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Novoroční brýle
Brian Cavanaugh ve své knize Kam patří mořské panny? zaznamenává

následující příběh: “Povídal jeden chlapeček při hraní kamarádovi: “Až budu
starý, chci nosit brýle jako babička, protože ona vidí mnohem víc než většina
lidí. Vidí dobré i v člověku, na kterém všichni ostatní vidí jen špatné. Vidí, co
má člověk v úmyslu udělat, i když to ten člověk nakonec vůbec neudělá.
Jednou jsem se jí ptal, jak to, že vidí dobro, a ona mi odpověděla, že se tak
naučila dívat na svět, když zestárla. A já až budu starý, chci nosit brýle jako
babička, abych taky viděl to dobré.”

Jak by náš svět vypadal jinak, kdybychom všichni nosili babiččiny brýle!
Kdybych já hledal to dobré ve vás a vy zase ve mně, náš život byl by mnohem
příjemnější. Občas se chováme jako supi, kteří hledají jen to prohnilé a
ošklivé. Měli bychom být spíš jako kolibříci, kteří vyhledávají to, co je sladké
a krásné. Jen si zkuste nasadit babiččiny brýle!”

Chtějme se v nastávajícím roce navzájem neustále obdarovávat
pohledem, který je usměrňován těmito “babiččinými brýlemi”. Stane se rokem
pokojným, šťastným a úspěšným. Takový všem obyvatelům našeho města
upřímně přeji.

Jaroslav Ptáček

A CO DÁLE
Zastupitelstvo mìsta se vypoøádalo, a� kladnì èi zápornì,

s pøipomínkami vlastníkù pozemkù, se stanovisky orgánù státní správy a  
schválilo návrh pokynù pro zpracování územního plánu mìsta na pøíští rok,
doplnìný o požadavky mìsta  pro rùzné typy staveb tak, aby bylo možno
požádat o prostøedky z fondu Evropské Unie. 

Stížnost obèanù ze západního konce Køivoklátské ulice na masivní
zablácení vozovky v okolí staveništì Terasy Unhoš� v prostoru bývalé
traktorky projednal starosta Ivan Záboj s vedením firmy Skanska CZ, a.s.,
která stavbu provádí a dnes už by mìla být silnice dvakrát dennì uklízena..

Hezké vánoce a š�astné vykroèení do Nového roku nejen všem
unhoš�ákùm pøeje

Jiøí Škoda

Prodej vánočních stromků
Městský úřad v Unhošti
nabízí omezený počet

vánočních stromků - smrčků z výřezu
Prodej bude probíhat ve dvoře MěÚ
Unhošť - (vchod ze Spojovací ulice)
17. a 19.12.07 10-12 a 14-16 hod.,

cena 1 ks smrčku je 100,- Kč.

Novoroční ohňostroj
Zveme všechny občany města na již

tradiční novoroční ohňostroj.
Dne 1.1.08 od 17.30 hod. bude na

Václavském náměstí možno občerstvit se
teplými nápoji a poslechnout si

reprodukovanou hudbu.
Vlastní ohňostroj bude odpálen v 18 hod.

Prodej teplých nápojů zajistí MO ČČK
Unhošť a výtěžek z prodeje bude předán
Speciální škole “Slunce” Unhošť.

PhDr. Lenka Mazuchová, místostarostka

Krásné prožití vánoèních svátkù, pevné zdraví a
hodnì štìstí v roce 2008 pøejí všem

spoluobèanùm èlenky výboru ÈÈK Unhoš�.

Malířské a natěračské práce
Pro družstva a organizace zimní slevy.

Plátce DPH

Tel.: 312 274 968

Mobil: 606 282 532

Kadeønictví, kosmetika MAJA Unhoš�
(naproti Základní Umìlecké škole)
Kadeønictví - dámské na objednání,

pánské, dìtské bez objednání každou
støedu

Tel.: 604 98 04 92
Kosmetika, manikúra, pedikúra, depilace

Tel.: 605 53 50 71
V prodeji dárkové poukazy.

