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V příloze
nové jízdní řády autobusů

Milí čtenáři,

otevíráte první zpravodaj roku 2008. Doufám,

že jste si hezky užili Vánoce a začínáte nový

rok odpočinutí a plní síly. I my, které jste si

zvolili jako zástupce městské části, nechce-

me rozhodně zahálet. Bude se stavět a vylep-

šovat, chceme pořádat kulturní a společenské

akce, vycházet vám vstříc, pokud budete mít

nějaká přání, připomínky, problémy   ... Zkrát-

ka naším prvořadým zájmem je, aby se vám

tu dobře bydlelo a mohli si říci, že Újezd nad

Lesy je tím správným místem k životu.

Mnoho zdraví, osobní pohody a sil v novém

roce přeje

vaše Andrea Vlásenková
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ZPRÁVY Z RADY

Informace z 21. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
21. 11. 2007

Schvaluje
• předložený návrh odměn za 2.

pololetí r. 2007: pí ředitelce
Janě Cenkrové, Praha 9 -
Újezd nad Lesy, 1. MŠ, Čen-
tická 2222; pí ředitelce Naděž-
dě Kosanové, Praha 9 - Újezd
nad Lesy, MŠ Sedmikráska, Li-
šická 1502; pí ředitelce Miluši
Benátské, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, MŠ Rohožník, Žárovická
1653 a řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, MZŠ a MŠ, Polesná
1690. Návrhy odměn jsou ne-
dílnou součástí originálu toho-
to usnesení.  a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (pí Kořín-
ková) předkládat na jednání
rady pro porovnání odměny i
za uplynulé období

• školní vzdělávací programy:
1. MŠ, Čentická 2222; MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502;
MŠ Rohožník, Žárovická 1653
a MZŠ a MŠ, Polesná 1690

• nájemní smlouvu na byt č. 4,
Novosibřinská 673,190 16 Pra-
ha 9 - Újezd nad Lesy s pí Ha-
nou Horovou na dobu určitou,
a to do 16. listopadu 2008 a zá-
roveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem nájem-
ní smlouvy

• protokoly č. PP/23/07/940/06
a PP/23/07/221/06 o převodu
hmotného majetku získaného
úpravou komunikací po výstav-
bě vodovodu a stavební úpra-
vou komunikací  a zároveň
schvaluje převzetí hmotného
majetku do správy MČ Praha
21 a dále  pověřuje  starostku
pí Vlásenkovou podpisem
předmětných protokolů

• termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 - 17. prosince
2007 (pondělí) v 18 hodin, kte-
ré se bude konat v zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha 21
a zároveň schvaluje program
jednání Zastupitelstva MČ Pra-

ha 21 dle předloženého návr-
hu, který je nedílnou součástí
usnesení a souhlasí s doplně-
ním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21 do
doby konání zastupitelstva.

• výměnu bytů mezi pí Marií
Hlavničkovou, bytem Žíšovská
1628/55, 190 16 Praha 9 -
Újezd nad Lesy a synem pa-
nem Petrem Přibylem, bytem
190 00 Praha 9 - Černý Most,
Bryksova 606/4 a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (pí
Mrázová) předložit na příští
jednání rady smlouvu o výmě-
ně bytů a zajistit ověření uve-
dených údajů

• rozpočtové opatření č. 64 -
změnu rozpočtu na rok 2007
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Jedná
se o převedení finančních pro-
středků z vedlejší hospodářské
činnosti ve výši 200.000,- Kč
do hlavní činnosti Úřadu MČ
Praha 21 na poskytnutí nein-
vestičního příspěvku mateř-
ským školám (příspěvkové
organizace zřízené MČ Praha
21) na zakoupení hraček na
vánoce po 10. 000,- Kč na jed-
nu třídu, tj. celkem 90.000,- Kč
v kap. 04 - Školství, mládež a
samospráva a zbytek fin. pro-
středků ve výši 110.000,- Kč
převést na položku nespecif.
rezervy v kap. 10 - Pokladní
správa

• předložený návrh odměn ta-
jemníků a členů komisí za rok
2007

• uzavření smlouvy s akade-
mickým sochařem Josefem
Vajcem, s lhůtou dodání a in-
stalace v parku MZŠ a MŠ -
duben 2008, za podmínky, že
bude radě předložen rozpolož-
kovaný rozpočet, který nepře-
sáhne částku 400.000,- Kč

• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 91/07 na akci "Klubovna
a šatny tenisového klubu" spo-
lečností SAOS s.r.o. a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) převést finanční prostřed-

ky ve výši 40.000,- Kč včetně
DPH z nedočerpané položky
"Opravy a udržování kanaliza-
ce" v kapitole 02 pro financo-
vání výdajů inv. akce "Rek.
tenisových kur tů (ORG č.
4225)" v kapitole 06 - Kultura,
sport a cestovní ruch a pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku

Bere na vědomí
• uznání dluhu a zároveň schva-

luje splátkový kalendář pro dluž-
níky, bytem Rohožnická 1609.
Zároveň s pravidelnými měsíč-
ními splátkami budou hrazeny
měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu. Poplatky
z prodlení budou vypočítány ke
dni poslední úhrady výše uve-
deného dluhu.

Souhlasí
• s odejmutím 7 staveb vodovo-

du v majetku MČ Praha 21 dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí  usnesení
a s předáním Magistrátu hlav-
ního města Prahy a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

• na základě doporučení hodno-
tící komise s prodejem pozem-
ku parc. č. 2151/1 v k.ú. Újezd
nad Lesy manželům Chvalov-
ským, jejichž nabídka splnila
podmínky záměru MČ Praha
21 č 387 Nabídková cena za
m2 činí 2.238,80 Kč.  Dále uklá-
dá pí starostce Vlásenkové
předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (Odboru majetku
a investic) uvádět v návrhu
na usnesení nabídkovou cenu.

• se záměrem na prodej pozem-
ků parc č. 1122/1 o výměře 504
m2 a parc. č. 1122/2 o výměře
317 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy
za minimální nabídkovou cenu
dle platné CMP, která činí
2.130,- Kč/m2 a zároveň uklá-
dá pí starostce Vlásenkové
předložit materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
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• s rozpočtovým opatřením č. 62
- změnou rozpočtu na rok 2007
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Jedná
se o přijetí účelové neinvestič-
ní dotace ve výši 248.900,- Kč
k úhradě nákladů souvisejících
s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí v kap. 09 - Vnitřní
správa - záloha na IV. Q r. 2007
a zároveň ukládá starostce pí

Vlásenkové předložit toto roz-
počtové opatření ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

• rozpočtovým opatřením č. 63 -
změnou rozpočtu na rok 2007
dle předloženého návrhu - ta-
bulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Jedná
se o přijetí účelové investiční
dotace z MHMP ve výši
500.000,- Kč na akci "Reno-

vace pomníku T.G.Masaryka
a pomníku padlým hrdinům
z 2. světové války" (č.akce
4749) v kapitole 06 - Kultura,
sport a cest. ruch a ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
toto rozpočtové opatření ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

- dne 28. 1. 08 od 900 do 1130 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.,
zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,

jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.

Bližší informace na telefonních číslech  267 175 174  a  267 175 202.

Z ÚŘADU
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LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný odpad, odkud je svozová
společnost Pražské služby a.s. bude odvážet. Svoz bude probíhat od 1. ledna 2008 do 29.
února 2008.

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU

Městská část Praha 21
vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2008
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a činnost spolků

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které
mají sídlo, nebo působí na Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy.

• O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány

v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou

činnost, organizace předloží projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

• Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace zřizované státem,

hl.m.Prahou, obcemi nebo městskými částmi obcí, obce a městské části obcí.

• Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být vyplněny na předepsaném

formuláři. Je nutné jednoznačně vyplnit všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny

rubriky obsahovat předepsané údaje, data nebo stručný popis, který může být následně rozveden

v příloze/.

Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím skutečnostem:

1. Zda se spolek zabývá prací s mládeží, neboť je zájmem obce podporovat činnost, která se zabývá

využitím volného času mládeže.

2. Zda se spolek stará o starší občany ať už po kulturní či zdravotní stránce, neboť je zájmem obce

podporovat péči o starší občany naší obce.

3. Zda se spolek zabývá činností sloužící  ku prospěchu obce  a jejich obyvatel.

Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce) popsané projekty, u nichž
bude záruka, že městskou části vynaložené prostředky budou dobře využity.

Časový harmonogram realizace grantového programu:

Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9, nejpozději v den uzávěrky, tj. 15. 2. 2008.

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými
přílohami, které stanoví schválené podmínky pro udělení grantu.

Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici od 7. 1. 2008:

1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260

2. v kanceláři úřadu u Jitky Králové - grantové řízení č. dveří 16, Úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260

3. na internetové stránce MČ Praha 21 www.praha21.cz

Bližší informace podá Jitka Králová na tel.č. 281 012 958, nebo osobně v kanceláři č.16
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Z ÚŘADU

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Vzhledem k připravovaným zásadním změnám zdravotnické legislativy, zejména připravovanému záko-

nu o zdravotnické záchranné služby, hlavní město Praha odložilo svůj záměr provozovat lékařskou službu první
pomoci ( dále jen LSPP) v příštím roce formou návštěvní služby zajišťované Zdravotnickou záchrannou služ-
bou, a to až do doby, kdy bude známa podoba těchto zákonů a hlavní město Praha bude mít možnost posoudit
všechny jejich důsledky a odpovědně rozhodnout.

Cílem hlavního města Prahy je, aby v rámci LSPP byly zdravotnické služby poskytovány v maximální kvalitě
a komplexnosti při současné nejvyšší možné finanční a ekonomické efektivitě. Z tohoto důvodu se hlavní město
rozhodlo vstoupit v jednání s pražskými fakultními nemocnicemi a systém LSPP zajišťovat v součinnosti s nimi.
Tím bude pro pacienty zajištěna přímá návaznost pohotovostní péče na komplementární a specializovanou
péči v nemocnicích, a to na jednom místě, resp. v jednom areálu, bez nutnosti vícenásobného placení regulač-
ních poplatků. Nezanedbatelným přínosem pro pacienta je také možnost okamžité hospitalizace v případě, že
je to potřebné. Z hlediska systému poskytování zdravotnických služeb je jedním z nejdůležitějších přínosů
eliminace duplicity vyšetřená, což systém zlevňuje.

