností a staveb, které naše pošta 
díky dlouhodobé spolupráci s Českou pojišťovnou nabízí.
Získáte zde informace o vlastnostech a výhodách těchto 
pojištění:

• Kapitálové životní pojištění – zabezpečení Vás i Vaší 
rodiny

• Životní pojištění SLUNÍČKO – jistota pro Vaše děti
• KOMBInované vkladové pojištění pro bezpečné 

uložení hotovosti
• Pojištění rodinných domů a souvisejících staveb 

– ochrana Vašeho majetku
• Pojištění domácností – pocit bezpečí domova
• Povinné ručení – bezstarostná jízda Vaším vozem

Pojištění představuje jistotu pro Vás i pro Vaše děti. 
Nyní je k dispozici i na Vaší poště!

Dny pojištění na České poště
od 20.11.2006  do 22.11.2006  na poště Praha 97 - Kbely

Těšíme se na Vás!
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Infocentrum KONTAKT bezplatně pomáhá a radí
Bezplatné informace a poradenství ze sociální oblasti i o sociálních službách poskytuje již sedmým rokem Infocentrum 
sociální pomoci KONTAKT MCSSP. Novinkou je poskytování kontaktů a informací pro budoucí maminky a rodiče nebo 
pro rodiny s malými dětmi. Vedle specializovaných poraden se dozvíte také o možnosti alternativních porodů, cvičení 
v těhotenství, ale i různých aktivitách pro novopečené maminky po porodu. Informace a důležité kontakty mohou získat 
i zájemci, kteří se rozhodli pro pěstounskou péči nebo adopci. KONTAKT také nabízí pomoc v obtížných životních 
situacích, informace o sociálních dávkách, jak postupovat při ztrátě zaměstnání. KONTAKT najdete v podchodu 
metra B - Palackého náměstí. Pozor výstup Palackého náměstí ze stanice Karlovo náměstí bude uzavřen až do 
22.12., nutno použít tramvaje 4, 14, 3, 16, 10, 7, 17, nebo dojít z Karlova na Palackého náměstí pěšky. Informace 
získáte na tel.: 222 563 704, mobil 731 056 172, 731 056 708. V Kontaktu je rovněž vstřícná poradkyně pro osoby 
s handicapem. Můžete se s ní poradit osobně i telefonicky každé pondělí od 13 do 17 hodin a každý pátek od 
8 do 12 hodin na telefonu 222 562 234. Vlídné zacházení nabízí KONTAKT i seniorům. V KONTAKTU získáte 
mj. Adresář pro seniory, Poradenství a Pouliční ho průvodce Prahou pro lidi bez domova.
Kontakt je otevřen v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 16,30 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. 
Každé pondělí od 9 do 17 hodin probíhá speciální poradna pro neslyšící ve znakové řeči nebo osoby s poruchami 
sluchu, první středu v měsíci, vždy odpoledne můžete navštívit poradnu pro ženy po ablaci prsu. Každou středu od 
15,30 do 17 hodin se v KONTAKTU scházejí rodiče, jejichž děti mají zkušenost s drogou – vzájemně se podporují 
a vyměňují si zkušenosti. 

 Navštivte rodinný klub Sluníčko!

Kde: Vrchlabská č.42, P-9-Kbely

Naše činnost: volná herna s doprovodem• 
hlídání dětí cca od 2 let•cvičení rodičů a dětí 

od 1,5 roku•cvičení žen s hlídáním i bez•
cvičení pro těhotné•cvičení dětí 

od 3 let (bez dop.)•tanečky dívky od 4 let. 
Angličtina pro maminky s hlídáním•Angličtina 

pro děti od 3 let•plavaní kojenců a batolat. 
Pořádáme i další akce mikulašské, vánoční 
besídky, karnevaly a nabízíme rovněž mož-

nost rodinných oslav u nás v klubu.

Cena: 30 Kč za 1h cvičení, 50 Kč - cvičení 
+ výtvarka, 50 Kč - cvičení s hlídáním, 40 Kč 

- 1h hlídání, 100 Kč - cvičení pro těhotné.

Informace: Chadimová Helena - 604785571
hellca@post.cz, 

http://www.filabel.cz/slunicko

ELEKTRIKÁŘSKÉ  PRÁCE
Rekonstrukce, opravy a údržba domovních elektroinstalací

BYTOVÁ JÁDRA
Kompletní řešení na klíč

KUCHYNĚ
Příprava instalací dle požadavků kuchyňských studií,

včetně obkladů a dlažeb
SVOBODA a NEJTEK s.r.o.

 283 931 344 283 932 219
 603 801 377 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

ŽELEZÁŘSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY

Emílie Havelková Po – Pá:  08,00  -  12,00
Žacléřská 479/14  13,00  -  18,00
Praha 9 – Kbely So: 08,00  -  11,00

Pozor!
19.10.2006 jsme pro Vás otevřeli 
novou prodejnu s velkým výběrem 

českých a moravských vín. 
V naší nabídce naleznete 8 druhů stáčených vín 

v ceně již od 40,- Kč/l,
vinařské a someliérské potřeby, dárková balení 

a doplňkový sortiment.

Otevírací doba : Po - Ne 15.00 - 21.00 hod.
Naše adresa : 

Vrchlabská 4/18, Praha 9 - Kbely
Těšíme se na Vaši návštěvu

www.usoudku.cz
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Křížovka o cenu:

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. prosince na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován výherce za účasti právníka úřadu. 
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: DVD HUMIRI NEJLEVNĚJŠÍ CENY V PRAZE
z 13 došlých odpovědí byla vylosována paní J. Růžičková, Kbely a získává kupon na vypůjčení deseti kusů DVD zdarma v půjčovně 
HUMIRI Kbely, Mladoboleslavská 73.

