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Podìkování za pomoc
obyvatelùm posti�eným povodnìmi

Místní organizace Èeského èerveného køí�e spolu s Mìstskou èástí Prahy
21 upøímnì dìkuje v�em dobrovolným dárcùm, kteøí pøispìli na pomoc lidem
posti�eným povodnìmi, kteøí pøi�li o své movité a nemovité vìci a museli
opustit své byty a domy. Vøelý dík patøí i v�em øidièùm, kteøí bez ná-
roku na plat obìtavì odvá�eli tyto vìci na sbìrná støediska. V�echny tyto
vìci, odevzdané obèany i podnikateli ve prospìch posti�ených obèanù,
soustøeïovaly 4 èlenky ÈÈK a obèané v civilní slu�bì. Celkem bylo
odevzdáno a expedováno do sbìrných støedisek za celou dobu trvání hu-
manitární pomoci mno�ství vìcí, které zaplnily 15 dodávkových aut. Dík
patøí vedení úøadu MÈ Praha 21, které tak pru�nì zareagovalo na vzniklou
situaci a na�im èlenkám MO ÈÈK i �civilkáøùm�, kteøí obìtavì po celou
dobu trvání akce dr�eli dennì slu�bu a� do 22 hodin veèer. Tím se tato po-
moc mohla dostat rychle a vèas tam, kde jí bylo nejvíce zapotøebí. Proto
Vám v�em, dárcùm i organizátorùm patøí na�e veøejné podìkování na
stránkách na�eho èasopisu za obìtavost a solidaritu, kterou jste projevili
vùèi na�im posti�eným spoluobèanùm.

Pavel �vejnoha
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Kanceláø starosty MÈ p.Niklová - ÈSÚ tel: 81972199
Kanceláø tajemníka MÈ p.Voøí�ková tel: 0777 853678, 0776 779339

p.Bulíøová
Okrsek è.788 sídlo - jídelna základní �koly, Polesná 1690
Tel: 8197 3998
Okrsek è.789 sídlo - zasedací síò Úøadu MÈ, Staroklánovická 260
Tel: 8197 0632
Okrsek è.790 sídlo - bývalá budova stavebního úøadu. Lomecká 656
Tel: 8197 3212
Okrsek è.791 sídlo - restaurace Roho�ník, Novosibøinská 879
Tel: 8197 0406
Okrsek è.792 sídlo - restaurace Na Koneèné, Male�ovská 1652
Tel: 8197 0649
Èíslo a adresu svého volebního okrsku, ke kterému patøíte, najdete na obálkách s volebními lístky.

VOLEBNÕ OKRSKY ÿÕJENñLISTOPAD 2002

Zápis z 84. schùze Rady MÈ ze dne
20. srpna 2002
Rada schválila:
- pøevod finanèních prostøedkù ve

vý�i 50.000,- Kè z rezervy za úèelem
zakoupení ko�ù na psí exkrementy

- smlouvu o nájmu pozemku parc.
è. 1628 v k. ú. Újezd nad Lesy spoleè-
nosti MALVA SPORT s.r.o. zastoupe-
né jednatelem panem Ing. Vaòkem
a povìøuje pana starostu podpisem
smlouvy

- úpravu rozpoètu na rok 2002 è. 17 ve
vý�i 5.000,- Kè na sekání trávy v M�
Sedmikráska

- smlouvu o výpùjèce pozemkù
è. VYP/21/03/0011171/2002 ke
stavbì komunikace Dubinská a po-
vìøuje pana starostu podpisem
smlouvy

- smlouvu o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene ulo�ení
plynovodu a pøípojek do pozemku
parc. è. 662 v k.ú. Újezd nad Lesy

- smlouvu o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene ulo�ení
pøípojky do pozemku parc. è. 1988
v k.ú. Újezd nad Lesy

- smlouvu o dílo na zhotovení stavby
meteostanièky s informaèním systé-

mem a zaøízením pro fyzikální mìøení
v mìstské èásti Praha 21 - Újezd nad
Lesy

- zástupce pana Slezáka, pana Dr. Si-
kaèe a pana Ing. Dvoøáka, jako zástup-
ce MÈ Praha 21 do komise MHMP
za úèelem hodnocení nabídek dle
zákona è. 199/94 Sb.