Od 1. ledna 2008 tedy bude lékařská služba první pomoci zajišťována ve:

Zdravotnické zařízení Rozsah péče
Fakultní nemocnice v Motole Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro děti a dorost
Dětská stomatologie

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praktický lékař pro děti a dorost

Fakultní Thomayerova nemocnice Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praktický lékař pro dospělé

Poliklinika Palackého 5, Praha 1 Praktický lékař pro dospělé
Stomatologie pro dospělé

Z uvedeného přehledu plyne, že zachováno bude rovněž středisko první pomoci
v poliklinice Palackého 5 na Praze 1, kde bude kromě pohotovosti pro děti i dospělé
také stomatologická LSPP.

Lékařská služba první pomoci bude u všech výše vyjmenovaných poskytovatelů do-
stupná ve všední den od 19:00 do 6:00 hod, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetrži-
tě, tedy od 0:00 do 24:00 hod.

Mgr. Milan Pešák, radní hlavního města Prahy

CO S ODPADEM, KTERÝ NÁM VZNIKÁ V DOMÁCNOSTI?

Odpad vznikající nejen v domácnosti musíme
podle zákona č.185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů třídit.

Na co všechno mám odpad doma roztřídit?
Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č.5/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy
a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), komplexní systém nakládání
s komunálním odpadem a to znamená, že svůj odpad
můžu roztřídit na tyto složky:
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SBĚRNÉ DVORY
na území hlavního města Prahy

ZDARMA PRO OBČANY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Spořilov
272 701 852, 731 142 348
provozovatel: Pražské služby a.s.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice 251 612 343
provozovatel: Pražské služby a.s.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře, 737 240 853
provozovatel: Pražské služby a.s.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, 284 098 475
provozovatel: Pražské služby a.s.

Z ÚŘADU

• Papír a lepenka
• Plasty
• Sklo barevné a čiré
• Nápojové kartony
• Bioodpad
• Nefunkční elektrozařízení,

baterie, pneumatiky
• Nebezpečné složky odpadu
• Objemný odpad
• Stavební suť

To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do
černé (antracitové) popelnice na směsný odpad.

Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca 3 100
stanovišť pro separovaný (tříděný) sběr komunál-
ního odpadu. Dalších 1 000 stanovišť je umís-
těno na území Pražské památkové rezervace
přímo v bytových domech. Sběrné hnízdo tvoří ba-
revné popelnice na papír, plasty, sklo a nápojové
kartony. Všechen odpad, který skončí v barevných
popelnicích se odveze na třídící linku, kde se dále
roztřiďuje. Takto vytříděný odpad se stane druhot-
nou surovinou pro další výrobu. Například z 25 kusů
PET lahví lze vyrobit sportovní fleecovou bundu nebo
při výrobě 1 tuny recyklovaného papíru se ušetří 240
000 litrů vody a 12 stromů. Při výrobě skla mohou
sklárny použít až 80% skleněných střepů, sklo lze
také recyklovat nekonečně dlouho. Pro sklárny je
velice důležité rozlišovat barvu skleněného střepu
a Praha se snaží postupně sběr čirého skla rozšířit.
Z nápojových kartonů se v papírnách získávají kva-
litní dlouhá papírová vlákna nebo se rozdrcením kar-
tonů vyrobí lisováním za tepla desky použitelné jako
izolace či jiný stavební materiál.

Od 1.září 2007 odbor ochrany prostředí MHMP
ve spolupráci s akciovou společností Pražské služ-
by  zahájil pilotní projekt třídění odpadu ve dvou praž-
ských mateřských školkách.

Jedná se o Mateřskou školu Jílkova, Jílkova
ul. 1700/3, Praha 6 - Břevnov a Mateřskou školu
v Praze - Kunraticích, Předškolní ul. 880/1.
V Mateřské škole v Kunraticích se třídí především
papír, nápojové kartony a baterie.

Mateřská škola v Praze 6 - Břevnově třídí papír,
plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad a nápojo-
vé kar tony a od listopadu 2007 školka obdržela
i kontejnerek na monočlánky.
Do jednotlivých tříd nebo na patra školy Pražské
služby, a.s., dodaly vnitřní odpadkové koše na tří-
děný sběr výše uvedených komodit.

Svoz odpadu probíhá z nádob na tříděný odpad
v pravidelném režimu. Všechny děti z obou školek
se velice aktivně zapojily do třídění odpadů.

Bioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky)
nebo ze zahrad mohou občané zdarma odevzdat na
kompostárně v Malešicích nebo na deseti sběrných

dvorech města. Nejlepší je mít vlastní kompost
na zahradě.

Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky,
mobilní telefony, výpočetní technika,…) lze odevzdat
zdarma na deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy
nebo při nákupu nového spotřebiče přímo v prodejně
kus za kus. Pneumatiky odeberou také sběrné dvory
v ceně 25 kč/kus.

Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, barvy, lepidla,…) se může zdarma
odevzdat na sběrných dvorech nebo na 12 stabilních
sběrnách nebezpečného odpadu. Občané také
mohou využít mobilní sběr nebezpečného odpadu -
250 tras po osmi zastávkách po celé Praze.

Informace o zastávkách na trase lze dostat na
příslušném úřadu městské části.

Monočlánky (baterie) lze navíc odevzdat na
úřadech městských části nebo v budově Magistrátu
hl.m.Prahy, dále pak na všech základních a středních
školách.

Pro objemný odpad jsou pravidelně přistavovány
velkoobjemové kontejnery, do kterých lze zdarma
odložit vysloužilý nábytek z domácnosti - skříně,
židle, stoly, koberce apod. Dny, kdy bude
velkoobjemový kontejner přistaven, občané zjistí na
úřadech městských částí  nebo na jej ich
internetových stránkách. Nábytek také zdarma
odeberou na všech deseti sběrných dvorech hl. m.
Prahy.

Do popelnice na směsný odpad dále nepatří stavební
suť. Tu mohou občané Prahy odevzdávat zdarma do 1
m3 za měsíc ve sběrných dvorech hl.m.Prahy. Pokud
stavební sutě vznikne více, musí ji občan předat
oprávněné osobě (firma zabývající se odstraňováním
stavebního odpadu - lze najít na internetu).
Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/
odpady.
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> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 - Libeň, 266 007 299
provozovatel: Ipodec - čisté město a.s.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
284 098 581
provozovatel: Pražské služby a.s.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
244 400 164, provozovatel: Správa bytových
objektů Praha - Modřany

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje
272 700 952, 777 301 201
provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o.

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 - Radotín, 257 911 758
provozovatel: Technické služby Radotín

> Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice

281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ P20

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá  830 - 1800 hod.

(830 - 1700 hod.)*
So  830 - 1500 hod. * zimní období

   ODEBÍRANÝ ODPAD:
-  objemný odpad   (nábytek, zařízení domácnosti)
-  suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
-  dřevěný odpad
-  odpad z údržby zeleně
-  kovový odpad
-  papír, sklo, plasty, nápojové kartony
-  nebezpečné složky komunálního odpadu
-  pneumatiky - 25 Kč za kus
-  vyřazená elektrozařízení (lednice,pračky, televize,
   rádia, sporáky, počítače, videa…)

omezení jednorázového návozu - možný vjezd
vozidel max.do 3,5 t

Ing. Dvořáková, Mgr. Šimková
odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. P.
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ÚJEZD NA LESY ROKU 2008: VÝSTAVBA A VÍCE STRÁŽNÍKŮ
Začal nový rok 2008. Co přinese Újezdu nad Lesy? Jak říká v rozhovoru starostka městské části Praha 21

Andrea Vlásenková, bude se stavět, opravovat i vylepšovat.
Co se bude letos dít v Újezdě nad Lesy?

Budou pokračovat práce na novém polyfunkčním domě v lokalitě jámy Karel. Již nyní máme na výstavbu pro
tento rok dvacet milionů korun.

Pokračuje i totální rekonstrukce centrálního kanalizačního přivaděče. Hotový by měl být lesopark u sídliště
Rohožník. Vyroste tu protihluková stěna.

Začne se stavět i dům pro seniory?
Pokusíme se vypsat výběrové řízení podle nových pravidel. Přestože byla soutěž v minulosti neúspěšná
a nevzešel z ní vítěz, opět se budeme snažit vymyslet variantu výhodnou pro městskou část i pro investora.
Na podmínky, které byly součástí minulých řízení, zřejmě investoři nebyli u nás ještě připraveni, o původní
formu financování výstavby neměli zájem. (Poznámka redakce: Minulý projekt počítal s tím, že by měl investor
vybudovat objekt odpovídající ceně pozemků, které získal od městské části, a následně ho městské části

Vážení spoluobčané a voliči našeho Sdružení nezávislých kandidátů,

      chtěl bych vám jménem našeho sdružení popřát do nového roku 2008 vykročení tou správnou  nohou,

poděkovat za podporu, kterou jste nám vyjádřili nejen při komunálních volbách, ale o kterou se můžeme
opřít i  při naši činnosti v zastupitelstvu a na radnici. Ať se vám v Novém roce, který nebude pro mnohé
z nás lehký, daří co nejlépe a ať vás při všem provází dobrá mysl a pevné zdraví.

                                                                                       Jménem SNK, Pavel Švejnoha

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ROZLOUČENÍ
Organizace ČZS Újezd nad Lesy se takto loučí se svými členy přítelkyní

Marií Kunčarovou, přítelkyní  Hanou Míkovou a přítelem Františkem Vackem,
kteří nás navždy opustili v měsíci listopadu.

Čest jejich památce
Za ČZS organizace Újezd nad Lesy

                                                                          Blanka Exnerová

BLAHOPŘÁNÍ
81 let se na svět dívá,
přesto mu sil neubývá,
neustále se jen usmívá,

každý den na kole jezdívá a
svých koníčků si přísně hledívá.