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet: 
tel. 284 08 08 52, 775 590 153, e-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz
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Reklama

V pondělí 25. 9. 2006 byl velmi nemile překvapen zaměstnanec 
úřadu J.N., kterému za bílého dne, přímo pod okny úřadu někdo 
vykradl osobní vůz. Pachatel si mezi 12:00 a 14:30 odnesl pouze 
sluneční brýle v hodnotě 500,- Kč. Způsobená škoda na okénku 
u řidiče převýšila 6000,- Kč. Trestný čin je v řešení Kriminální 
policie. Vzhledem k tomu, že se nejedná o první případ, byl na 
úřadě nainstalován kamerový systém. Na závěr snad jen dodat, že 
původní majitel brýlí přeje pachateli pěkné pokoukání do sluníčka, 
neboť brýle byly bez UV filtru.

V pátek 20. 10. hořce zaplakal zaměstnanec firmy Delta cvs V.Ř. 
Zatímco pilně pracoval pro svého zaměstnavatele, neznámý lapka 
mu na parkovišti odcizil Ford Mondeo stříbrné barvy.
Ten samý den si ve večerních hodinách způsobil úraz J. Č., když 
potmě cestou domů zakopl o obrubník. Zranění si vyžádalo odborné 
ošetření – ruka je v sádře.
Tento měsíc byly zřejmě skvrny na slunci, které kbelákům způ-
sobovaly zlomeniny. Asi o dva týdny před výše zmiňovaným ne-
šťastníkem si při stěhování nábytku ublížil R.W., kterému skřípla 
stěhovaná skříň pravou ruku. Následkem jsou dva zlomené prsty 
a delší pracovní neschopnost.
 Pokud si myslíte, že když své kolo zabezpečíte například při nákupu 
řetězem, tak můžete být v klidu, vězte, že se mýlíte. Nejmenovaný 
kbelák si chtěl zpříjemnit dlouhý večer pěkným filmem, tak vyrazil 
na kole do půjčovny. Kolo pečlivě zabezpečil řetězem ke sloupu 
a v dobré náladě si půjčil vytoužený film. Večer zřejmě příjemný 
nebyl, neboť sloup zůstal – kolo i řetěz fuč.
I nadále platí – všechno přivařit.
Zhruba před čtrnácti dny, čerstvá řidička B.A. nemohla nastartovat 
svou Škodu 120. Po pracném odtažení kamarádkou do servisu (do-
konce prasklo i lano), byla závada zjištěna. Gumová hadice k nádrži 
jedním řezem přeříznuta a benzín do mrtě vycucnut. Vzniklá škoda: 
benzín – 400,- Kč, nová hadice 700,- Kč

Zabezpečovací systémyZabezpečovací systémy
návrhy - montáže - servis

� El. zabezpečovací systémy EZS
� Kamerové systémy CCTV
� Domácí telefony a videotelefony
� Docházkové systémy
� Elektroinstalační práce
� Centrální vysavače

 �    605 300 002
Martin Hajný           E-mail: martinhajny@email.cz

V e č e r k a
Mladoboleslavská 958

ZMĚNA - otevírací doby
Od listopadu

Po – Pá  9:00 - 20:00
So – Ne  8:00 - 20:00

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Prodám zděnou garáž ve Kbelích, ulice 
Železnobrodská, 25 m2. Kvalitně zabezpečená. 

Cena 78.000,- Kč, tel.: 721 835 262, 
Slosarek@seznam.cz
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Požár ve Kbelích
V sobotu 16. 9. 2006 okolo 11.00 je zpozorován Starostou MČ 
Praha 19 Pavlem Žďárským požár objektu Vysoké školy ATVS 
Palestra ve Slovačíkově ulici. Budova školy je silně zakouřena, 
ve škole jsou uvězněni žáci. (Přestože je sobota tak výuka probíhá 
a v budově se nachází přibližně 60 žáků a učitelů). Proto nepro-
dleně vyhlašuje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve 
Kbelích. Za několik minut přijíždí k požáru SDH Kbely s „vypůj-
čeným“ Mercedesem Airportu Ruzyně a svojí TATROU 815, velení 
zásahu se ujímá velitel jednotky SDH Kbely Leoš Biskup, který 
zásah řídí až do konce. Pro umožnění vjezdu je pomocí benzinové 
rozbrušovací pily přeříznut řetěz na vratech a TATRA SDH Kbely 
zajíždí do objektu, kbelští hasiči rozvinují hadice a snaží se zabránit 
rozšíření požáru kotelny, současně velitel zásahu vzhledem k veli-
kosti objektu a ohrožení osob povolává další jednotky z blízkého 
i širokého okolí.

Po příjezdu HZS Praha ze Satalic je neprodleně zahájena evakua-
ce osob z druhého patra pomocí automobilového žebříku AZ 30, 
osoby, které se nadýchaly zplodin z hoření jsou předány Záchranné 
službě a odvezeny na ošetření. Současně dojíždí jednotky SDH 

z Letňan a Miškovic, které na pokyn velitele zásahu zahajují 
hasební práce uvnitř budovy a pomocí dýchací techniky evakuují 
osoby z přízemí a prvního patra. Přijíždí další jednotky, které do-
plňují hasební vodou již zasahující jednotky. Po několika dlouhých 
minutách hlásí velitelé jednotek veliteli zásahu lokalizaci požáru 
a následně jeho likvidaci. Zdraví ani životy osob nebyly ohroženy, 
majetek byl ochráněn.