- pøevod finanèních prostøedkù ve
vý�i 350.000,- Kè z rezervy pro obce
posti�ené povodní na úèet zøízený
pro povodnì a ukládá panu staros-
tovi projednat vyu�ití tìchto finanè-
ních prostøedkù se starosty nejvíce
posti�ených oblastí tak, aby se po-
moc dostala ke konkrétním lidem

souhlasila:
- s výsledky rozboru èerpání výdajù

rozpoètu za 1. pololetí 2002 a ukládá
panu starostovi, aby pøedlo�il rozbor
èerpání výdajù rozpoètu za 1. pololetí
2002 ke schválení na pøí�tím jednání
zastupitelstva MÈ

- s pøipojením novì budované komu-
nikace na pozemku parc. è. 537/127
k ulici Rápo�ovská a Domanovická

- s návrhem a variantou è. 2 prová-
dìcího pøedpisu pro privatizaci gará�í
na sídli�ti Roho�ník a ukládá panu
starostovi pøedlo�it tento návrh na
jednání Zastupitelstva MÈ

- s pøidìlením bytu na základì Usne-
sení Rady hlavního mìsta Prahy
è. 1220 ze dne 26.7.2002 obèanùm
posti�eným povodní

projednala
- pøedání materiálního vybavení pro

jednotku SDH a souhlasí s pøevodem
majetku a schvaluje smlouvu o pøe-
vodu správy majetku mezi Hlavním
mìstem Prahou a Mìstskou èástí Pra-
ha 21

ulo�ila:
- panu starostovi zaslat dopis paní Líz-

nerové, aby specifikovala, za jakým
úèelem �ádá zmìnu územního plánu,
a informovat Radu MÈ na dal�ím jed-
nání

zapsal : Saitz Vladimír - radní

Zápis z 85. schùze Rady ze dne 10. záøí
2002
Rada schválila:
- Smlouvu o kontrolní èinnosti mezi

Prahou 21 a ATLAS AUDIT s.r.o.
- pronájem vývìsní skøíòky Stranì ze-

lených za poplatek 100 Kè /1 mìsíc
po dobu deseti let

- návrh programu jednání záøijového
Zastupitelstva MÈ Praha 21

ZASED¡NÕ RADY
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ZASED¡NÕ RADY
souhlasila:
- s bezplatným pronájmem místa na

umístìní nápojového automatu pro
zamìstnance Úøadu MÈ Praha 21
a veøejnost, provozovaného spoleè-
ností Gastroset s.r.o..

- s uzavøením komunikace Zaøíèanské
z dùvodu napojení ètyø rozestavì-
ných RD (p. è. 3735/20,   3735/21,
3735/22 a 3735/23) na in�enýrské sítì
za podmínky, �e v ulici Roho�nické
budou doèasnì umístìny dopravní
znaèky zákazu stání

- s vybudováním EKO stojanu na pit-
nou vodu na pozemku MÈ Praha 21
na sídli�ti Roho�ník

- s vybudováním pøípojky el. napìtí,
která bude vedena od domu è.p. 1629
z ulice Mì�ínské

- se záznamem vìcného bøemena ze
zákona dle �ádosti GIS- STAVIN-
VEX a.s., schvaluje �Souhlasné
prohlá�ení� vztahující se k pozem-
kùm è. parc. 4306/19 a 4306/16 na k.ú.
Újezd nad Lesy

- s finanèní výpomocí pro SK Újezd
nad Lesy ve vý�i 99.000,- Kè pøi
vybudování nového zdroje vody pro
závlahový systém na fotbalovém
høi�ti v Újezdì nad Lesy

- s rozdìlením finanèních prostøedkù
ve vý�i 350. 000,- Kè jako pomoc pro
obce a mìsta posti�ené povodnìmi
následovnì: 2 zahradní domky NIKA

v hodnotì 198. 000,- Kè pro obec Kly,
30 kusù vysou�eèù ETNA 200 pro
MÈ Praha 8, MÈ Praha - Velká
Chuchle a MÈ Praha - Zbraslav

rozhodla:
- �e politické strany a politická hnutí,

která kandidují do Zastupitelstva MÈ
Praha 21, do Senátu a na MHMP mají
k dispozici v øíjnovém èísle Újezd-
ského zpravodaje bezplatnì dvì strán-
ky formátu A 4