O své blízké vzorně pečuje,
celá rodina ho moc moc miluje,
Antonín Buriánek se jmenuje.

Všechno nejlepší k narozeninám a nejvíce zdraví přejeme
a 11. ledna se všichni na jeho počest sejdeme.

Rodina Nejtkova
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předat. Tento objekt by provozovala obec a nabízela tu standardní služby za dotované ceny. Na zbylých
pozemcích by si investor postavil budovou, kterou by provozoval sám za tržních podmínek.)

Uvažuje se i o opravě komunikací? Zejména některé u lesa nejsou v ideálním stavu …
V případě velkých komunikací, kterou jsou zbořeny výstavbou nebo na nich chybí trvalý povrch, protože se
na nich staví kanalizační přivaděč, budeme urgovat magistrát, aby se v tomto roce začaly budovat trvalé
povrchy. Chceme opravit komunikace z rozpočtu hlavního města. Pokud by se tu peníze nenašly, uvolníme
zdroje na menší úseky komunikací, které opravu nutně potřebují, z rozpočtu městské části.

Mimo jiné chci, aby okolo celého lesa, v místech, kde se staví přivaděč, byl trvalý povrch, který bude finan-
cován z rozpočtu hlavního města. Chceme také rozšířit údržbu zeleně.

V prosinci se u Masarykovy školy stala ošklivě vypadající nehoda, naštěstí s dobrým koncem. Řidič-
ka tu na přechodu smetla přecházejícího chlapce. Odnesl to modřinami, ale následky mohly být tragic-
ké. Uvažujete o zpomalení dopravy v některých místech Újezda?
Byli bychom rádi, aby letos vstoupil v život generel dopravní studie, který řeší dopravu na celém území městské
části. Máme připraveny zpomalovací pruhy na nejfrekventovanějších křižovatkách a v rezidenčních čtvrtích
a samozřejmě u základní školy.

Máme vymyšlené i jednosměrky a pěší zóny. Měli by být  realizovány zhruba do deseti let. Tak, aby bylo možné
projít třeba s kočárkem od Rohožníku až na Blatov "suchou nohou" bez strachu, že vás někde srazí auto.

Budeme samozřejmě pracovat na tom, aby se urychlilo stavební řízení týkající se přeložky a spolupracovat
v této věci s ostatními městskými částmi.

A ještě bych ráda upozornila na jednu novinku. Chtěla bych zvýšit počet městských strážníků o jednoho
člověka, tedy ze čtyř na pět. Mají v Újezdě popularitu a jsou v ulicích vidět. Zvažuje se i možnost zřízení jízdní
policie. Jeden kůň by s policistou projížděl lesní terén.

Samozřejmě budeme také spolupracovat s Policií České republiky. Bezpečnost v Újezdě nad Lesy
je na dobré úrovni, je tu relativně nízká kriminalita. Trápí nás ale stále vykrádání vozů, zejména typu Škoda
Octavia.

Klára Mandausová

DALŠÍ NOVÁ SLUŽBA V NAŠI MĚSTSKÉ ČÁSTI
     Vždy s potěšením kvituji, když se v naší MČ objeví nová služba pro naši širokou veřejnost. Tentokrát je to
služba znovu obnovená, ale o to více vítaná, protože od doby kdy zanikla jsme ji čím dál tím více postrádali.
Je to znovuotevření prodejny Elektro - audio ve stejných prostorách na křižovatce ulic Staroklánovická - Staro-
kolínská. Vzhledem k tomu, že prodejna zvnějšku nijak výrazně nezměnila svou tvář a jen večer vás může
upoutat svoji rozsvícenou výlohou, považuji za vhodné vás na to upozornit. Protože byla zavřena půl roku
a jejím službám jsme již odvykli, je o to více příjemné, že právě v předvánočním čase je opět otevřená a je tu
opět pro nás pro občany. V předvánoční hektické době, kdy se vaří, peče, smaží a uklízí, odejde valné části
z nás vždy nějaký ten menší nebo větší elektrospotřebič, přehrávač nebo televizor minimálně však vesele
praskají žárovky, protože svítíme "na  plné pecky". Také udělat svým blízkým radost nějakým dárkem pod
stromeček zde zakoupeným není od věci. Je příjemné, že nemusíme za těmito záležitostmi jezdit nikam daleko
a při nákupu v Lidlu, knihkupectví, zlatnictví nebo návštěvě Úřadu MČ Praha 21 můžeme nakoupit i v Elektru.
     Chtěl bych se s vámi podělit o jednu příjemnou zkušenost, kterou jsem s touto prodejnou a jejím milým
a ochotným personálem učinil. Přál jsem si koupit jednu věc, kterou momentálně neměli na skladě. Pan vedoucí
se mi omlouval, že prodejna se teprve znovu zavádí a nemá ještě úplný sortiment a že jsou schopni vyjít
zákazníkům vstříc tím, že jim pomohou vybrat a doporučí požadovanou věc z katalogu a během několika dnů
ji budou mít doručenou na prodejně. Totéž se stalo i mě a přesvědčil jsem se osobně, jak tato služba bezchybně
funguje. Mohu vám proto služby této prodejny vřele doporučit a vedení prodejny přeji spoustu spokojených
zákazníků, jako jsem byl já.

                                                                                                                             Pavel Švejnoha

Sháním milovníky královské hry - šachu za účelem založení
šachového oddílu v Újezdě nad Lesy.

Kontakt: Jan Vítek tel: 724 174 650, janvitek2@gmail.com
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Koncert Rangers 22.11.

Koncert Jana a Vojty Nedvědových a Jiřího Drdly 6.12.

Skončil rok 2007
a tak nastává čas bilancování a hodnocení všech akcí.

Každý měsíc byl buď poznávací zájezd nebo kulturní akce.
V měsíci prosinci bylo kulturních akcí více díky finanční
podpoře místního úřadu, za což  jim patří veliký dík.

Všechny akce proběhly v naprosté spokojenosti
všech zúčastněných. Zvláště bych chtěla poděkovat
pí Květě Svátkové, která obětavě všechny akce
zajišťovala. Scházely nám pouze návrhy a připomínky
újezdských seniorů a doufáme, že jich v příštím roce
bude dostatek. Na závěr mi zbývá všem popřát do roku
2008.

Přeji štěstí, protože je krásné,
přeji zdraví, protože je vzácné a
přeji lásku, protože té není nikdy dost.

Za komisi pro otázky seniorů

Anna Vlková

DIVADELNÍ KLUB
Od minulého roku 2007 se stala provo-

zovatelem Divadelního klubu v ZŠ
náš Místní úřad.Chceme tak dát lidem
možnost užít si i více kultury v místě byd-
liště. Spolková a sportovní činnost už běží
na plné obrátky.

Jedenkrát, občas i 2x měsíčně pořádá-
me  v Divadelním klubu  představení. Sna-
žíme se oslovit děti i dospělé.Realizace
akcí připadla na  pana Zdeněka Voříška
a věřte , že to je práce časově náročná
a ne jednouchá. Chtěla bych mu poděkovat.

Městská část akce dotuje, kapacita sálu
není veliká  a cena vstupenek navíc není
tak vysoká, aby mohla pokrýt náklady.

Proběhly koncerty kapely  Karla Kahov-
ce i skupiny Rangers. Z trochu jiného soud-
ku bylo 5 klobouků Jana Přeučila Podle
ohlasu se "klobouky "velmi líbily Adventní
koncert Jiřího Drdly a Milana Plechatého
s hosty Honzou a Vojtěchem Nedvědy se
již pomalu stává tradicí.

Pohádka o zatoulané princezně roz-
zářila oči našich nejmenších. Ještě před
Vánoci  mohly děti vidět pohádkový vánoč-
ní pořad Legenda o hvězdě.

V závěru bych chtěla poděkovat Vám
divákům . Spolu s umělci na jevišti doká-
žete vytvořit  opravdu  pohodový večer.
Skupina Rangers to dokonce ocenila i pí-
semně - viz  obrázek.

V kulturních akcích chceme pokračovat
i v letošním roce, Tento měsíc připravujeme
koncert Petry Černocké, o dalších  vystou-
peních budete informováni ve Zpravodaji a
také letáky v poštovních schránkách Dou-
fám , že se nám podaří zajistit takové akce,
které se Vám budou líbit.

                    MUDr.. Zuzana Dastychová
                                    Místostarosta MČ
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!!! ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE  !!!

Muzejní rada vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ na téma:

" RAZÍTKO PRO ÚJEZDSKÉ MUZEUM "

Podmínky soutěže:

1. zúčastnit  se mohou děti a studenti do 19 let

2. tvar lze navrhnout libovolný ( např. kulatý, oválný, obdélníkový, ... )

3. návrh je nutné zpracovat na formát A4, na zadní stranu uvést jméno, věk, adresu a telefonické spojení

4. termín odevzdání  do 19.5.2008

sběrná místa - podatelna MČ Praha 21, újezdské MŠ, třídní učitelé ZŠ, školní družina

5. na návrhu nesmí chybět nápis: Újezdské muzeum, Praha - Újezd nad Lesy

Návrhy razítek budou vystaveny v Újezdském muzeu a jméno autora vítězného návrhu bude vyhlášeno
5.6.2008 na slavnostní vernisáži.

Dne 16.2.2008 se v Újezdském muzeu uskuteční slavnostní vernisáž
výstavy

" ÚJEZD NAD LESY A VESMÍR ".

Tato výstava bude uspořádána ve spolupráci s panem Oldřichem Pelčákem, který se zúčastnil
výcviku kosmonautů společně s  panem Vladimírem Remkem. Součástí výstavy, na které bude
pan Pelčák osobně přítomen, budou i fotografie pořízené během tohoto výcviku.

Rádi bychom opět dali prostor na výstavě tvorbě újezdských dětí na téma " Vesmír ". Práce
mohou být výtvarné (jakákoliv technika) i literární, tvořit mohou jednotlivci i skupiny, a to  nejpozději
do  11.2.2008. Práce  bude  možné  odevzdat  v újezdských  MŠ, u třídních učitelů ZŠ a ve školní družině.