Vánoèní koncert KPH Unhoš�
Dne 21. prosince 2007 se koná v kostele Sv. Petra
a Pavla 3. koncert sezóny 2007/2008 . Zazní
Vánoèní mše C-dur F. X. Brixiho a koledy v podání
pìveckého sboru Chorus Carolinus pod vedením
Karla Procházky. Zaèátek je v 19.30.

Zneèiš�ování silnice - akce Terasy Unhoš�
Stavební úøad zahájil øízení o správním deliktu podle ustanovení § 180 odst. 5,

pism. c) zák. è. 183/2006 Sb. (stavební zákon) s firmou Skanska CZ, a.s., která je
zhotovitelem akce Terasy Unhoš� kde se realizuje výstavba 104 rodinných domù vè.
infrastruktury. Této firmì byla za zneèiš�ování vozovky udìlena pokuta ve výši 200 tis. Kè.

Vzhledem k tomu, že pøilehlá komunikace t.j. ulice Køivoklátská je neustále na
základì požadavku mìstského úøadu monitorována mìstskou policií starosta mìsta
Unhoštì pøednesl radì mìsta na zasedání dne 10.12.2007 požadavek pøedbìžného
opatøení, a to zastavení všech prací na výše uvedené stavbì do doby zjednání nápravy a
zajištìní úklidu vozovky.

Ing. Lenka Hortová - ved. odb. výstavby

!
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Slovo tajemníka
Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych se před závěrem letošního roku krátce zmínil o činnosti zdejšího městského úřadu. V současné době zde pracuje 18

úředníků, kteří plní jednak úkoly místní samosprávy, ale také přenesené úkoly státní správy. Všechny úkoly jsou podle svého charakteru
plněny jednotlivými  odbory. Odbor správy majetku města řeší zejména investiční a neinvestiční činnost na území města, spravuje a pečuje o
městský majetek, jeho opravy, údržbu, zajišťuje smluvní vztahy s jinými organizacemi a dodavateli a v neposlední řadě zajišťuje zimní
údržbu města, která právě začíná být aktuální. Finanční odbor se stará o veškeré finanční prostředky města v souladu se schváleným
rozpočtem.Dalším důležitým úkolem je činnost zdejší matriky, která vede evidenci všech obyvatel a zajišťuje další matriční činnost, jako je
ověřování podpisů, příjem žádostí a výdej občanských průkazů, organizace sňatků a vítání občánků a další. V letošním roce proběhlo na
zdejší radnici 56 sňatků a přivítali jsme v našich řadách 27 malých „Unhošťat“. Do města se letos nově přistěhovalo 142 občanů, 62 bylo
odhlášeno, matrikářky ověřily 3720 podpisů a vydaly 860 občanských průkazů Letos asi nejvytíženější byli kolegové na odboru výstavby,
kde jste mnozí z vás někdy vystáli i dlouhou frontu, než jste mohli své požadavky vyřešit. Asi nejvíc dostali kolegové na odboru výstavby
„zabrat“ při přijímání žádostí o souhlas s užíváním studní a nyní je èeká druhé kolo – všechny žádosti zkontrolovat, doplnit a vydat patøièná
rozhodnutí, takže bych si Vás v této otázce dovolil požádat o trpìlivost.  Na podzim se nám podaøilo realizovat jeden z vytyèených zámìrù –
pøestìhování podatelny a informací tak, aby byla zejména pro naše starší spoluobèany lépe pøístupná. Jistì víte, že podatelna se nacházela
v prvním patøe budovy radnice a to až na samém konci, takže byla umístìna doslova v té nejvzdálenìjší kanceláøi celé budovy. Nyní se
nachází hned v první kanceláøi úøadu, tìsnì za vchodem. Rovnìž se nám podaøilo stabilizovat poèet pracovníkù mìstské policie a vytvoøit
jim dùstojné podmínky pro práci v objektu mìsta na námìstí T.G.M., kde je Vám nyní MP až na menší výjimky již k dispozici 24 hodin
dennì, ale o tomto Vás bude jistì lépe informovat samotný velitel MP.