Celá výše popsaná akce byla naštěstí jen námětovým cvičením 
dobrovolných a profesionálních hasičů u příležitosti 125. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích. Po ukončení 

cvičení se všechny jednotky přesunuly v koloně do prostoru nad 
rybníkem, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení. Dle hodnocení 
starosty Pavla Žďárského, náměstka primátora pro oblast bezpeč-
nosti Mgr. Rudolfa Blažka i ministryně školství PhDr. Miroslavy 
Kopicové byla celá akce provedena profesionálně a hasičské jed-
notky spolupracovaly na výbornou. Každé cvičení je samozřejmě 
předem plánováno, ale až na místě se projeví úskalí daného objektu 
a jednotky se naučí lépe vzájemně spolupracovat.
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Sport

Cvičení a následné výstavy se zúčastnily následující hasičské jednotky s touto technikou
SDH Kbely - TATRA 815 CAS 32
HZS Praha - IVECO CAS 24, Automobilový žebřík AZ 30, Bronto Skylift 42
SDH Letňany - Škoda 706 CAS 25, žebřík IFA, 
SDH Miškovice - AVIA 30
SDH Ďáblice - Škoda 706 CAS 25
SDH Podolanka - Škoda 706 CAS 25
SDH Dřevčice – Škoda 706 CAS 25
SDH Satalice - Tatra 138 CAS 32
SDH Lysá nad Labem - TATRA 815 8x8 Speciál, historický žebřík Mercedes
SDH Káraný - obrněný transportér SKOT hasičská úprava
HZS České dráhy - vyprošťovací tank VT 55 A
HZS Letiště Praha Ruzyně - CAS 25 Mercedes – letištní úprava
SDH Hříměždice - AVIA 30
SDH Český Brod s historickou Pragovkou
Záchranná služba Praha – 2x sanitní automobil Mercedes
Celkem se cvičení zúčastnilo více než 50 hasičů a záchranářů, na bezpečnost dohlíželo i 5 městských policistů.

Basketbalisté Kbel postupují přes Chomutov

Nevídané překvapení se zrodilo ve slavnostním otevíracím zápase 
nové haly ve Kbelích. Basketbalisté místního Sokola porazili po 
výborném výkonu v pohárovém utkání favorizovaný Chomutov. 
Poslední říjnovou neděli otevřeli novou školní halu v ZŠ 
Albrechtické také basketbalisté. Po řadě úprav vybavení a dopilo-
vání detailů pod vedením Milana Korenčíka se školní tělocvična 
proměnila v basketbalový stánek s parametry pro republikové 
soutěže. Postup z prvního kola Českého poháru mužů přes USK 
Ústí na Labem nabídnul příznivcům kbelského basketbalu netra-
diční zážitek. Ve druhém kole totiž do Kbel zavítal druholigový 
Chomutov. „Mimořádný soupeř,“ hlásaly poutače. 
Již půl hodiny před začátkem zápasu se začaly zaplňovat připravené 
lavičky tak, že domácí pořadatelé museli narychlo přidávat další. 
První čtvrtinu rozehráli naši borci dobře a ztráta tří bodů nebyla pro-
ti jednoznačnému favoritovi nijak podstatná. Do poločasu bohužel 
náskok soupeře narůstal a zastavil se na 10 bodech. Třetí čtvrtina 
přinesla vynikající a pohlednou hru domácích basketbalistů. Trojky 
Čekala a vynikající práce podkošového Hanzlíka znamenaly obrat 
a maličký pětibodový náskok. V závěrečné čtvrtině již domácí 
náskok disciplinovaným výkonem udrželi. Tíhu odpovědnosti 
zvládli zkušenější hráči v čele s Janem Ramešem a zajistili Kbelům 
postup do třetího kola. 

Zápas ale také ukázal některá slabá místa, která se však do budouc-
na podaří jistě odstranit. Příjemným překvapením byla divácká 
účast. Počítadlo u vchodu se zastavilo na čísle 107. „Bez skvělé 
spolupráce s ředitelkou školy paní Janou Kocmanovou a tělo-
cvikářem Rasťou Švecem bychom takový zápas nemohli nikdy 
uspořádat,“ připomněli po posledním hvizdu domácí pořadatelé. 
Samotný postup znamená, že ve třetím kole uvidí Kbely soupeře 
z nejvyšší české soutěže, a to tým USK Praha. Tentokráte nás čeká 
výjimečný soupeř z kategorie „top“, kterého kbelská palubovka 
pravděpodobně v dalších sezónách neuvidí.

Český pohár, 2. kolo:
Kbely - Chomutov 79:70 (17:20, 33:43, 62:57) 
Hanzlík 24, J. Rameš 18(3), Čekal 11(3), Hruška 10(1), Šťástka 6, 
Nechanický 4, Brych, Korenčík, Štros 2, Ertelt, M. Rameš 0
Kalicher 18(2), Doksanský 16, Eisner 12, Baco 12, Nechala 9, 
Novák 3(1), Kejak, Štrupl 0
Rozhodčí: Hruša, Vondráček
Fauly: 24-20, TH 19/16 - 23/15, Trojky 7-3, Diváků: 107

JIS
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Dotaz 21-9-2006: Včera jsem šel okolo 
nově zrekonstruované MŠ Letců a musím 
říct, že se opravdu povedla. Alespoň zvenku 
to tak vypadá (vevnitř jsem nebyl). Rád 
bych se zeptal, zda se podobná rekonstruk-
ce plánuje i pro MŠ Albrechtická, pokud 
ano, kdy?
Odpověď: K vašemu dotazu na rekonstruk-
ci Mateřské školy Albrechtická Vám mohu 
sdělit, že tento záměr je ve výhledovém 
plánu MČ s tím, že Městská část Praha 19 
zvažuje její konkrétní rozsah.
Dotaz 14-9-2006: Patříme k novým oby-
vatelům Kbel (Pod Nouzovem). Protože 
plánujeme rodinu, chtěla jsem se zeptat, jak 
je to tu s kapacitou ve školce – je tu stejný 
problém jako v některých částech Prahy 