povìøila:
- paní øeditelku Janu Cenkrovou, aby

vstoupila v jednání s panem ing. �ù-
rou o dal�ím pronájmu nebytových
prostor pro potøeby 1. M�, a to na dobu
do konce �kolního roku 2004/2005

ulo�ila:
- panu starostovi, aby odpovìdìl pí Ro-

manì Li�kové ve vìci betonových
zábran v ulici Pilovské následovnì:
v pøípadì, �e souhlasí s odstranìním
betonových zábran, je nutné, aby po-
dala petici v souladu s petièním záko-
nem výhradnì z øad obyvatel ulice
Pilovské, bude-li s odstranìním sou-
hlasit více ne� 50 % obyvatel, budou
betonové zábrany neprodlenì od-
stranìny

- správcùm jednotlivých kapitol nebo
jejich zástupcùm, aby pøedlo�ili ná-

vrhy rozpoètu na rok 2003 do 25. 9.
2002 vedoucí FO ing. Koblicové

- panu starostovi, aby v termínu do
20. 9. 2002 pøizval na jednání jednatele
spoleènosti  I.Roho�nická a projednal
zpìtnou dotaci spoleènosti

- vedoucímu OMI ing. Voskovi, aby
provìøil situaci vodoteèe v ul. Èan-
kovské a navrhl øe�ení na úpravu vo-
doteèe, in�enýrských sítí a sní�ení
nivelity propustí

vzala na vìdomí:
- stav rezervy po v�ech úpravách (po

schválení rozpoètových opatøení zastu-
pitelstvem)  k 24. 9. 2002 � 1 651 100 Kè.

Informovala:
- o dokonèení prací na høi�ti na Blatovì
- o jednáních, která se konala minulý

týden na sídli�ti Roho�ník, kde se
jednalo o zateplení zbývajících ètyø
panelových domù, dva budou zatep-
leny je�tì do konce tohoto roku a po-
slední dva do konce roku pøí�tího

- otevøení PENNY MARKETU na Bla-
tovì je plánováno na konec øíjna
tohoto roku

- bude umístìno èeslo na rozhraní ko-
munikace Oplanská a Blatovského
potoka, které bude zachycovat ne-
èistoty, aby nedocházelo k vypla-
vování pøilehlých dvou domkù

zapsal: Saitz Vladimír - radní

POZOR
Skautské støedisko Douglaska

z Újezda nad Lesy
pøijme nové èlenky do dívèího oddílu.

Vìková hranice je neomezena.
Pøijïte se na nás podívat.

Kontakt na vedoucí oddílu- Kateøina Li�ková
E-mail: firefox@post.cz

mobil. tel: 603 147 661 (jen odpoledne)

MEZI LIDMI

SBÃR TEXTILU
Èeský èervený køí� opìt poøádá na dvoøe místního úøadu

v Újezdì n/Lesy sbìr textilu. Akce se koná v sobotu 19.øíjna
od 8.00 do 12.00 hodin.

Textil je zapotøebí pøedem  roztøídit na pou�itelný a sbìrový.
Stejným zpùsobem je tøeba oznaèit i textilní balíky. Pøijímáme
i boty, záclony, deky, lo�ní prádlo a jiné potøebné vìci.

ÈÈK Újezd n/Lesy

OZN¡MENÕ
Dne 11.10.2002 budou v tìlocviènì �koly v parku zahájeny

kurzy moderního tance, vedené lektory taneèní skupiny ECHO.
Bli��í informace ve vývìsní skøíòce u �koly.

Jitka Králová, Zdenìk Voøí�ek
kulturní referenti
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MEZI LIDMI

OZN¡MENÕ
Omlouváme se tìm rodièùm, kteøí si ji� zvykli nav�tìvovat dìtské høi�tì (bývalý �psí plácek�), �e høi�tì bude do 23.10.2002

uzavøeno.
Pøi sobotní brigádì dne 14. 9. 2002 byla èást høi�tì oseta travním semenem a tato plocha byla øádnì ohranièena. Na�li se

v�ak �nenechavci�, kteøí ohranièení nerespektovali, znièili ho a osetou plochu po�lapali. Byla by �koda, kdyby práce v�ech,
kteøí se brigády zúèastnili a kterým tímto také dìkujeme, pøi�la nazmar. Proto jsme byly nucené pøistoupit k tomuto nemilému
opatøení. Dìkujeme za pochopení.