Věřím, že náš úřad není výjimkou a jako z každého úřadu odtud odcházejí lidé spokojení i nespokojení. Ještě stále v části obyvatel
přetrvává názor, že jakékoli jednání na úřadech je pro ně utrpením a nutným zlem, ale já osobně tento názor nesdílím. Každý úředník při
řešení Vaši žádosti či problému je povinen se pohybovat v duchu jistých mantinelů, které jsou nastaveny platnými zákony a závaznými
normami, takže pokud Vám není vždy vyhověno podle vašich představ, věřte že to není vůle nebo osobní rozhodnutí dotyčného úředníka. Ke
každému důležitému rozhodnutí, které úředník učiní si musí zpravidla opatřit spousty stanovisek jiných dotčených orgánů, takže mi nezbývá
než připustit, že někdy jsme na štíru i s dodržením některých lhůt, určených k vyřízení Vaší žádosti, ale věřte že nikdo z nás si zbytečně nic
v šupleti neponechává. Samozřejmě ani u nás nejsme výjimkou a máme i spoustu práce s některými žádostmi a stížnostmi občanů, kteří
různá podání a dopisování si berou jako svůj „národní sport“, ačkoli se mnohdy jedná o naprosto bagatelní, nesmysluplné a zbytečné věci a
tím zaneprázdňují pracovníky úřadu zcela zbytečně, na úkor jiných smysluplných činností.

Věřte, že mne jako tajemníkovi přísluší řídit a hodnotit práci úředníků a nikoli rozhodnutí zvolených zastupitelů a radních – tedy
spoluobčanů, kteří na základě Vašeho mandátu vykonávají své pravomoci. Nepřísluší tedy ani mně, ani mým podřízeným hodnotit, zda je
dobře nebo špatně zda splynou či nesplynou školy, či se letos opraví ulice Smetanova nebo jiná, zda se vybuduje či nevybuduje sportovní
hala či zda se letos vymění okna ve školce nebo ve zdravotním středisku. O těchto věcech skutečně rozhodují jen a jen zastupitelé a radní
v čele se starostou a my úředníci jsme pouze a jen vykonavatelé těchto rozhodnutí. 

Musím však připustit, že v poslední době je situace na naší radnici jakási tísnivá s ohledem na současné dění ve městě. V poslední
době mi připadá, že nežijeme v klidném městečku na prahu křivoklátských lesů , ale ve městě pomluv, stížností a peticí, které však
zpravidla plynou jen z dostatečné neinformovanosti občanů. Chyba bude asi u každého trochu, snad i u toho úředníka, ale já osobně si
myslím, že kdo se o dění ve městě zajímá, objektivní informace určitě získá, a pokud to budou informace, týkající se radnice, pak Vám je
rád poskytnu já sám i ostatní úředníci. Jako příklad si dovolím zmínit například poslední doručenou petici, která se týká zrušení kontaktního
místa státní sociální podpory, které se nachází v přízemí budovy městského úřadu. Petice obsahovala 131 podpisů našich spoluobčanů a
z toho bylo 70 občanů z Unhoště a 61 z jiných obcí (kupodivu i z Kladna, Prahy či Slaného). Z těch 70 unhošťských spoustu lidí osobně
znám a nechci jim sahat do svědomí, ale věřte, že se jedná o lidi z takové sociální vrstvy, kteří jistě žádné sociální dávky nepobírají, a
myslím že ani v blízké době nebudou, a kdyby přece jen, tak s ohledem na svůj věk jistě dojedou i do Kladna, ale nechci to více rozebírat.
Spíše bych poukázal v tomto případě právě na tu neinformovanost. Ta spočívá v tom, že budova radnice v současné době není schopna
zajistit řádný výkon některých správních činností a služeb občanům, a uvedený prostor nezbytně potřebuje pro vlastní provoz (jednání
přestupkové komise,  nedůstojné pracovní podmínky  na některých pracovištích jako je majetko-právní či stavební odbor).