umístit dítě do školky, pokud se chci vrátit 
do zaměstnání?
Odpověď: Městská část Praha 19 s předsti-
hem řeší kapacitu obsazenosti mateřských 
škol. Dosavadní kapacita MŠ Albrechtická 
a Letců je 162 dětí. Po rekonstrukci MŠ 
Letců, byla celková kapacita zvýšena na 
225 dětí.
Dotaz 1-9-2006: Pracuji na internetových 
stránkách mapujících všechny pražské 
kašny a fontány. Před budovou radnice ve 
Kbelích jsem objevil malou fontánku, ke 
které jsem ale nenašel žádné informace. 
Mohl by mi prosím někdo poradit, kdo je 
jejím autorem a od kterého roku je před 
radnicí instalována? Případně pokud víte 
o nějaké další kašně či fontáně v okolí, 

budu také rád.
Odpověď: Fontánu v podobě ženské hlavy 
vytvořil pro Úřad MČ Praha 19 akademický 
sochař Milan Wolf na podzim roku 2004. 
Instalována byla na jaře 2005.
Dotaz 17-8-2006: Bylo by možné zjistit 
u MČ, kdy dojde k výstavbě chodníku po 
pravé straně ulice Semilské (směrem ke 
hřbitovu) od stávajícího ukončení chod-
níku u ulice Holenické až po novou ulici 
Herlíkovickou a kdy bude postavena za-
stávka Zamašská v tomto směru?
Odpověď: Zastávku MHD Zamašská ve 
směru do Čakovic zajišťuje jako investor 
firma EXCON, která staví bytové domy 
při komunikaci Semilská. V současné 
době probíhá stavební řízení, ve kterém je 

Agrese
Často se určitě každý z nás zamýšlíme nad současným stavem 
společnosti, která je charakteristická morálním úpadkem, individu-
alismem jednotlivců a především obrovským nárůstem násilí v jeho 
rozmanitých podobách. Vždy, když člověk hodnotí něco negativ-
ního, hledá chyby zejména u těch druhých a nikoliv sám v sobě 
a tak je to i s problematikou agresivity ve společnosti. Zastavme se 
proto ve stručnosti u toho, co je vlastně agrese, agresivní chování 
a kde hledat především jeho příčiny. 
Agrese patří do přirozeného repertoáru chování. Agrese a krutost je 
v určité míře v každém člověku, dána jeho duchovním rozměrem 
a jeho morálkou. Agresor je typem člověka, který ustrnul z nějaké 
příčiny ve svém duchovním vývoji. Je ve svém jednání zaměřen 
pouze k sobě samému a svým potřebám, bez ohledu na důsledky 
způsobené jeho jednáním vůči druhým. 
V psychologickém slova smyslu představuje velmi složitou pro-
blematiku, zahrnující širokou škálu rozmanitých jevů. V mnoha 
definicích se vymezuje útočností a nepřátelstvím vůči někomu 
nebo něčemu a to především útokem spojeným s fyzickým nási-
lím, jehož účelem je ochrana vlastní integrity člověka a odstranění 
nepříjemných podnětů a překážek při uspokojování potřeb. 
Při hledání příčin tvorby jednotlivých charakteristik dítěte, mladého 
člověka, zjistíme, že člověk přichází na svět jako biologická bytost 
s chudým systémem vrozených reflexů a pudů. Teprve v sociální 
determinaci vývoje člověka, přizpůsobováním se požadavkům 
a následné participaci na životě společnosti se utvářejí jednotlivé 
vlastnosti člověka a formuje se tak jeho osobnost. Tento proces 
socializace probíhá po celý život. V primární socializaci jde 
především o převzetí hodnot, norem a vzorců chování typických 

pro danou společnost, utvářejících soubor pravidel, kterými se 
společnost řídí tedy tzv. kulturními vzorci a o stabilizaci životních 
zvyklostí, případně vyrovnávání se změnami souvisejícími s dy-
namikou společnosti v sekundární socializaci. 
Z těchto základních definic pak vyplývá skutečnost, že je to 
především dětství, jako základní etapa života jedince pro tvorbu 
jeho charakteristik. V rodinách agresorů často dochází k selhání 
naplňování základních citových potřeb dětí. Příznačná je absence 
duchovních a mravních hodnot. Agresoři se často setkávají s agre-
sivitou svých rodičů či vojenským drilem bez lásky. 
Mezi sekundární skupinu sociálního prostředí jedince náleží pře-
devším školní třída, jako institucionálně organizovaná formální 
skupina vrstevníků. U zrodu agresora spolupůsobí celkový pokles 
morálky, uvolnění mravů ve společnosti, kde hlavním zdrojem 
v informační společnosti jsou především masmédia. Vždyť násilí 
mladého člověka dnes zahlcuje prostřednictvím tisku, rozhlasu, 
televize či internetu. 
Dalším fenoménem současného stavu společnosti je určitě kon-
zumní způsob života, kde jedinou hodnotou jsou materiální statky. 
Taková typizace společnosti určitě stojí za povšimnutí. Mladého 
člověka nelze uchránit před agresí jeho vytržením ze společnosti, 
ba naopak. Mladý člověk v této společnosti musí vyrůstat, žít a pra-
covat. A proto je důležité znát základní příčiny vedoucí k následku 
v podobě jedince agresora, aby každý z nás mohl existenci agrese 
ve společnosti předcházet. 
Prevence, nikoliv represe, může vést k lepšímu stavu naší společ-
nosti a hodnotnému životu každého jednotlivce.

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III. 
tel. 974 858 207

POLICIE RADÍ .....