                                                                                                         Za Muzejní radu
                                                                                                         Ing. Eva Danielová
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Kategorie poezie 8. - 9. třída

1. Eliška Halbštátová
2. Daniela Poková
3. Martina Secká

Kompletní práce jsou k nahlédnutí v knihovně
u paní Tomaidesové.

redakční rada ÚZ

VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
" ROSTEME S KNIHOU"

1. Eliška Halbštátová

2. Daniela Poková

3. Martina Secká
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

dílo
Zamilované strašidlo a jiné příběhy
Jak se stát detektivem
Bára a Flíček a …
Ještě hororovější příběhy
Slunce pro čokoládovou holku
Holky, kde jsou kluci?
O Dorotce a psovi Ukšukovi
Nevinná
Kouzelné pohádky na dobrou noc
Příšerky a jejich historky
Ze života koníčků
Letní vzplanutí
Loď duchů
Jedna balerína navíc
Cesta do Londýna
Kouzelnické příběhy
Paříž pod vodou
Pohádky z pod sněhové duchny
Nebojme se strašidel
Čarodejnické příběhy
Konkurz na milenku
Pět holek vítězí
Povídky o upírech
Gaius je osel
Pohádky o vílách
Pohádky z lesní říše

dílo
Hitlerovi milionáři
Životy slavných českých vojevůdců
Jak nevychovat dítě a s pocitem mé
něcennosti

Půjčovní doby:

Pondělí 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 18.00 hod

Středa 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 17.00 hod

Pátek 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 16.00 hod

adresa:  Lomecká 656, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz

PRO DĚTI  A MLÁDEŽ

autor
Arold Marliese
Bauer Insa
Bešťáková Eva
Cox Michael
Dědková Jarmila
Denková Melita
Fischerová Viola
Francková Zuzana
French Vivian
Funke Cornelia
Mádrová Jitka
Makoliová Petra
Marx Karel
Masini Beatrice
Masini Beatrice
Maske Ulrich
Morvan Jean-David
Petráková Hana
Preuss Gunter
Steinwart Anne
Stínil Luděk
Svobodová Vlasta
Uebe Ingrid
Winterfeld Henry

PRO DOSPĚLÉ

autor
Alford Kenneth D.
Bauer Jan
Berne Patricia H.

Birkner-Mahler Frie
Campbell James
Cílek Roman
Coulter Catherine
Doctorow Edgar L.
Dreyer Eileen
Edwardson Äke
Feřteková Vlasta
Harris Lee
Higson Charles
Hooper Kay
Chase Jams Hadley
Jansa Pavel
Kačírková Eva
Kessler Leo
Kinkel Tanja
Kočárek Eduard
Kubátová Marie

Kubátová Taťána
Kuegler Sabine
Kulhánková Alena
Ĺ Amour Louis
Legátová Květa
Longhe Aliena
Loukotková Jarmila
Ludlum Robert
MacAlister Katie
Matragi Blanka
McKinley Tamara
Mitchell David
Moherty-Saneddon, Gwy
Montoussé Marc
Nitschke Günter
Norman Diana
Parker Robert
Pilcher Robin
Poberová Slávka
Průcha Jan
Roberts Nora
Slaughter Karin
Sobotka Richard
Šindelář Vladimír
Toušlová Iveta
Váňová Magda
Váňová Magda
Weiss Sönke C.
Werber Bernard
Whitton Hana
Wilhelm Andreas

Nebezpečná kráska
Jak rozvíjet nadání vašich dětí
Bratrovrah
Večerní hvězda
Pochod k moři
Neber si to osobně
Vyměněná tvář
Kosmetika v teorii a v praxi
Vražda o Vánocích
Stříbrná ploutev
Dotek strachu
To není moje věc
Malér pana Mahlera
Musíš mě zabít
Operace Irák
Dcery Říma
Genetika
Haraburdí, aneb jak se líhnou
dobré knížky
Možná přijde i kominík
Volání džungle
Nejlepší nápady pro děti
Stíny prérie
Mušle a jiné odposlechy
Zahrada starých tajemství
Medúza
Bancroftova strategie
Deníky psané v korzetu
Blanka Matragi
Letní bouřka
Třináct měsíců
Neverbální komunikace dětí
Přehled sociologie
Japonské zahrady
Pobřeží temnoty
Stodolarová holka
Nebe plné hvězd
Intriky na českém trůnu
Přehled pedagogiky
Síla ohně
Triptych
Pytláci v Beskydech
Zkažená krev
Toulavá Kamera, 5. díl
Štěstí Aloise Peina
Tereza
Poslouchej, zabíjej nebo zemři
Den mraveců
Anna Česká
Projekt Babylon
Odmaturuj ze společenských věd
Přehled psychologie

Všem čtenářům, malým i velkým přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2008.

Marie Tomaidesová, knihovnice
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavět ínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstř íku u Měst. Soudu v Praze,  odd. N,  v ložka č. 574
bankovní  spojení  (Komerční  banka,  a.s. ) : 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

KULTURA

Kulturní centrum Beseda program na leden 2008

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

!!!!!!!!!!          Novinky provozu kavárny KC Beseda od Nového roku         !!!!!!!!!!

úterý 8.1.2008, 19.30 KINO - 30 DNÍ DLOUHÁ NOC
USA,Nový Zéland, 2007, 116 min, thriller , titulky, od 15 let, režie: David Slade.hrají: Josh Harnett (Sin City, Černý jestřáb
sestřelen, Pearl Harbor), Melissa Georgie.Každý rok se město na severu Aljašky na měsíc ponoří do tmy. Je to doba, kdy obyvatelé
balancují na hraně mezi přežitím a zkázou, jelikož s tmou přichází i něco jiného. Čerstvá krev láká predátory a úsvit nepřichází …
Film je adaptací známého hororového comicsu.

čtvrtek 10.1.2008, 19.30 KINO -  ŠŤASTNÉ MÍLE
Austrálie, 2007, USA, 105 minut, titulky, od 15 let, režie: Michael James Rolland,Hrají: Kenneth Moraleda, Rodney Afif, Srisacd
Sacdpraseuth.Když na australském pobřeží přistane indonéská rybářská loď s pasažéry z Kambodže a Iráku, začíná putování
ilegálních přistěhovalců do vysněného města Perth. Oklamáni falešnými sliby ocitají se uprchlíci na kraji pouště, 300 kilometrů
od nejbližšího města.

čtvrtek 17.1.2008, 19.30 KINO - POSLEDNÍ VLAK
Německo, 2007, 120 minut , thriller , titulky, od 12 let, režie: Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová.Hrají: Gedeon Burkhard, Sibel
Kekilli, Juraj Kukura, Nina Divíšková, Vojta Kotek.Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení. Do posledního
vlaku složeného z dobytčáků je nasázeno 688 lidí.Boj o život  začíná již v přecpaných vagónech.Film Poslední vlak má za sebou
projekce na festivalech v Berlíně, Karlových Varech a dobře si vedl i v německé distribuci. Síla filmu spočívá především ve
skvělých hereckých výkonech, napínavé atmosféře a hlavně historické věrnosti a důkladnosti.

pátek 18.1.2008, 19.30 KONCERT - SKUPINA PROXIMA
Kromě vlastních skladeb zařazuje skupina Proxima do repertoáru pro radost svou i posluchačů také revivalovou klasiku ze 60 -
90 let. Skladby aranžérsky připodobňuje svému stylu a vystupuje s nimi v pražském teritoriu (více na www.proxima-rock.cz).

úterý 22.1.2008, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO - MÁŠA A MEDVĚD, HRAJE DIVADLO ÚSMĚV
"…ach já Máša nešťastná, kdopak má mne rád,medvěd mě tu uvěznil není kamarád…" Máša se v lese ztratila a medvěd ji u sebe
uvěznil. Máša koláče napeče a medvěda přelstí. Klasická ruská pohádka, kterou by měly znát všechny děti i
 v podání Divadla Úsměv. Vstupné: 35Kč/os.

čtvrtek 24.1.2008, 19.30 KINO - 4 MĚSÍCE 3 TÝDNY A 2 DNY
Rumunsko, 2007, drama, 113 minut, titulky, od15 let, Režie: Cristian Mungiu.Hrají: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad
Ivanov.Příběh dvou vysokoškolských studentek, za éry rumunského totalismu těsně před pádem železné opony, kdy během
jednoho dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat. Film je drsnou výpovědí nejenom o těžké době ale, a to především,
o silném přátelství. Film získal nejvyšší ocenění, Zlatou Palmu, na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 07.

První nekuřácká kavárna v Klánovicích
Od 1. ledna 2008 je kavárna v KC Beseda 100% NEKUŘÁCKÁ. Přijďte si užit špičkových kavárenských služeb a výrobků v příjemném,
nezakouřeném prostředí s čerstvým vzduchem!  Ideální pro celou rodinu!! Kuřáci jsou rovněž vítáni, ale kouřit budou muset venku.
Věříme, že i oni tuto změnu uvítají. Večer, když přijdou domů z KC Beseda již nebudou mít problém s "vůní" svého oděvu.