 Obèanské sdru�ení
Maminy z újezdské roviny

Obèanské sdru�ení Maminy z újezdské roviny poøádá dne 24.10.2002 akci s názvem
� L  A  M  P  I  O  N  Á  D  A �

Upøesnìní èasu, místa a dal�í podrobnosti naleznete asi týden pøed akcí na plakátech na obvyklých vývìsních místech.
Zveme v�echny dìti v doprovodu rodièù!

Stejnì jako v loòském roce vydává odbor �ivotního prostøedí a dopravy pytle na listí ka�tanù. Pytle se vydávají na
recepci (u hlavního vchodu) Úøadu mìstské èásti Praha 21, Staroklánovická 260, v�dy v pondìlí a støedu od 800 do 1200
a od 1300 do 1800.

Naplnìné pytle je nutno odevzdat buï ve spalovnì v Male�icích - za poplatek, nebo ve sbìrném dvoru v Horních
Poèernicích, který je ji� po záplavách opìt v provozu.

INFORMACE OéPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
Vá�ení spoluobèané
     Dne 19. øíjna 2002 budou  pøistaveny velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na ní�e uvedených stanovi�tích.

1. ulice Roho�nická � na parkovi�ti u samoobsluhy Julius Meinl
2. ulice Tou�ická � za spoøitelnou u stánku se zeleninou
3. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská � u parku na Blatovì

     Na ka�dé stanovi�tì bude pøistaven jeden velkoobjemový kontejner a po jeho naplnìní bude jednou vymìnìn.
Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patøí.
Rozhodnì ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodnì NE: ostatní druhy odpadu

U kontejnerù budou provádìny kontroly. Proto Vás �ádáme, dbejte na tøídìní odpadu a odkládejte do tìchto kontejnerù jen
rostlinný odpad. Pokud bude zji�tìno, �e se v kontejneru nachází jiný druh odpadu, ne� pro který je urèen, ulo�í se postih.

Kontejnery jsou pøistavovány v dopoledních hodinách a budou na stanovi�ti, dokud nebudou naplnìny.
Velkoobjemové kontejnery (VOK) by mìly slou�it vìt�inou pro obèany, kteøí nemají auto nebo odvoz a nemù�ou odpad

umístit do sbìrného dvora. Touto formou bychom Vás chtìli vyzvat ke vzájemné ohleduplnosti vùèi obèanùm bez dopravního
prostøedku. Mnoho obèanù k tìmto kontejnerùm vozí odpad autem, pøitom by nemìl být problém odvézt to rovnou do
sbìrného dvora.

O�PD
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SLOVO STAROSTY

Kdo kolik pr·ce odvedl, aù zhodnotÌ obËanÈ ve volb·ch.
je ji� na první pohled vidìt. Tìch nìkolik
málo opravených komunikací je asi 75%.
Kauza Laxenburger. Je pravdou, �e ani
nám se tuto kauzu nepodaøilo za 4 roky
vyøe�it. Dùvodù je nìkolik. Tvrdý oøí�ek
to opravdu je. Kdy� Vám ale nìkdo
v této vìci hází 4 roky klacky pod nohy,
nemù�e se èlovìk divit, �e se nedaøí vìc
úspì�nì zvládnout. Kdo zvedl v minu-
losti ruku pro vznik firmy, kde jsou dva
spoleèníci  s 50% podílem, ten by mìl
umìt dnes kauzu vyøe�it. Jednání s ra-
kouským partnerem není jednoduché.
A v budoucnu ani nebude.

In�enýrské sítì a komunikace Novo-
sibøinská a Starokolínská. Je pravdou,
�e projekt byl vypracován za bývalého
vedení. V dobì, kdy byl vypracován se
cena pohybovalo kolem 350 mil. korun.
Proè se tyto finance nepodaøilo sehnat,
jsem se opìt z èlánku paní zastupitelky
nedozvìdìl. Dnes je cena minimálnì
dvojnásobná. K úspì�nému jednání
o výstavbì Staroújezdské a uvolnìní fi-
nanèních prostøedkù na tuto akci do�lo,
ale a� v roce 2000 a to u� byla paní za-
stupitelka a její kolegové z ODS v opo-
zici. Souèasná verze vodovodu byla
mo�ná ji� døíve, ale to by se nesmìlo
lpìt na pùvodní projektové dokumentaci

a na pùvodním zámìru. Tak zvaný �hor-
ký kabel� nebyl pøeká�kou. Mo�ná
dobrou výmluvou.