Městská policie – služebna Kbely varuje !
Pozor, opět byly zaznamenány pokusy o podvod s falešnými výběrčími, kteří Vám jdou údajně vrátit přeplatek za energii. Trik je stále 
stejný – drží v ruce bankovku na větší obnos a tvrdí Vám, že potřebují rozměnit, aby Vám přeplatek mohli vyplatit. Instituce, které 
Vám dodávají jakýkoliv druh energie či vodu – NIKDY NEVRACEJÍ PŘEPLATKY HOTOVĚ ! ! ! Nikdy prostřednictvím osob, 
ale vždy poštovní poukázkou nebo převodem na účet. Nevěřte těmto podvodníkům. Ověřte si telefonicky možné falešné průkazy.
Přinášíme Vám popis vyskytujících se osob, kteří s tímto podvodem oslovili některé občany Kbel. První pachatel – vysoký, silnější 
postavy, světlá bunda, jeansy. Jeho společník – drobný, vychrtlý, romský typ, oblečený celý v tmavém.

Vybráno z návštěvní knihy, aneb, co zajímá naše občany 
http://www.blueboard.cz/superkniha.php?id=2482
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problém s majetkoprávními vztahy a tudíž 
nelze jednoznačně určit, kdy bude vydá-
no pravomocné rozhodnutí. Dle sdělení 
investora se jeví jako nejzazší termín re-
alizace jaro 2007. S propojením chodníku 
od Holenické se nepočítá, neboť v místech 
v okolí vyústění komunikace Troskovická 
není pro chodník dostatečný prostor. 
Investor EXCON podél svých nemovitostí 
také s průběžným chodníkem nepočítá. Je 
nutné využívat protější chodník, který bude 
ještě doplněn přechodem pod plánovanou 
zastávkou MHD.
Dotaz 16-8-2006: Čerstvě bydlíme na kraji 
Kbel v Toužimské ulici, kde si užíváme 
klidu. Trápí nás asi jen provoz právě na 
Toužimské, kde 50 km/h jezdí snad pouze 
cyklisté. Naopak se co chvíli potkávám 
s vozy z betonárky, které doslova letí do 
Kbel. Myslím, že Městská
policie, by pro nápravu mohla něco udě-
lat.
Odpověď: Rychlost na ulici Toužimské 
bude s ohledem na přijetí nového silničního 
zákona zvýšena na 70 km/hod až po hranici 
býv. Leteckých opraven, kde již je snížena 
na 40 km/hod a před přechodem ZŠ na 
30 km/hod s doplněním dobudovávaného 
brzdícího přechodového pásu. K provozu 
nákladních vozidel na ulici Toužimské, 
sděluji, že právě byla dokončena projektová 
dokumentace k rozsáhlé dopravní stavbě 
– propojení ulice Toužimské a Mladobo-
leslavské s odkloněním veškeré nákladní 
automobilové dopravy z centra Kbel.
Dotaz 20-7-2006: Prosím můžete mi sdě-
lit, zda je normou ČSN 736056 stanoven 
rozměr parkovacího stání šikmého? Nebo 
zda je rozměr někde stanoven? Nyní se ve 
Kbelích malují nová stání, která jsou 187 cm 
široká a pro parkování zcela nevhodná. 
Odpověď: Jedná se o parkovací stání 
v ulici Katusická. Parkovací stání by mělo 
mít šíři 2,25 m a invalidní 3,5 m. Vzhledem 
k tomu, že dosud nebylo i po odvolání po-
voleno kácení lip, bylo nutné pro uvedení 
této komunikace do provozu přistoupit 
k provizornímu řešení a umístit parkovací 
stání mezi stromy a tudíž jsou šíře limitová-
ny touto skutečností. Po vydání rozhodnutí 
na kácení budou parkovací stání upravena 
a vodorovné značení bude přemalováno, 
tak aby splňovalo dané rozměry (2,25 
a 3,5 m).
Dotaz 30-6-2006: Existuje plán zlepšení 
dopravní obslužnosti Kbel (konkrétně lo-
kalita Pod Nouzovem) v tomto roce? 

Odpověď: Pro zlepšení obslužnosti lokality 
Pod Nouzovem byla zavedena zastávka 
autobusů – je pravdou, že se jedná o linky 
s velmi omezenou frekvencí, jelikož tato 
ulice je mimo hlavní frekvenci tras MHD. 
Se zvýšením v dohledné době nelze po-
čítat. 
Dotaz 30-6-2006: Existuje plán zlepšení 
dopravní obslužnosti Kbel s ohledem na 
výstavbu metra C? 
Odpověď: S ukončením výstavby metra na 
Proseku bude také velmi omezena konečná 
Na Palmovce a v této souvislosti měla prá-
vě naše MČ přijít o konečnou 185 na této 
stanici. Dojednali jsme však její ponechání. 
Ostatní spoje na C se teprve tvoří.
Městská část velmi usilovně jedná každý 
rok s dopravním podnikem resp. Ropidem 
o postupném navyšování autobusových 
linek na území MČ Praha 19, a to pak 
zvláště s ohledem na postupný vzrůstající 
počet obyvatel naší MČ. Vězte, že to není 
jednoduché jednání, neboť DP postupuje 
opačným směrem na základě cílených 
průzkumů na maximální využití autobusů. 
Tento trend bude pokračovat, ale nelze však 
očekávat takové autobusové spojení jako 
u městských částí blíže centra
Dotaz 30-6-2006: Kolik mají Kbely obyva-
tel a kolik je odhadováno vzhledem k něko-
lika developerským projektům? 
Odpověď: Kbely mají cca 4.700 obyvatel 
a nárůst je odhadován o cca 1.000, snad 
1.200 obyvatel. Aby se však něco pohnulo 
ve smyslu zlepšení frekvence spojů MHD, 
musí více lidí jezdit tímto druhem dopravy. 
Městská část je totiž neustále při jednáních 
s Dopravními podniky, resp. Ropidem 
upozorňována, že naše linky jsou málo 
obsazené, a proto jsou intervaly tak dlouhé. 
Pokaždé se tato organizace snaží z nějaké 
linky (či celou) něco zkrátit či odebrat. 
My se naopak vždy snažíme tyto tlaky 
zvrátit a zároveň jed-
nat nejen o ponechá-
ní všech spojů, ale 
i o jejich zlepšení. 
Na Ropidu nás velmi 
dobře znají.
Dotaz 6-6-2006: Jak 
dlouho budeme mít 
možnost trávit smys-
luplně volný čas prací 
na zahrádce v zahrád-
kářské kolonii v pro-
storu „mezi rybníkem 
a nádražím“?