Organizátoři petice, i ti co ji podepsali, ale asi neví, že město nabídlo pro činnost kontaktního místa jiné, dle mého názoru vhodné
prostory a to jen pár kroků od budovy radnice v domě č.p. 36 , který jistě všichni znáte jako bývalou ordinaci MUDr. Krausové, a já jsem
osobně přesvědčen, že tyto prostory by jen po drobných úpravách  byly pro uvedené pracoviště naprosto vyhovující a navíc by skýtaly svým
klientům čekárnu, která na radnici chyběla a vlastní solidní sociální zázemí pro personál. Stanovisko nadřízených orgánů  kontaktního místa
- úřadu práce v Kladně však bylo takové, že v návaznosti na nově přijaté zákony v sociální oblasti poklesl počet jejich klientů a navíc od
ledna roku příštího ještě další ubydou  a další provoz tohoto odloučeného pracoviště již údajně nebude tolik žádoucí. Za této situace městský
úřad učinil další vstřícný krok a od ledna bude v podatelně úřadu zřízena sběrná schránka tohoto kontaktního místa, kde mohou občané své
žádosti vhazovat.

Nevím, asi je to prostě jakousi novou módou na všem, co se ve městě začalo dělat jinak než dřív, hledat jen  negativa a  pro pozitiva
hledat protiargument a to za každou cenu, mnohdy i za cenu neetických, pomlouvačných, smyšlených informací, vyhrůžek či anonymních,
nebo neanonymních dopisů se smyšleným jménem a adresou pisatele. Toto Vám rádi potvrdí někteří zastupitelé i úředníci, kteří takováto
psaníčka občas dostávají od svých neznámých ( a někdy i známých) spoluobčanů. Garantuji Vám, že našeho pana starostu znám a denně
jsem s ním ve společném pracovním kontaktu a za celou dobu jeho „starostování“ si nepamatuji na jediný případ, kdy by si s každým, kdo za
ním přišel s jakýmkoli problémem, žádostí či dotazem neudělal pár minut času a snažil se pomoci problém vyřešit. Mnozí z Vás tu čest již
měli, takže to ponechávám na Vašem zvážení. Nezlobte se, ale za vrchol všech těchto výstřelků novodobé „Unhošťské módy“ považuji
takové malé psaníčko panu starostovi, jehož obsah je zcela výmluvný – „jestli splynou školy tak se starosto staneš obětí tragické dopravní
nehody“. Myslím, že bez komentáře a věřím že policie má již dnes takové prostředky, abychom na takového slaboduchého člověka mohli již
brzy ukázat prstem.

Vážení spoluobčané, pojďme se ztotožnit s krásnými slovy, které v minulých dnech na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na
Václavském náměstí řekl pan děkan Ptáček a tím odstartoval i v našem městě ten předvánoční shon, nákupní horečky, trouby plné cukroví a
vše ostatní s vánocemi souvisí. 

Doufám, že do Nového roku společně vykročíme s optimističtější náladou, vzájemným pochopením a úctou a hlavně s pevným zdravím.

M. Černý – tajemník městského úřadu
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Zásadní rozhodnutí
To padlo na jednání Zastupitelstva mìsta 26.11.2007 a týkalo se dvou vážných

rozhodnutí o budoucím životì obyvatel našeho mìsta a okolí.

Zastupitelstvo mìsta projednalo po opìtovné diskusi návrh vedení mìsta na splynutí
dvou základních škol a rozhodlo 14 hlasy pro splynutí. Tøi zastupitelé se zdrželi hlasování a
ètyøi byli proti. Po nìkolika mìsíèním projednávání tohoto závažného kroku je tento výsledek
jistì pozitivní a vìøím, že oprávnìnost tohoto rozhodnutí se nám jistì v dohledné dobì podaøí
prokázat. 