Rozšíření provozní doby
Od ledna 2008 bude otevřena kavárna i v dopoledních hodinách, a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10.00 do 12.00
(kromě svátků). V této době budou primárně poskytovány služby připojení k internetu (s omezeným sortimentem služeb vlastní
kavárny). Připravujeme rovněž zvláštní dětské pořady.
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KULTURA

Poděkování dárcům

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

neděle 27.1.2008, 10.30   KINO - KOUZELNÁ ROMANCE
USA, 2007, romantická komedie, 108 min, český dabing, mládeži přístupné,Režie: Kevin Lima.Hrají: Amy Adams, Patrick Dempsey,
James Marsden, Timothy Spall, Idina Mendez a Susan Sarandon.Film o pohádkové princezně (AMY ADAMS) z minulosti, kterou
zlá královna (SUSAN SARANDON) přemístí do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s příběhem z
moderního New Yorku.

neděle 27.1.2008, 17.00  KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ
Co že vás na "čajíku" tentokrát čeká a nemine? Kromě dvou českých folkových bonbónků v podobě Martiny Trchové
(www.trchova.cz) a Jany Šteflíčkové (www.janaakun.cz)přijalo Lukyho pozvání i bratislavské trio Oli&Lu (www.oliali.sk). A protože
bychom rádi všechny účinkující poznali nejen v roli muzikantské, nachystali jsme na každého malé záludné překvapení. Oliver
Sinay navíc představí projekt "Slniečka z onkológie", kterého je "otcem". Premiéru bude mít také naše zbrusu nová folková
maxikonvička (děkujeme tímto panu Mykolovi Ivanynovi za její zhotovení), která tentokrát připraví čaj diviznový, slazený medem.
Takže prosím nezapomeňte svoje plecháčky, bucláky a hrnéčky. Jako bonus dostane každý dvacátý divák hrneček od nás. Těší
se Majka a Luky Lukáčovi (www.lukylukac.eu). Vstupné: 50Kč, děti polovic

úterý 29.1.2008, 19.30 KINO - HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA, 2007, 96 min, thriller , titulky, od 15 let, režie: Robert Redford.hrají: Robert Redford, Meryl Streepová, Tom Cruise.Je válka,
i když to tak na první pohled nevypadá. Tisíce mladých mužů nasazuje americká armáda v nejrůznějších koutech světa, aby
bojovali s terorismem. Jejich osud ovšem řídí politici z dobře zabezpečených pracoven ve Washingtonu. Jsou to právě jejich
rozhodnutí, která mohou změnit život tisícům lidí. V jednom z nejočekávanějších politických thrillerů roku se na tyto otázky
pokusí odpovědět režisér a herec Redford. Sekundují mu vynikající Meryl Streepová a Tom Cruise.

čtvrtek 31.1.2008, 19.30 KINO - KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Norsko, 2006, drama, 96 minut, titulky, od12 let, Režie: Bard Breien.Hrají:Marien Saastad ottesen, Fridjov Saheim, Kirsti Eline
Tourhaug.Partička několika hendikepovaných lidí pod vedením rázné psycholožky vyráží za svým dalším cílem: přesvědčit
pětatřicetiletého Geira, který po autonehodě skončil na vozíku (navíc jako impotentní), že by se měl přidat k jejich skupině, naučit
se společně s nimi pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající se manželství. Cena za nejlepší režii na MFF Karlovy Vary,
druhé místo v divácké anketě festivalu.

Rezervace a ceny vstupenek

• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)

• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz;  či v KCB  během akcí nebo telefonicky na 604 288 076

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila
ze svých zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně podpořil projekt
technického rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.
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VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM O. S. NEPOSEDA
PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Občanské sdružení Neposeda v únoru 2008 zahajuje poslední běh projektu
podporovaného Evropským sociálním fondem

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až

jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli
při hledání nového zaměstnání i v něm.

Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, především ze správního obvodu
Praha 21.

Bezplatně Vám nabízíme:

1. BLOKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA:

• Práci s počítači a internetem
• Základy ekonomie /účetnictví
• Základy práva
• Anglický / německý jazyk
• Administrativa
• Trénink komunikačních dovedností
Sami si zvolíte, co se chcete naučit a dozvědět.
Po absolvování jednotlivého blokového kurzu úspěšný účastník získá osvědčení.

2. ODBORNÉ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ - BĚHEM
I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

+ MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB - DOHLED NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU.

Vzdělávací blokové kurzy a poradenství se konají v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus,
Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Kurzy probíhají v dopoledních hodinách od 9.00 do 12.30 hodin, přesné termíny budou upřesněny již
během ledna. Poradenství probíhá 30 minut před a během kurzu nebo po individuální dohodě.

Těšíme se na Vás Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 739 491 633)

info@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp

NEPOSEDA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice, www.neposeda.org,  info@neposeda.org
reg. MVČR č. VS/1-1/41 754/99-R, IČ 69793298

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

ZVEME VÁS
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ZVEME VÁS

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21
uvádí

koncert české Saxany

PETRY ČERNOCKÉ

Dne 31. ledna 2008 od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova.

Vstupné 150 Kč - předprodej: podatelna MÚ Újezd nad Lesy
a Knihkupectví nad Lesy Staroújezdská 45.

                                                           Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz - 777 811 331

Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s. nabízí

INTENZIVNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
ZIMA 2008

Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny v termínech:

28. 01. - 01. 02. 2008
04. 02. - 08. 02. 2008

Dále nabízí:

Skupinové kurzy pro různé zájemce:
začátečníky, středně a více pokročilé

Jarní semestr 2008
Vždy 2x týdně dvě vyučovací hodiny v termínu: 11. 02. - 17. 06. 2008

Bližší informace a přihlášky najdete na www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700 a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57.

ZE ŠKOLY

ZPRÁVIČKY

"Koukám, jak ten čas letí." | tahle písnička zněla v uších, když se k nám přišli podívat naši školáci z 1. B.
Společně jsme si zazpívali a vyrobili ozdoby na stromek.

Jinak jsme prosinec prožili v přípravách na vánoce a besídku. Byl u nás i Mikuláš s čerty, za bohatou
nadílku ovoce děkujeme panu Kněžínkovi!

A pak už nás čekal ozdobený stromek a vůně cukroví. Moc děkujeme našemu místnímu úřadu a všem
hodným rodičům, kteří sponzorováním přispěli na dárky pro děti!

Závěrem chci popřát vám všem, abyste nový rok prožili ve zdraví, aby byl úspěšný a šťastný.

M. Kubová, MŠ Sedmikráska
www.ms-sedmikraska.pcsa.cz
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ZE ŠKOLY

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Zápis do 1.třídy Masarykovy základní školy
v Újezdě nad Lesy se koná
17. a 18. ledna 2008 (Čt+Pá)
vždy od 14:00 do 18:00
v budově školy ve Starokánovické ulici 230 (park)

Informace Masarykovy základní školy a Městské části Praha -
Újezd nad Lesy ke školnímu roku 2008/2009

    V návaznosti na článek v Újezdském Zpravodaji z listopadu 2007 opakujeme část sdělení o přijímání
dětí do 1. ročníku místní ZŠ.

    Omezení přijímání nových žáků s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy nebylo dosud pro vedení
školy i zřizovatele preferovanou variantou a i do školního ročníku 2007/2008 nastoupila řada dětí, které
nemají trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy. Nicméně poslední odhady ředitelek místních mateřských školek
ohledně počtu předškoláků s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy (117) a počty dokončovaných bytových
jednotek ukazují, že tuto strategii „otevřené školy“ není možné z kapacitních důvodů nadále udržet.

    Pro příští školní rok chceme v souladu s přáním zřizovatele zachovat tyto podmínky - třídy cca po 25 dětech
a školní družinu až do třetího ročníku. A to i přes to, že si to bude vyžadovat složitější úpravy a změny
v organizaci školní výuky i družiny. Preferujeme kvalitní péči o místní děti, děti jejichž rodiče skutečně
žijí a trvale bydlí v Újezdě nad Lesy! Kapacitu školy nelze dále zvyšovat, je nezbytné přijmout pravidla,
která budou preferovat místní děti před dětmi z okolních obcí a městských částí.

    ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK:

1/ Pro školní rok 2008/2009 budou přijati jen žáci s trvalým bydlištěm v Praze 9 -
Újezdě nad Lesy

2/ Nebude-li naplněna kapacita jednotlivých tříd do uvedeného počtu max. 26 dětí, budou
přijati přednostně sourozenci již umístěných „přespolních“ žáků

3/ Nebude-li kapacita (max.26 dětí) naplněna ani dle bodu 1 a 2, budou zařazeni
i „přespolní“ žáci, kteří se řádně zapsali a to v pořadí:

a/ dítě - předškolák navštěvující MŠ v Újezdě nad Lesy
b/ ostatní

    Toto opatření není v přilehlých obcích ničím výjimečným a lze říci, že k němu přistupujeme jako jedni
z posledních. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka vydá ředitelství ZŠ do 30 dnů po termínu zápisu.

Miroslav Kurka       Vladana Vacková
ředitel školy                                   zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
tel. 281011512, kurka@zspolesna.cz                       tel.: 281970653-101, vackova@zspolesna.cz

    Pozn.: Bližší informace, případně mimořádný termín zápisu (dítě v zahraničí, nemoc...) možno dojednat
osobně s vedením školy - viz kontakty.
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Masarykova základní
škola a mateřská škola,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

NOVOROČNÍ  PŘÁNÍ
TROCHU  JINAK

Vážení čtenáři zpravodaje, milí
rodiče a ostatní přátelé školy!

Přijměte prosím od všech
pracovníků naší - vaší školy
kromě upřímného přání jen
všeho dobrého v novém roce
2008 i poněkud netradiční
poselství vašich - našich dětí.

Věříme, že jim vyhovíte,
zvláště t i ,  kteř í jezdí ul icí
Čentickou kolem parku.

Za celý kolektiv pracovníků školy,
Miroslav Kurka, ředitel

ZELENÁ ZAHRADA

Naše MŠ Rohožník se nachází v okrajové části
Prahy, v blízkosti sídliště a nákupního centra,
nedaleko hlavní silnice. Na zahradě školky nám chybí
stromy - máme nedostatek stínu, postrádáme je také
z estetického hlediska a v neposlední řadě by
výsadba nových stromů zlepšila stav životního
prostředí v naší městské části, která je velmi zatížena
dopravou.

Proto se snažíme, na základě projektu "Zelená
zahrada", o výsadbu rychle rostoucích, málo
alergizujících stromů, které jednak poskytnou
dostatek stínu pro dětskou hru v průběhu slunečných
dní roku a jednak zkrášlí okolí a prospějí k zlepšení
životního prostředí.
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Z 8. zasedání Školské rady, které proběhlo 27. listopadu 2007

Z témat, které probírala Školská rady vybíráme:

Dopravní situace kolem školy v době dopravních špiček

Školská rada  diskutovala dopravní situaci kolem školy v době ranní a odpolední "špičky".  Vzhledem
k dislokaci školy a rostoucímu počtu žáků není řešení zejména v době "ranní půlhodinky" jednoduché. Jde
o to, že v  době  špičky řada rodičů vozí své děti do školy automobily i školní autobusy  a jejich koncentrace
vytváří složité dopravní problémy a zvyšuje výrazně  ekologické zatížení ovzduší.