Odpověď: V současné době probíhá v celé 
lokalitě postupná zástavba středu městské 
části s názvem Kbely Centrum. Tato výstav-
ba je o to složitější, že je prováděna třemi 
soukromými společnostmi, kdy poslední 
z nich zahájí na počátku příštího roku zá-
stavbu v prostoru tzv. nad rybníkem. Až 
po ukončení veškeré zástavby bude rada 
městské části rozhodovat o využití prostor 
v současnosti dislokovaných jako zahrádky. 
Dnes je jasné, že k žádnému posunu nedo-
jde v budoucích cca dvou letech.
Dotaz 5-6-2006: Slyšel jsem, že se má sta-
vět v prostoru bývalé zahrádkářské kolonie 
za Erkem. Je to pravda?
Odpověď: Je to pravda. V prostoru bývalé 
zahrádkářské osady za hotelem ERKO 
připravuje majitel tohoto pozemku, tedy 
soukromý investor, výstavbu rodinných 
domů.
Dotaz 5-6-2006: Nastěhovali jsme se do 
bytového komplexu Pod Nouzovem. Ve 
Kbelích se nám zatím moc líbí, ale postrá-
dáme potraviny. Ne, každý má možnost 
zajet autem do Letňan na nákup a jediné, 
kde se dá ve Kbelích nakoupit (základní 
potraviny+drogerie) je blízko vlakového 
nádraží. Aspoň co jsem si zjistila. Myslím, 
že přibude spousta nových obyvatel a tak 
se chci zeptat, zda se uvažuje u výstavbě 
nějakého „supermarketu“. 
Odpověď: V příštím roce započne výstavba 
dalšího bytového souboru Kbely – centrum, 
tzv. nad rybníkem, jehož součástí bude pro-
dejna o rozloze cca 600 – 800 m2 pro účely 
marketu. Problém však spočívá v otázce 
nabídky a poptávky, která je přímo úměrná 
počtu obyvatel a jejich struktuře. Prozatím 
se nám společně s investorem nepodařilo 
najít patřičného pronajímatele těchto pro-
stor. Věřím však, že do konce příštího roku 
i tuto otázku vyřešíme.

SezNet
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Přízemí
Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Vávrová Emílie, tel.: 286 857 112
sestra: Zborníková Jarka

Pondělí 8:00 - 12:00  
Úterý 8:00 - 12:00 15:00 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:30 - 14:30

1.patro
Rehabilitace
MUDr. Veverková E., MUDr. Holý P.
tel.: 286 852 980

ÚTERÝ 8:30 - 13:30 
Lékař. procedury - fyzioterapeut: Švambergová Jana

Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dvořáková Olga, tel.: 286 852 149
sestra: Melvaldová Vlasta
nemocní: 

Pondělí 8:00 - 11:00  
Úterý 8:00 - 11:00  
Středa 8:00 - 10:00  
Čtvrtek 13:00 - 15:00 návštěvy
Pátek 8:00 - 11:00  

poradna pro kojence:

Středa 11:00 - 13:00 návštěvy
zvaní:

Pondělí 11.00 - 13.00 návštěvy
Úterý 11.00 - 13.00 návštěvy 
Středa   
Čtvrtek  8.00 - 12.00  
Pátek 11.00 - 13.00 návštěvy

Přízemí
Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Anýžová Jiřina, tel.: 286 857 157
sestra: Veseláková Rita

Pondělí 7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
Úterý 7:30 - 11:00 14:00 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00  
Čtvrtek 7:30 - 11:00 14:00 - 16:00
Pátek 7:30 - 11:00 13:00 - 14:00

1.patro
Privátní stomatologická ordinace
MUDr. Knopková Milada, tel.: 286 851 729
sestra: Žiláková Marcela 

Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Středa  12:00 - 18:00
Čtvrtek  12:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 12:30  

1.patro
Gynekologická ordinace
MUDr. Brabenec Jaroslav, tel.: 286 852 970
porodní asistentka: Brabencová Iva 

Pondělí 7:30 - 17:00  
Úterý klinický den odpoledne pro 

zvané pacientky
Středa 7:30 - 15:00  
Čtvrtek 7:30 - 15:00  
Pátek 7:30 - 14:00  

1.patro
ORL ambulance
MUDr. Robert Jatel, 
tel.: 286 856 061, 721 905 330 
http://www.iatros-orl.com/

 audiometrie ambulance na objednání
Pondělí 7:30 - 8:00 8:00 - 14:00  
Úterý 7:30 - 8:00 8:00 - 14:00  
Středa 7:30 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 8:00 8:00 - 14:00  
Pátek 8:00 -12:00 8:00 - 14:00  

Kožní ordinace
MUDr. Věra Dörflová, 
tel.: 286 856 006
Bakovská 764 (vedle zdravotního střediska) přízemí

ÚTERÝ 9:00 - 16:00 
ČTVRTEK 9:00 - 13:00

Zubní ordinace
MUDr. Burdová Dana
Mladějovská 416, tel.: 286 852 379

Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 10:00   
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 10:00  

Pátek 8:00 - 13:00

Zdravotní středisko ve Kbelích - Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely, Budova A



21Informace

Pohotovost Prosek
Lovosická 40, Praha 9
Dospělí tel.: 286 88 15 18
Děti tel.: 286 88 15 17
ordinační hodiny - DOSPĚLÍ

pondělí - pátek 20:00 - 6:00
sobota nedělě nepřetržitě

ordinační hodiny - DĚTI

pondělí - pátek 19:00 - 6:00
sobota nedělě nepřetržitě

POZOR - Pohotovostní služba nevykonává návštěvní službu!!!
Rychlá záchranná služba 155

Prádelna Amálka
- Praní -

- Mandlování -
- Žehlení -
- Čistírna -

- Čistírna peří -
- Napínání deček -

- Opravy obuvi -
- Půjčování vysavačů

na praní koberců 

Vrchlabská 77/13
Praha 9, Kbely

telefon: +420 777 231 402
Po - Čt 10:30 - 16:30
Pátek 10:00 - 13:00

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB, 
UŠETŘÍTE SVŮJ ČAS 

A NÁMAHU!