Hlasy pro splynutí byly napøíè politickým spektrem a to, že pro splynutí hlasovali i tøi
øeditelé jiných školských zaøízení je signálem, že jsme vykroèili správným smìrem. Argumenty
pro splynutí byly výraznìjší a pøesvìdèivìjší.

V úvodu všech jednání jsem se domníval, že situace nebude tak složitá a projednávání
bude probíhat tak, jak bylo pøedesláno opozièními zastupiteli. To znamená po projednání a
diskusích následuje hlasování a menšina akceptuje vìtšinu. To považuji za demokratický
postup. Neznamená to jistì, že když nesouhlasím, tak rezignuji v prosazování názoru. To urèitì
ne. Ale prosazování pouze svého názoru na problém a to za každou cenu, až  za hranici etiky
považuji za nedùstojné a nedržení slova za pøístup vhodný pozornosti volièe. ODS mìla tuto vizi
již dlouhodobì v programu a hloubìji se jí zaobírala již v pøedchozích letech. To, že hlasovali
pro splynutí zastupitelé ze všech stran je jen dokladem oprávnìnosti tohoto názoru. Množství
invektiv na mì a mé kolegy považuji za zbyteèné. Bohužel se musím smíøit i s tím, že pokud
nìkterým obèanùm dojdou argumenty, volí metody z minulosti - anonymy i výhružky mou
likvidací. Naštìstí to o nich víme a neskryjí se ani za vzletná slova.

Je na èase, aby mìstem a okolím pøestaly kolovat výmysly o tom, že v nìkteré školské
budovì bude hotel, nebo se bude pronajímat, èi zde vznikne dokonce soukromá škola pro
kamaráda starosty. Promiòte, ale to jsou úmyslnì pøiživované výmysly. Pro naše dìti
potøebujeme všechny budovy. Potøebujeme je rozvíjet a modernizovat, jak se již zapoèalo. A to i
se školní výdejnou! Potøebujeme dát všem dìtem co nejoptimálnìjší podmínky pro výuku a ne
mít v jedné tøídì 14 dìtí a v jiné tvrdit, že 32 nevadí. Nechceme tímto rozhodnutím nacpat žáky
do tøíd, ale naopak je rozložit do ideálních poètù cca 24 – 26. Udržet ve všech roènících po 3
tøídách!

Vytvoøit tak prostor pro nové obyvatele mìsta, ale neoèekávejme žádný masový nárùst.
Umístìním I. stupnì (3 x 1. – 3. tøída) na školu v Komenského ulici chceme vytvoøit klidné
podmínky pro nové žáèky, bez šikany, u školní jídelny, s využitím prostor pro družiny a pro
celkové sžití se školním režimem. Mìl jsem možnost se osobnì pøesvìdèit, že máme øadu
velmi schopných uèitelek pro tyto roèníky a jejich citlivý pøístup jistì tyto klady umocní.
Nechceme o žádné pøijít a s žádnými se rozlouèit. Je ale i na nich, aby své zažité systémy
zmìnily a podøídily se novému stavu tak, jak je to dnes bìžné u nás všech a ve všech oborech. 

Slibujeme si od tohoto kroku lepší hospodaøení s prostøedky na chod školy a její cílený
rozvoj, který byl doposud prezentován dvìma øediteli s rùznými cíly. Slibujeme si zlepšení
v oblasti uèitelského sboru a jeho výraznì lepší zástupnost. Je potøeba si otevøenì pøiznat, že
za posledních 6 sledovaných let docházelo k úbytku žákù (celkem o 69 na koneèných  657).
Mìsto vynakládá v tomto období nárùst prostøedkù na jednoho žáka o 100% . To je snad
jednoznaèný argument podpory školství v našem mìstì!   