Vedení školy již na situace v rámci svých možností  zareagovalo - budovy školy jsou otevírány dříve než
v minulosti. Toto opatření určitým způsobem pomohlo - ranní "špička se" roztáhla na delší časové období
a auta s dětmi se mohou plynuleji před školou střídat.

Dále byl v souvislosti s vybudováním Multifunkčního sportoviště rozšířen počet značených parkovacích
stání, čímž se situaci opět o trochu zpřehlednila. Přesto je zřejmé, že vzhledem k dislokaci obou
budov a poměrně úzkým příjezdovým silnicím je třeba, aby všichni rodiče, kteří vozí dětí autem, měli
velkou trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.

Zejména s blížící se  zimou pak apelujeme na ekologické chování řidičů - rodičů žáků, kteří se
v některých  případech chovají hodně nezodpovědně.  Bohužel k "běžným  zvykům"  některých řidičů-
rodičů například patří nechat běžet motor svého auta  a odvádět dítě do školy !!  To samozřejmě nějakou tu
minutu trvá a naše auta mezitím vyprodukují ohromné množství škodlivin, které musí další děti dýchat.
Ano, auto se krásně prohřeje, okna definitivně odmrznou, pohoda pro řidiče, ale…..Prosíme proto rodiče,
aby se chovali ekologicky a  adekvátně situaci ! Vždyť nikdo z rodičů snad nechce, aby naše děti dýchali
zplodiny z výfuků!

Na tomto problému se v rámci ekologické a dopravní výchovy  po dohodě s vedením shodli též  učitelé
a žáci základní školy.  Vhodným způsobem pak děti brzy  upozorní své rodiče-řidiče.

Různé:  Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
Dále bylo řediteli ZŠ doporučeno, aby opětovně na stránkách prosincového vydání Újezdského zpravodaje

zveřejnil podmínky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy. Současně ŠR doporučila  řediteli školy, aby
tyto podmínky zveřejnil i v periodikách přilehlých MČ a obcí, ze kterých se děti do Újezdské školy.

ŠR zopakovala, že omezení přijímání nových žáků s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy nebylo
doposud pro vedení školy i zřizovatele preferovanou variantou a i do školního ročníku 2007/2008 nastoupila
řada dětí, které nemají trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy.  Nicméně poslední odhady ředitelek místních
mateřských školek ohledně počtu předškoláků s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy (117) a počty
dokončovaných bytových jednotek ukazují, že tuto strategii "otevřené školy" není možné z kapacitních
důvodů nadále udržet a bude nutné jednoznačně upřednostnit děti, s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy.

za Školskou radu:
Tomáš Vaníček, radní MČ

Na projektu "Zelená zahrada" se podílí všichni
zaměstnanci MŠ, rodiče a děti naší MŠ a také MČ
Praha 21, Odbor životního prostředí. S jeho
profesionální a rozhodující pomocí a profesionalitou
i ochotou f i rmy HAUK-ŠTĚPÁN-USTOHAL
(Zahradnické a lesnické služby) se nám projekt
postupně daří realizovat. Naši zahradu krášlí od
listopadu tři vzrostlé borovice, javor mléč, jeřáb ptačí
a javor jasanolistý.

Cílem našeho projektu je vytvoření krásného,
bezpečného a příjemného prostoru pro dětskou hru.

                                  Míla Benátská, ředitelka MŠ
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Rok se překulil do posledních měsíců a to byla pro nás doba
dlouhého čekání a příprav na nejkrásnější svátky - vánoce. Aby
čekání pro nás nebylo tak nekonečné, paní učitelky pro nás při-
pravily spoustu zajímavých aktivit.

Již na začátku listopadu jsme se i s rodiči sešli na předvánoč-
ní odpolední keramické dílně. Všechny zvonečky z hlíny se po-
vedly, i když ty naše, dětské byly přece jen nejhezčí.

Koncem listopadu jsme díky ochotě tatínka a maminky naší
kamarádky, kteří vlastní luxusní autobus, navštívili muzeum bet-
lémů pod nádherným hradem Karlštejnem. Pohled na sluncem ozářený hrad nám doslova vyrazil dech.
V muzeu jsme obdivovali práci umělců, kteří vytvořili svá díla z různých materiálů - perníku, papíru,
keramiky i vykládané perletí. V prostorách muzea jsme si zazpívali i koledy.

A pak to přišlo! Do školičky zavítal Mikuláš, an-
děl, ba i čert. Odpoledne plné básniček a písniček se
vydařilo a protože nezbyl ani jeden balíček s nadílkou
vypadá to, že jsme všichni byli hodní a šikovní.

V následujících dnech přišlo na řadu vážení, za-
dělávání, vykrajování, slepování a zdobení - zkrátka
pečení cukroví na vánoční setkání s rodiči.

Čekání nám zpříjemnil také kouzelník a překrás-
ná vánoční pohádka.

Předvánoční setkání s našimi nejmilejšími se nám
povedlo. Krátká vystoupení odměnili potleskem a nad
vlastnoručně vyrobeným dárečkem ukápla nejedna sl-
zička. Chutnalo jim i naše cukroví a nám zase to jejich,
které přinesli na ochutnání. Asi jsme opravdu hodní
kamarádi, protože pod stromečkem ve školce jsme na-
šli spoustu vysněných dárků, které využijeme ve tří-
dách i na zahradě.

Už nyní se těšíme na karneval a další zajímavé akce, které přijdou.

                            Kamarádi z 1. mateřské školy

ZE ŠKOLY

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY BETLÉMŮ
NA KARLŠTEJNĚ

Děti z mateřské školky se blíží k Muzeu
betlémů na Karlštějně
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ZPRÁVY Z FOTBALU

 Podzimní část sezóny 2007/2008 skončila a po krátkém odpočinku začala zimní příprava.
V rámci zpříjemnění náročných tréninků na získání fyzické kondice na druhou část sezóny
naše mužstva přípravek pořádají Zimní ligu v hale v Běchovicích.

Jestli se chcete přijít podívat na nejmenší fotbalistky a fotbalisty, co už všechno dovedou
a s jakým úsilím reprezentují naši obec, rádi Vás uvidíme.

Rozpisy zápasů jednotlivých mužstev a výsledky najdete na www.fkujezd.cz v sekci zimní halové
soutěže.

A jak si jednotlivá mužstva zatím vedla?

Mladší přípravka ,,B"  (hráči roč. 2000 a ml.), II.A třída Praha

Výsledky a průběžné hodnocení zimního halového turnaje  pořádaného FK ÚJEZD NAD LESY v Běchovicích
jsou k nahlédnutí na internetových stránkách klubu. Rádi bychom touto cestou poděkovali hráčům, kteří
v posledním herním dni podali úžasný výkon, ačkoli hráli téměř  bez střídání a vybojovali tak první místo
v tabulce.
Děkujeme Kačce Šulekové, Marušce Oktábcové, Adamovi Bártovi, Honzovi Chytilovi, Pavlovi Jirsovi,
Štěpánkovi Tupému a Kubovi Horovi.
V sobotu 8.prosince se nejmladší členové FK ÚJEZD NAD LESY  utkali se soupeři z Brandýsa nad Labem
a Staré Boleslavi, a to na turnaji pořádaném ve Sportcentru Brandýs nad Labem. Hráči narození v roce
2001 a 2002 nastoupili v počtu 4+1 a utkání trvající 2x8minut odehráli s plným nasazením. Výsledek 0:0
a 2:0 byl tedy zasloužený.

Jana a Honza

Mladší přípravka ,,A"  (hráči roč. 1999 a ml.), I.A třída Praha

Tréninky : Každé úterý 15.45 - 17.00 tělocvična ZŠ Polesná
Každý pátek 15.30 - 17.00 tělocvična ZŠ Polesná

1.hrací den - neděle 25.11.
FK Újezd n/L B - Slavoj Stará Boleslav 6:6 (3:4)
Branky : 5x Štěrba, Kuštein
FK Újezd n/L B - FK Újezd n/L A 1:15 (1:10)
Branky : Štěrba - 6x Mruvčinský, 3x Veselovský, 3x Černý, 2x Bouška, Pinkas
FK Viktoria Žižkov - FK Újezd n/L A 5:9 (3:4)
Branky : 6x Mruvčinský, 2x Veselovský, Votava
SK Nusle - FC Háje JM 4:5 (3:4)
SK Nusle - Slavoj Stará Boleslav 8:3 (5:0)
Loko Vltavín - FC Háje JM 1:4 (1:2)
Loko Vltavín - FK Viktoria Žižkov 3:14 (2:8)

2.hrací den - sobota 8.12.
FK Újezd n/L A - FC Tuchoraz 18:1 (9:1)
Branky : 6x Mruvčinský, 3x Pinkas, 3x Veselovský, 3x Bouška, 2x Kuštein, Černý
FK Újezd n/L A - FC Háje JM 9:4 (6:3)
Branky : 6x Mruvčinský, Veselovský, Pinkas, Černý
FK Újezd n/L B - FC Háje JM 3:10 (1:6)
Branky : 2x Štěrba, Králová
FK Újezd n/L B - SK Zbraslav 1:7 (1:3)
Branky : Denemark
Slavoj Stará Boleslav - Loko Vltavín 4:5 (2:2)
Slavoj Stará Boleslav - FC Tuchoraz 7:4 (5:3)
FK Kavalier Sázava - Loko Vltavín 2:4 (2:3)
FK Kavalier Sázava - FK Viktoria Žižkov 2:12 (2:7)
SK Český Brod - FK Viktoria Žižkov 4:13 (3:6)
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SK Český Brod - SK Nusle 3:3 (3:2)
SK Nusle - SK Zbraslav 0:14 (0:7)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. HRACÍM DNU

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre       Body
1. FK Újezd nad Lesy "A" 4 4 0 0 51:11        12
2. FK Viktoria Žižkov 4 3 0 1 44:18 9
3. FC Háje JM 4 3 0 1 23:17 9
4. SK Zbraslav 2 2 0 0          21:1 6
5. Loko Vltavín 4 2 0 2 13:24 6
6. Slavoj Stará Boleslav 4 1 1 2 20:23 4
7. SK Nusle 4 1 1 2 15:25 4
8. SK Český Brod 2 0 1 1 7:16 1
9. FK Újezd nad Lesy "B" 4 0 1 3 11:38 1