Radostná zpráva pro rybáře
V neděli 29. 10. 2006 Český rybářský svaz Vinoř nově 
zarybnil kbelský rybník (revír Praha – Kbely). Bylo na-
vezeno celkem 500 kg ryb, z toho 300 kg kaprů, 200 kg 
Amurů a Tolstolobiků. Ryby nikterak netrpěly, neboť 
byly naváženy v kádích rovnou z výlovu. Tato slova 
může potvrdit vášnivý rybář L.S. (viz foto), který hned 
následující den ulovil kapra o délce 49 cm. Dlužno 
dodat, že tento krásný úlovek byl opět puštěn zpět na 
svobodu do nového bydliště.

Lidový dům informuje:

V soboru 2. 12. 2006 od 16,00 do 19,00 hodin 
proběhne Mikulášské odpoledne 
s tímto programem :
-  Balíček na uvítanou,
-  Soutěž v dětské Karaoke s vyhlášením Pop Star 

Lidového domu,
-  Diskotéka pro děti s Mikulášem, čertem 

a andělem.
-  To vše řídí DJ Pavel Frič
Vstup volný
Večer pokračuje program pro dospělé 
od 21,30 hodin Mikulášskou párty
-  příjďte v masce a dostanete drink 

a vstup zdarma.
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Na tuto otázku z hlediska národní hrdosti 
a zejména nejzákladnějších znalostí naší 
současné historie jsou odpovědi českých 
občanů více jak zdrcující. Myslím, že pod 
dojmem televizního průzkumu, v Evropě 
bezkonkurenčně vedeme v neznalostí svých 
dějin a vzniku svého česko-slovenského 
státu. Odpovědi převážné většiny obyvatel, 
a to napříč od žáků základních škol až po 
pozdní střední věk jsou doslovně otřesné 
a o něčem nezdravém svědčí. Když žáček 
odpoví, „jo, to nemáme školu a nedělá se“, 
toto můžeme snad ještě přejít, ale když lidé 
středního věku odpoví, „no to se jezdí na 
hřbitovy“, nebo „to je přece snad nějaké 
výročí, ale nevím jaké“, je to katastrofa 
základního vzdělání a hrdosti ke svému 
státu ve kterém žijeme.
A kde vznikla chyba? Byl dán základ v mi-
nulém režimu, kdy tento den se oslavoval 
pouze jako den znárodnění? Nebo to bylo 
cíleně zavádějící oficielní výklad dějin od 
padesátých let, že naše republika vznikla 
pod vlivem VŘSR a její následnou ideo-
logii na sebeurčení národů, při absolutním 
zamlčení úlohy vzniku československé 
republiky bojem jak československých 
legii tak i domácího odboje – Mafie pod 
vedením profesora Masaryka, Dr. Beneše 
a generála Dr. Rastislava Štefánika? Nebo 
snad i ponížené, „služebníčkové“ odsouzení 
politiky padesátých let tragického střetu čs. 
legionářů s bolševiky na Sibiři, kde i poz-
ději sovětská strana uznala dějinné omyly 
na obou stranách, ale z naší strany to stále 
byl pro legionáře těžký kádrový prohřešek. 
Nebo snad stále přežívá statečný výrok 
nejmenovaného novináře, že je hrdý na to, 
že necítí národní hrdost?
Tak docházelo k paradoxu, že zatím co 
VŘSR se v republice těžce oslavovalo, děti 
byly lákány na lampiónové průvody, školy 
a státní budovy měly zalepeny hesly všech-
na okna a vyvěšovány státní a sovětské 
vlajky, výročí vzniku naší republiky se pře-
cházelo rozpačitým mlčením a policejními 
hlídkami u hrobů zakladatelů republiky.
To, že jména Zborov, Bachmač, Dos Alto, 
Vouzies znají nyní snad pouze filatelisté, 
dnes nikoho nepřekvapuje, stejně jako to, 
že dobrovolníci z roty Nazdar ve Francii 
u Arrasu až na výjimky při zteči všichni 
padli, proto, aby svou odvahou upozornili, 
že malý československý státeček uprostřed 
rakouskouherské monarchie si chce znovu 
po staletí vybojovat svou samostatnost…
Kdo ví, že v Rusku v čs. legiích bylo přes 