To, že vedení mìsta zvolilo formu splynutí je jednoznaèným výstupem ze všech diskusí
okolo škol. Do dnešního dne nikdo nenašel odvahu a nahlas nedefinoval, proè ve škole
Komenského byl v minulosti  pøetlak dìtí a pozdìji se situace zásadnì zmìnila! Forma splynutí
proto øeší rovnoprávné ukonèení èinnosti obou organizací k 30.6.2008 a zahájení èinnosti jedné
od 1.7.2008, a to spolu s výbìrovým øízením na øeditele. Dle osobní informace od p.øeditele
Šimáèka rovnìž vím, že se rozhodl pùsobit maximálnì do èervna 2008.

O dùvodech rozdìlení z roku 1992 se mùžeme domnívat ledacos, jen ne, že šlo o
transparentní diskutovaný proces jako letos. V zápise ze zastupitelstva toho roku je pouze
nìkolik vìt a rozhodnì žádné dùvody a diskuse o nich. To, že odpùrci letošního rozhodnutí se
snažili iniciovat proces veøejného referenda proti slouèení škol je jistì zákonný postup. Stál
urèitì množství èasu a úsilí, vèetnì mnoha dìtí. Formy emotivního získávání podpisù pøes žáky
a pøedávání jednostranných argumentù prostøednictvím uèitelù pro podpis je na oné hranici
etiky a rozhodnì znevažují jeho úèel. Navíc vystavili cca 140 osob podepsaných na peticích
možné sankci ve výši 3000,- Kè z dùvodu uvádìní jejich nepøesných údajù. Jeho organizátoøi
jej vytváøeli v dobì, kdy již byly zastupitelùm rozeslány materiály na jednání s návrhem
v programu na formu splynutí a to na základì výše uvedených argumentù. Tìžko nám tedy
mohou podsouvat myšlenku úmyslu a mohou podìkovat jen své zarputilosti. Vážím si názoru
obèanù a vìøím, že je o prospìšnosti celého rozhodnutí pøesvìdèíme. Nedomnívám se však, na
rozdíl od nìkolika rodièù, že na toto referendum by se dostavilo více  než 50% všech volièù ve
mìstì, aby bylo platné. To by byla nadmíru úspìšná úèast i pøi rozhodujících volbách.
Vzhledem k zápisùm do školy a k nutnosti pøipravit vše na nový školní rok by šlo o zdržující
postup a divím se nìkterým zastupitelùm, že se nechají pro tuto praxi unést. Rozhodnutí o
splynutí je pod veøejnou kontrolou a vìøím, že pozitivní dopad tohoto rozhodnutí pøesvìdèí
naše obyvatele a zároveò volièe, že to bylo v jejich prospìch a pro jejich dìti. Jsme si vìdomi,
že mají potom plné právo rozhodnout v dalších volbách.   

Ivan Záboj, starosta mìsta

Zimní tábor VIKOUŠ

Program pro děti během jarních prázdnin
10.3. – 16.3. 2008.

Místo konání: penzion Jívka, nedaleko
Radvanic – 23 km od Trutnova)
Cena pobytu: 2300 Kč ( strava 5x denně, pitný
režim, ubytování, doprava)
Kontakt: Viktor Vaněk, tel.: 602 326 200,
e-mail.: vanek.viktor@esa.cz

Melicharovo vlastivìdné muzeum
v Unhošti

Vás srdeènì zve
na výstavu kreseb Michala Janského
vytváøených podle fotografií jeho bratra

Bohumila
Drobné sakrální stavby na Unhoš�sku

køíže, kaplièky, zvonièky
Vernisáž výstavy se koná ve ètvrtek

10. ledna 2008 od 18 hodin
v pøízemí muzea.

Výstava potrvá do 10. února 2008.

Melicharovo vlastivìdné muzeum
v Unhošti

Vás srdeènì zve na besedu
s panem Stanislavem Kasíkem.

Beseda bude vìnována tématu heraldiky 
a koná se ve støedu 16. ledna 2008
od 18 hodin v prvním patøe muzea.