10. FK Kavalier Sázava 2 0 0 2 4:16 0
11. FC Tuchoraz 2 0 0 2 5:25 0

Roman Mruvčinský, trenér

Obrázek ze zimní ligy v Běchovicích - náš druhý tým před utkáním

Starší přípravka (hráči roč. 1997 a 1998) .), I.A třída Praha

Tréninky : Každou středu 15.00 - 16.00 tělocvična ZŠ Polesná
Každý pátek    14.00 - 15.30 tělocvična ZŠ Polesná

1.hrací den - sobota 24.11.
Bílá Hora - FK Újezd nad Lesy 2:6 (0:4)
Branky : 2x Pinkas M., 2x Šulek P., Drdla L., Konejl D.
Brandýs nad Labem - FK Újezd nad Lesy 7:6 (3:3)
Branky  4x Konejl D., Pinkas M., Šulek P.
Úvaly - Slavia Praha dívky 7:5 (5:2)
Úvaly - FK Viktoria Žižkov 2:5 (0:0)
Slavia Praha dívky - Měchenice 13:8 (6:5)
FK Viktoria Žižkov - Černčice 10:1 (5:1)
Měchenice - Černčice 6:9 (2:5)
Aritma Praha - Brandýs nad Labem 3:6 (2:3)
Aritma Praha - SK Viktoria Žižkov 8:7 (7:3)
Bílá Hora - SK Viktoria Žižkov 1:5 (1:1)

SPORT
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2.hrací den - neděle 9.12.2007
FK Újezd nad Lesy - SK Úvaly  8:2 (5:1)
Branky : 3x Konejl D., 2x Pinkas M., Drdaj D., Šulek P., Vojáček L.
FK Újezd nad Lesy  - Slavia Praha dívky 10:2 (6:0)
Branky : 3x Konejl D., 2x Šulek P., Drdla L., Pořízka J., Přibyl R., Vojáček L., Pinkas M.
SK Černčice - Sokol Košťany 0:28 (0:12)
SK Černčice -  SK Úvaly 1:7 (0:2)
Sokol Měchenice - Sokol Košťany 2:29 (1:15)
Sokol Měchenice - FK Viktoria Žižkov 3:17 (1:7)
FK Viktoria Žižkov - Slavia Praha dívky 14:1 (4:1)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2.HRACÍM DNU
Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre       Body
1. FK Viktoria Žižkov 4 4 0 0        46:7         12
2. FK Újezd nad Lesy 4 3 0 1 30:13 9
3. Sokol Košťany 2 2 0 0        57:2 6
4. FK Brandýs n. Labem 2 2 0 0        13:9 6
5. SK Úvaly 4 2 0 2 18:19 6
6. SK Viktoria Žižkov 2 1 0 1        12:9 3
7. Aritma 2 1 0 1 11:13 3
8. Slavia Praha dívky 4 1 0 3 21:39 3
9. SK Černčice 4 1 0 3 11:51 3

10. Sokol Měchenice 4 0 0 4 19:68 0
11. Sokol Bílá Hora 2 0 0 2 3:11 0

 David Šulek, trenér

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA

Vážení čtenáři, přátelé, zahrádkáři, vítám Vás
všechny  v Novém roce 2008 u povídání o zahrád-
ce. Pro leden platí pranostika " Leden studený,
duben zelený".  Během roků co píšeme tyto řádky,
jsme napsali  mnoho rad  a protože  se nechceme
opakovat a pro měsíc leden jsou rady pouze teore-
tické, bude dnešní téma "Ekologická zahrada" a tím
se přiblížíme i bio zelenině či ovoci.

Většina  chemických přípravků používaných
k ochraně rostlin je škodlivá. Po aplikaci se některé
z nich v rostlinách i půdě pomalu rozkládají, dlouho se
udržují v přírodním prostředí a stávají se součástí po-
travinového řetězce. S hubením škodlivého hmyzu vět-
šinou hubíme i hmyz užitečný a tím je narušena přírodní
rovnováha. Časem si choroby i škůdci zvykají na che-
mické přípravky , které pak ztrácí svoji účinnost. Proto
chemický průmysl vyvíjí stále nové přípravky. Některé
chemikálie narušují fyziologické procesy v rostlinách
a tím omezují jejich výkonnost.

Prevence:
Abychom nemuseli používat tolik chemických

přípravků je zde několik rad, jak mnohým choro-
bám a škůdcům předcházet.

Pěstujeme odrůdy rezistentní padlím.
Do korun zavěšujeme bílé lepové lapače na pi-

latky a žluté na vrtuli třešňovou.

Do sklenic s pivem lapáme vosy, které poško-
zují zrající ovoce a infikují je zárodky moniliové
choroby.

Nahnilé ovoce sklepáváme včas z větví, sbírá-
me pod stromy  a odhazujeme do asanačních jam,
kde je posypáváme prachovým páleným vápnem
a zemí.

Na kmeny stromů upevňujeme na podzim le-
pové pásy, které zabraňují samičkám píďalek pří-
stup do korun k nakladení vajíček.

Kmeny mladších stromů opatřujeme chrániči
proti ohryzu zvěří a proti praskání kůry při extrém-
ních teplotních změnách mezi dnem a nocí kon-
cem zimy a v předjaří.

Slimáky lapáme do nádobek s pivem, hryzce
do pastí. Sbíráme a ničíme brouky, vajíčka a lar-
vy mandelinky bramborové.

Bílou netkanou textilií chráníme mrkev před po-
chmurnatkou, košťálovou zeleninu proti dřepčí-
kům, květilkám, ranou zeleninu proti poškození
mrazem. Zrající jahody podkládáme posečenou
trávou, nakrátko pořezanou slámou, pásy folie apod.

Biologická ochrana:
Při ní využíváme schopnosti přírody, aby se sama

bránila proti přemnožení různých škůdců. Vyvěšuje-
me budky pro užitečné ptactvo a v době zimní nou-
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Ajaxův zápisník opět zamířil do školních lavic i na policejním
obvodě Praha III  (Praha 9,8,3)

     Již po páté za sebou každoročně probíhá v některých základních školách ve 2. a 3. třídách našeho
obvodu celorepublikový policejní preventivní projekt Ajaxův zápisník. Projekt je veden formou
jednotlivých ucelených přednášek, které uvádí zkušený policista v uniformě podle tzv. "Ajaxova
zápisníku". Maskotem celého programu je dětmi oblíbený plyšový policejní pes Ajax, proto Ajaxův
zápisník.

      Vyškolený  pol icista dětem nenási lnou formou úměrnou jej ich věku a zkušenostem povídá
o návykových látkách, o vlastní bezpečnosti, o zajímavé a rozmanité policejní práci. Děti se dozví
např. o psovodech, o policejních hodnostech, o policejních specialistech např. z oboru daktyloskopie,
o poříčním oddílu, o dopravní a pořádkové policii a dalších. Čas policista věnuje i bezpečnosti dětí -
jak se zachovat, když se dítě ocitne v nebezpečí, jak nebezpečí čelit, či se do něj  vůbec nedostat.
Všemi tématy prolíná význam  hodnoty opravdového kamarádství, upevňování zdravého sebevědomí
a povědomí o právu dítěte upozornit dospělého či policistu, že "něco"  není v pořádku. Nedílnou
součástí Ajaxova zápisníku je i dnes tolik diskutovaná dopravní výchova, která se probírá z hlediska
chodce a také z hlediska cyklisty. Jedno téma je věnováno šikaně, kde se děti dozvídají na jaké linky
mohou zavolat , když jim někdo ubližuje a dozví se  spoustu dalších rad co mají dělat.

     Zvídavost školáčků je obrovská, i zkušený policejní preventista se nad dotazy dětí někdy "zapotí".
Náplň hodin je velmi pestrá i díky tomu, že si druháci i třeťáci mohou vyzkoušet policejní čepici,
prohlédnout zbraň, pouta nebo si sejmout otisky. Na konci přednášky děti vždy obdrží malé dárečky
např. rozvrh hodin s l inkami t ísňového volání,  tužky,  praví tka s logem pejska Ajaxe, kar t ičky
s preventivními radami. Děti mají o besedy s policistou opravdu veliký zájem. Několikrát se stalo,

RŮZNÉ

ze je přikrmujeme. V zahradě chráníme užitečné ži-
vočichy - ježky, ještěrky, žáby, rejsky - ti se velmi
podobají malým myškám, slunéčka sedmitečná,
střevlíky a zlatoočky,  Pro ptáky hnízdící v křovinách
vysazujeme vhodné druhy, jestliže v blízkém okolí
nerostou divoce. Stačí také, když na 1 - 2 stromech
uděláme z neopadavého chvojí nebo jalovcových
větví hnízdní kapsu.

V poslední době se stále více používají příprav-
ky na bázi mikroorganismů - biogens. Jsou to různé
druhy dravých roztočů, ploštic, slunéček, parazitic-
ké hlístice a jiné. Používají se hlavně ve sklenících,
zimních zahradách proti sviluškám, třásněnkám,
molicím, slimákům, roztočům na révě vinné apod.

Chemie:
Budeme-li racionálně uplatňovat výše uvede-

né způsoby preventivní, mechanické a biologické
ochrany podaří se nám škůdce udržet v únosných
mezích. Pokud se, ale za mimořádných, hlavně
klimatických podmínek (dlouhé sucho nebo mok-
ro) příliš rozmnoží, teprve pak přistoupíme k ra-
zantní chemické ochraně. Vždy s ní zacházíme
velmi opatrně.

Pravidla:
Po správném určení choroby nebo škůdce po-

užijeme nejvhodnější přípravek s vysokou účin-
ností, nízkou zdravotní a ekologickou škodlivostí
a krátkou ochrannou lhůtou a tolerantní vůči uži-
tečnému hmyzu.