60 tisíc vojáků, v Itálii 30 tisíc a ve fran-
couzských jednotkách více jak 10 tisíc 
čs. vojáků... Tito vlastenci riskovali své 
životy, ačkoli věděli, že pokud nepadnou, 
čeká je v zajetí potupná poprava. A přesto 
bojovali tak, že třeba u Zborova stačilo 
pouze k ústupu rakousko-maďarských vo-
jáků zjištění že „červenobílí“ nastupují do 
útoku. Po potupném brestlitevském míru 
uzavřeném na východní frontě byly to však 
pouze čs. legie v Rusku, které zabraňovali 
vpádu vojsk rakouskouherského mocnář-
ství do vnitrozemí, a měli pod kontrolou 
i Sibiřskou magistrálu jako jedinou cestu 
k návratu domů. Málokdo přitom ovšem 
ví, že zachránili celý carský poklad před 
rozkradením, a tento v Permsku v pořádku 
odevzdali sovětské vládě. 
Zatímco jsou stále přetřásány odsuny 
Němců a Maďarů v r. 1945, již jen málokdo 
ví, že ani po návratu legii domů v r. 1919 
jim neskončilo válečné tažení. Museli jít 
bránit spolu se Sokoly před záborem tri-
adickou dohodou vytýčené hranice. A to 
nejen na Slovensku, kde maďarskými 
vzbouřenci pod rudou vlajkou bolševiků 
byla Slovákům zabírána tzv. Horní zem, 
ale i na Těšínsko, kde o totéž se snažili 
Poláci a i na Českolipsku, kde se pokoušeli 
Němci odtrhnout historická území tehdejší 
Koruny české. 
A možná málokdo ví, že k vítěznému konci 
války trojdohodě přispěla i Amerika, která 
v dubnu 1917 vstoupila do války a se svým 
bohatým arsenálem rozhodla v závěru 
o ukončení války. S nimi připlul do válkou 
vyčerpané Evropy i 25. pluk Amerických 
Čechoslováků, v němž pro historickou 
pravdu tvořili jádro zejména Slováci, 
podobně i v československých legii slou-
žili jak Češi usazení v Rusku i Francii, ale 
i Slováci a Rusíni (odtržená podkarpatská 
Ukrajina), kteří většinou přeběhli na fron-
tě z rakousko-uherské monarchie. Jako 
perličku a nesmrtelnou ostudu Rakouska 
pak možno uvést 35. pěší pluk v Plzni (tzv. 
Pražské děti), kteří dezertovali i s plukovní 
hudbou a praporem.
K založení československé samostatnosti 
v r. 1918 přispěli svým hrdinstvím (ale bo-
hužel i ztrátou životů) jak československé 
legie, tak i vyjednávací schopnosti v celém 
světě uznávané osobnosti pozdějšího pre-
zidenta Masaryka, jeho žáka Dr. Beneše 
a pařížského Slováka, vědce a politika 
Dr. Rastislava Štefanika, ale i postoj do-
mácího odboje. Nelze však upřít rozhodu-

jící slovo tehdejšímu prezidentu Ameriky 
– Wilsonovi který se ve svých 14 bodech 
společně s řadou významných politických 
i vojenských činitelů Francie politicky zasa-
dil o vznik Československé republiky. 
A v meziválečném období v třicátých 
letech? Československá republika patřila 
v Evropě k nejdemokratičtější zemím s nej-
více vyvinutým průmyslem. Jména Baťa, 
ČKD, nebo Škoda a desítky dalších byly 
v celém světě pojmem, který nepotřeboval 
reklamy a jejich výrobky mnohdy slouží 
dodnes… Na tehdejší dobu patřila ČSR 
rovněž ke státům s největším sociálním 
zázemím – zdravotní pojištění bylo zavá-
děno již od r. 1925. A kdo dnes ví, že T. 
G. Masaryk založil v Krči (současný areál 
Krčské nemocnice) první domov důchodců 
v Evropě? Málokdo také ví, že tehdejší 
finanční reforma byla přijata bez trapného 
dohadování mezi poslanci. V té době minis-
tr financí – Dr. Rašín ozdravil naše finance 
tak, že naše měna byla uznávána jako jedna 
z nejtvrdších.
Tehdejší Československá republika byla 
zárukou a ostrůvkem demokracie střední 
Evropy. Zeptejme se, kdo z mladých ví, 
že poskytovala útočiště nejen tzv. bílým 
– emigrantům ze Svazu, ale po nástupu 
Hitlera i ohroženým německým a židov-
ským vlastencům a odpůrcům nacistického 
režimu… Proto, po okupaci českých zemích 
nacisty, tolik českých a moravských vlas-
tenců bojovalo a pokládalo za svobodnou 
a demokratickou republiku své životy.
Žádný národ by si neměl nechat plivat, pod-
ceňovat a zapomínat na své tradice a státní 
symboly. Rozčilujeme se, proč skupinky 
mládeže hajlují? Proč? Vysvětlili jsme jim 
zodpovědně české novodobé dějiny a pojem 
nacismus? I toto by mělo být důvodem 
k zamyšlení o významu 28.října. Žádné 
bezduché fangličkování, ale vzbuzení hr-
dosti, že jsem příslušníkem národa, který 
něco znamenal a dokázal. V tom by měl být 
význam oslav založení republiky.
Závěrem pouze povzdech – zdali páni učite-
lé, novináři a politici alespoň někdy vyloží 
pravdivě a bez špíny naše novodobé dějiny, 
aby se naše děti nemusely stydět za své 
nevědomosti, a byly právem hrdé na svou 
vlast a na své dějiny tak jako jsou například 
Poláci. A vysvětlení – právě v tomto duchu 
nás takhle vyučoval před několika desítka-
mi let náš řídicí učitel, na kterého i na jeho 
statečnost vzpomínám dodnes. 

Ing. Vladimír Menšík
Zastupitel MČ Praha 19

28. říjen – co je to vlastně za den?



23Reklamy



Kbelák • zdarma • vydává MČ Praha 19 - Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha - Kbely, IČO: 00231304, Tel.: 284 08 08 32 • 
evidenční číslo MK ČR E 16283 • redakční rada: Mgr. J. Kocmanová, P. Žďárský, Ing. V. Olmr, Ing. S. Valášek, J. Petrnoušek, 
T. Buršík • sazba Ing. Miloš Chlup, MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha - Letňany, Tel.: 283 92 10 94 • vychází jako dvouměsíčník • 
příspěvky přijímá odbor kancelář starosty: vedoucí - Ivana Šestáková Tel.: 284 080 826 • číslo 8 vychází 22. listopadu 2006.
Zveřejňované příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor, redakční rada je nijak 
neupravuje.