Psí salon
Jiřina Dospělová

Červený Újezd 264

mobil: 724 032 295

VINOTÉKA U HUBERTA
Unhoš�, Tyršovo námìstí 99

(za parkem, proti hotelu Galerie)
Nabízí

Kvalitní  èeská a moravská vína
Sudová vína, Známková vína, Jakostní vína,

Vína s pøívlastkem, Archivní vína,
Arcibiskupská vína, Košer vína.

Pøijïte ochutnat svaøák Hubertus
dle vlastní receptùry

Novinka
Vína dle vlastního výbìru zabalíme jako

vánoèní dárek – možnost doplnìní o další
potravinové výrobky dle vlastního výbìru.
Pøijímáme objednávky vín k vánoènímu

a Silvestrovskému stolu

Otevøeno:
Út-Pá  17-19 h, jinak na zazvonìní

(602 239 950 , www.vinoteka-unhost.cz)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům Unhoště, kteří

svým podpisem podpořili návrh na konání místního
referenda, ve kterém by měli voliči sami možnost
rozhodnout o dalším osudu unhošťských škol. Pod
návrh referenda se ve velmi krátké době podepsalo
727 oprávněných voličů. Návrh na konání referenda
byl doručen na podatelnu MěÚ Unhošť dne
26.11.2007 ráno. 

Za přípravný výbor: Ing. Iveta Koulová, Mgr.
Šárka Preissová, Yvetta Popelková
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KAM ZA KULTUROU

 Klub přátel hudby Unhošť uvádí v chrámu Petra a Pavla
21.12.2007 v 19,30 hod. – Vánoční koncert – F.X.Brixi: České vánoční koledy – soubor
Chorus Carolinus 

 Základní umělecká škola v Unhošti vás zve:
19.12. v 18,00 hod. – v kinosále – Vánoční koncert žáků a učitelů
16.1.2008 v 16,30 hod. v sále ZUŠ – Interní koncert – housle a klavír – žáci ze tříd učitelů M.
Řeháka a D. Fiedlera

 Středočeské divadlo Kladno uvádí
18.12. v 19,00 hod. – N.V.Gogol: Ženitba – neuvěřitelná událost o vysněném manželství
19.12. v 19,00 hod. – Moliére: Tartuffe - Městské divadlo Mladá Boleslav 
20.12. v 19,00 hod. – N.V.Gogol:  Ženitba
21.12. v 19,00 hod. – J.J.Ryba: Česká mše vánoční – Hornický  pěvecký sbor
27.12. v 19,00 hod. – Moliére: Lakomec
30.12. v 17,00 hod. –  J.Brandon - Thomas: Charleyova teta – převleková komedie
31.12. v 17,00 hod. – S.Townsend:  Tajný deník A. Molea
4.1. ve 20,00 hod. – 5.ples v činohře. Na pár hodin tance a zábavy v celém prostoru divadla vás
zvou všichni jeho členové

J.Š.

Změny v sociálních dávkách poskytovaných
prostřednictvím Městského úřadu v Unhošti 

Od 1.1. 2008 nabývá účinnost Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb.
Touto zákonnou normou je zrušen příspěvek na zvýšené životní náklady poskytovaný podle §
42 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Prostřednictvím Městského úřadu v Unhošti jsou poskytovány hlavně dávky hmotné nouze. Na
dávky hmotné nouze mají nárok osoby s nedostatečnými příjmy. Dávkami, kterými se řeší pomoc
v hmotné nouzi jsou: 1. příspěvek na živobytí, 2. doplatek na bydlení, 3. mimořádná okamžitá
pomoc. 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů zavádí některé změny v dávkách hmotné nouze. Z těch
nejdůležitějších bych chtěla uvést dvě. První změna říká, že na dávky hmotné nouze nemá nárok
osoba, která odmítla bez vážných důvodů vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit
v cíleném programu k řešení zaměstnanosti. Druhá výrazná změna je inspirována snahou podnítit
osoby dlouhodobě nezaměstnané k shánění zaměstnání. Osoba, která je v hmotné nouzi, není
zaměstnána ani nijak výdělečně činná nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců má nárok pouze na
částku existenčního minima ta činí měsíčně 2 020 Kč. Zákon používá i termín životní minimum,
které činí u osoby posuzované samostatně 3 126 Kč. Existenční minimum nelze použít u
nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65
let. 