Přípravek použijeme ve správné koncentraci
a v době, kdy je  ošetření nejpotřebnější. Nepou-
žíváme přípravky s prošlou účinností - zpravidla
dva roky od data výroby. Při ošetření používáme
ochranné prostředky a dodržujeme hygienické
zásady.

Zelenina i ovoce s označení bio jsou několi-
kanásobně dražší a přitom při správném postu-
pu si můžeme  takovou zdravou zeleninu i ovoce
vypěstovat. Není třeba tak pohledné a veliké,
ale zato zdravější.

Organizační záležitosti:
Pro jarní měsíce připravujeme jako každý rok

přednášky spojené s besedami, témata vybírá výbor
organizace, velmi přivítáme Vaše náměty a nápady.

Za výbor
Blanka Exnerová
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že policistu - preventistu poznají i v civilu a hrdě se k němu hlásí. Na ZŠ Generála Janouška dokonce
děti vytvořily o policejním psu Ajaxovi básničky.

      Preventivní program je kladně hodnocen nejen dětmi, ale kvitují ho i pedagogové, jejichž třídy
jsou do  projektu zapojeny.  Projektu se účastní  v našem obvodě několik škol namátkou ZŠ Generála
Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Špitálská, ZŠ Jeseniova, ZŠ Žerotínova, ZŠ Ústavní , ZŠ Hloubětínská,
Spec.škola Mochovská,ZŠ Glovatského, ZŠ Spořická,  ZŠ Havlíčkovo náměstí , Spec.škola Libčická,
ZŠ Újezd nad Lesy a další. "Ajax" je pro školy zdarma a celý financován Policií ČR.

                                           nprap.Mgr.Gabriela Krupičková
                                           Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS

                                           tel:974858208

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE:
ADRESA: ÚŘEDNÍ HODINY:
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
STAROKLÁNOVICKÁ 260 středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY pátek 8:00 – 12:00

PODATELNA: tel.: 281 012 911 / fax: 281 971 531

VÝKONNÁ REDAKTORKA: Martina Nejtková
tel.: 281 012 943,
e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz
Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna,

schránka před hlavním vchodem

RŮZNÉ

PŘÍJEM INZERÁTŮ: Irena Mrázová
tel: 281 012 980
e-mail: irena.mrazova@praha21.cz

osobně, elektronicky;
platba: v hotovosti, na fakturu
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Nabízíme veškeré služby lyžařům:
• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• broušení hran a skluznic
• opravy skluznic

kontakt tel.: 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

otevíracíotevíracíotevíracíotevíracíotevírací
doba:doba:doba:doba:doba:

po - pápo - pápo - pápo - pápo - pá
17.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.00

placen·
 inzerce & reklama

Chcete prodat byt?
Máte hrůzu z realitky?
Obraťte se na

PORADNU!

 777 066 984

Realitní
poradna s.r.o.
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
                     SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK - www.i-lvicek.cz
Bečvářská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St – 10.00 – 16.00
!!!Pozor změna!!! Út, Čt – 14.00 – 19.00

14. 12. - 13. 1. ZAVŘENO - otevřeno pouze na zvonek
nebo po domluvě na emailu: bazareklvicek@seznam.cz

NEXT, GAP, GEORGE, H&M, Early Days, Adams,
Marks a Spencer, Mothercare, Cherokee…

PROVÁDÍ VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

ZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - Semerád

     Poskytněte Váš

automobil, dům, garáž, plot, balkón, pozemek...

       k reklamním účelům.

ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE
až 5000 KČ/měsíčně !

Volejte IHNED tel.:

za běžný tarif
221 221 551

V Újezdě nad Lesy koupíme RD
nebo POZEMEK od 450 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned. Nejsme RK

Mobil: 607 807 645

POTŘEBUJETE PRONAJMOUT BYT
NEBO PRODAT DŮM NA PRAZE VÝCHOD?
Ráda Vám zajistím klienta ZDARMA. Právní
servis a serióznost samozřejmostí!

PAVLOVÁ@BV-REALITY.CZ 723 423 691

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 281 972 273 nabízí

Masáže
 thajské masáže, masáž horkými kameny,

celutidové programy, parafín
klasické, lymfatické, reflexní, reiki

 baňkové, Zen Touch Shiatsu, moxování,

Sauna, Vířivá vana, Solárium

www.topresort.cz

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.:      244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202,      604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s praktickými ukázkami žáků
pátek 30. 11. 2007 14 - 18 hod.
sobota 19. 1. 2008   9 - 13 hod.

Pro školní rok 2008/2009 nabízíme tyto obory vzdělání:

-      výhodné dopravní spojení MHD i ČD
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JEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENY
MÁTE PROBLÉM S VÁHOU?

BOJÍTE SE DO FITKA?

zkuste navštívit naši DOMÁCÍ
POSILOVNU PRO 1-2 ŽENY.

individuální cvičební program,
vedené hodiny, možnost sestavení

jídelníčku, dětský koutek

INFORMACE: ICQ: 374-257-861
tel: 281 971 179

ELEKTRELEKTRELEKTRELEKTRELEKTRO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOTŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČE
Pračky,  m yčky, lednice, mrazáky,  vysavače,
kávovary,  espressa, žárovky,  baterie, sáčky
do vysavačů, formy na pečení a další. . .

P O  -  PP O  -  PP O  -  PP O  -  PP O  -  PÁ  1Á  1Á  1Á  1Á  1000000000000000 -  1 -  1 -  1 -  1 -  1888880000000000

STAROKLÁNOVICKÁ 185
PRAHA 9 -  ÚJEZD NAD LESY

TEL.: 272 705 070
E-MAIL: INFO@PRACKYMYCKY.CZ

WWW.PRACKYMYCKY.CZ

NONONONONOVĚVĚVĚVĚVĚ

OOOOOTEVŘENO
TEVŘENO
TEVŘENO
TEVŘENO
TEVŘENO
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

fa INZÁTO

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

fa RYBÁŘ, s.r.o.
SERVIS TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, PROVÁDÍ OPRAVY:
• Tlakové nádoby, ohřívače vody, vzdušníky, výměníkové stanice, tlakové zkoušky
• Plynovody pro spotřebiče do a nad 50 kW, domovní plynovody
• Svářecí práce g a E (plamenem a el. obloukem)
• Topení, voda, vyčerpání vody za zatopených prostor
• Vrtání zdiva: beton, kámen, cihla - bez ořesů, detekce potrubí  kov/plast
Újezd n/L Praha 9    tel.: 602 215 284    e-mail: fa-rybar@volny.cz

ČISTÍRNA PEŘÍ
• ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
• ZHOTOVENÍ DEK A POLŠTÁŘŮ
• DODÁNÍ SYPKOVINY
• PRODEJ LŮŽKOVIN

Starokolínská 192, Újezd nad Lesy (Blatov), tel.: 281 973 835

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKAKADEŘNICTVÍ A KOSMETIKAKADEŘNICTVÍ A KOSMETIKAKADEŘNICTVÍ A KOSMETIKAKADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA
V PLHOVSKÉ UL.V PLHOVSKÉ UL.V PLHOVSKÉ UL.V PLHOVSKÉ UL.V PLHOVSKÉ UL.

VÁM PŘEJE VŠECHNO NEJ... DO NOVÉHO ROKU
A ZÁROVEŇ VÁS CHCEME POZVAT DO NAŠEHO
KADEŘNICTVÍ. STÁLE SE MAXIMÁLNĚ SNAŽÍME
PLNIT VAŠE PŘÁNÍ A PŘEDSTAVY.

ZAZAZAZAZAVOLEJTE - 281 970 221VOLEJTE - 281 970 221VOLEJTE - 281 970 221VOLEJTE - 281 970 221VOLEJTE - 281 970 221
A NAA NAA NAA NAA NAVŠTIVTE NÁS - ÚJEZD NAD LESYVŠTIVTE NÁS - ÚJEZD NAD LESYVŠTIVTE NÁS - ÚJEZD NAD LESYVŠTIVTE NÁS - ÚJEZD NAD LESYVŠTIVTE NÁS - ÚJEZD NAD LESY

(NAPROTI PENNY MARKETU)

PŘEVÁŽNĚ NA OBJEDNÁNÍ
PO - PPO - PPO - PPO - PPO - PÁ 8 - 19Á 8 - 19Á 8 - 19Á 8 - 19Á 8 - 19

DOKONČOVACÍ PRÁCE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ,
DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY A STAVEBNÍ ÚPRAVY.
Rozvody vody, odpadu, elektro, ÚT. Výroba
zábradlí, posuv. brány, stavba krbů, zahr. domky
apod. popř. staveb. dozor, poradenství

Tel.: 603 302 583

STAVEBNÍ PROJEKTY
nabízím pro rekonstrukce bytových jader,
rekonstrukce a novostavby rodinných domů.

Tel.: 723 858 248
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Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hod. 281 972 810

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Pavel Švejnoha. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Klára Mandausová
Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 14. v měsíci. Náklad - 1500 ks. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ:
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2007
SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

vám zajistí
MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy Běchovice
Tel.: 736  269 684 Tel.: 281 864 667

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

LEKCE FRANCOUZŠTINY RODILÝM MLUVČÍM
LEKCE RUŠTINY, PŘEKLADY FJ A RJ
TEL.:  246 082 155,  776 223 337
WWW.MOJEPREKLADY.CZ
E-MAIL:  INFO@MOJEPREKLADY.CZ

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Petr Šašek

Stručný přehled nabízených služeb:
• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Zaměřování skutečného provedení staveb
• Mapové podklady pro projektovou činnost

Tel.: 604 536 510
e-mail: xsasek@seznam.cz

HLEDÁM PODNÁJEM v Újezdě nad Lesy
z důvodu výpomoci rodině s dětmi po úmrtí
dcery. Zároveň ráda vypomohu
s prací na zahradě i jinak.
Volejte mobil: 774 034 404

Hledám

STARŠÍ SPOLEHLIVOU
PANÍ NA PRÁCI

HOSPODYNĚ
do rodiny s většími dětmi

v Klánovicích

• 3 až 4 dopoledne v týdnu
• slušná odměna
• dobré zacházení

☎☎☎☎☎ 602 238 964