Systém pomoci v hmotné nouzi má za cíl pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci.
Zároveň ale vytváří nástroje, které se snaží eliminovat zneužívání systému sociálních dávek a
motivovat osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení svých potřeb.

Sociální politika vychází z principu, že každý člověk, který pracuje, se musí mít lépe než ten,
kdo nepracuje nebo se práci vyhýbá.

Pokud potřebuje informace týkající se sociální problematiky obraťte se na sociální odbor MěÚ
v Unhošti tel.: 312 379 045
                                                                Mgr. Jaroslava Jirásková - vedoucí sociálního odboru

Vážené zákaznice
přeji Vám krásné a klidné Vánoce

a šťastný celý nový rok.

Děkuji za přízeň.
Daniela Galbavá

ZŠ a MŠ Nučice, Kubrova 136
přijme vedoucí školní jídelny.

Nástup od 1.1.2008.

Kontakt: tel. 311 670 678
mobil 731 449 236

e-mail snajberkova@seznam.cz

Pozvánka na zimní bál v Unhošti

Vážení příznivci zimního plesání,
opět se přiblížil čas Vámi

jistě netrpělivě očekávaného konání
Zimního bálu v Unhošti,

v pořadí již čtvrtého.

Nalaďte se proto do vesela
a přijďte tanečním krokem

19. ledna 2008 ve 20.00 hod.
večer do unhošťské sokolovny.
Tradicí večera je předtančení,

bohatá tombola.
Hudební překvapení o půlnoci.
Po celý večer Vás bude bavit
a lákat k tanci kapela Ego.

Vstupenky jsou již nyní k mání
u paní Králíčkové v obchodě Quelle

na Václavském náměstí

Přejeme všem veselé Vánoce
a šťastné vykročení do nového roku

a moc se na Vás těšíme.
Bálový výbor

PF 2008
Redakce Unhošťských listů

přeje občanům města
a všem čtenářům

šťastné prožití vánočních svátků
a do nového roku vše nejlepší.

P.S.: Od lednového vydání se můžete
těšit na nový vzhled zpravodaje.

Omlouváme se těm, jejich příspěvky se
do tohoto vydání nevešly.

Ve dnech 5. a 6.10. se konala “Výstava zeleniny, ovoce a květin” v unhošťské sokolovně. Výstavu
zorganizovali členové místní organizace ČSZ Unhošť. Všem vystavovatelům a organizátorům výstavy patří
vřelé poděkování, neboť přípravě této akce se někteří členové věnovali již od 4.10.2007. Hlavními
návštěvníky výstavy byli především žáci unhošťských škol, pro které byla připravena bohatá tombola. Dále
bychom chtěli poděkovat řediteli ZŠ v Komenského ulici, Mgr. Milanovi Šimáčkovi, který předal výkresy
žáků do výtvarné soutěže. Autoři vítězných výtvarných prací byli věcně odměněni. Zpestředním výstavy byly
ukázky z oblasti včelařství a mlynářství, které zajistili pan Antonín Kříž a pan Karel Boček. Mezi
návštěvníky výstavy byla i poslankyně parlamentu ČR a místostarostka města Unhoště PhDr. Lenka
Mazuchová, která se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných ČSZ.

Akce pořádané ČSZ se konají ve spolupráci s klubem Důchodců Unhošť a za pomoci předsedkyně
paní J. Vejvodové. Dobrá práce místní organizace ČSZ byla oceněna uděleným Svazovým oceněním
Republikovou radou ČSZ a předáním diplomu a bronzové medaile za zásluhy a rozvoj zahrádkářství.

Členové výboru ČSZ Unhošť přejí všem příznivcům hodně zdraví a pohody v roce 2008.

Těšíme se na další spolupráci!

Výbor ČSZ Unhošť