Jáma �Karel�. Podaøilo se nám alespoò
nechat odstranit torzo budovy. O zave-
zení díry se jedená s majitelem ji� déle
ne� 3 roky. V nedávné dobì dostal od
ÚMÈ pokutu ve vý�i 50.000,-Kè za
naru�ování vzhledu obce. Dnes hrozí
majiteli dal�í pokuta. Kdo v této zále�i-
tosti mohl hodnì udìlat, byl pan zastu-
pitel Timura, který mìl generální plnou
moc od majitele k nakládání s tímto po-
zemkem. Ten toho ale moc neudìlal. Proè,
to dodnes nechápu.

Pøísloví je jednoduché a zcela jistì
není �alovatelné.

Nástavby na Roho�níku. V minulém
volebním období nebylo pøipraveno nic!
Statický posudek byl nepou�itelný. Ne-
bylo po�ádáno ani o územní rozhodnutí
ani o stavební povolení. Bylo sice na
MHMP po�ádáno o dotaci, která byla
schválena ve vý�i 3 mil. korun, ale právì
v roce 1998 propadla. Skuteènost je ta-
ková, �e propadla z dùvodu nepøiprave-
nosti celé akce. �koda 3 mil. korun. Pøed
rokem 1999 se o výmìnì oken za plas-
tová a o zateplení a nových fasádách
na panelových domech vùbec nejed-
nalo. Získat nìco z odboru bytového
hospodáøství bylo vìt�inou nadlidské

Pozastavil jsem se nad nìkterými sku-
teènostmi, o kterých informovala paní
zastupitelka Dastychová (ODS).

Ve svém èlánku pí�e, �e kdy� je stav-
ba zahájená, tak se peníze v�dy se�enou.
Jedná se v tomto pøípadì o stavbu nové
�koly. Stavby byla sice zahájena vodo-
vodní pøípojkou nìkdy v roce 1997, ale
peníze nikdo nesehnal ani v roce 1997,
1998, ani na rok 1999. První peníze jsem
zajistil a� v roce 2000, kdy byla stavba
jako taková zahájena. Proè nenapsala
paní Dastychová (ODS), kdy� je tak snad-
né peníze na rozestavìnou akci sehnat,
dùvody, �e je nesehnali bìhem 3 let, kdy
tuto mo�nost mìli jsem se ale nedozvì-
dìl.

Perlièkou je i chvála otevøení �koly
Polesná, která byla zahájena je�tì a z 90%
postavena pøed revolucí. Na tom taky
�ádnou zásluhu vedení radnice v letech
90 � 94 nemìlo. A pokud ano, tak velice
malou. O tom bych radìji ani nemluvil.
Co se týká opravených a novì postave-
ných komunikací. Mo�ná by bylo dobré,
kdyby si zastupitelé jako paní Dasty-
chová opravené a novì zbudované ko-
munikace pro�li. Potom by nemohla psát
takové nesmysly, jaké ve svém èlánku
uvádí. Kolik je opravených komunikací,

VOLBY

placen·
 inzerce & reklama

         Pozvánka na  pøedvolební besedu
Vá�ení spoluobèané,
dovolujeme si Vás pozvat na pøedvolební besedu se zástupci

Komunistické strany Èech a Moravy,  která se uskuteèní dne 17. øíjna
2002 od 18,00 hod v novém spoleèenském sále Masarykovy základní
�koly v Újezdì nad Lesy.

Na besedu jsou pozváni:
l Kandidát na senátora za KSÈM  pan Ing. Ev�en Smrkovský, Csc
l Kandidáti do Zastupitelstva hlavního mìsta Prahy
l Kandidáti do Zastupitelstva Mìstské èásti Újezd nad Lesy

Srdeènì zve výbor ZO KSÈM
       Praha Újezd nad Lesy
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úsilí. Ale to si asi paní zastupitelka ne-
vzpomíná.

Policie ÈR. V minulém období nebylo
pøipraveno opìt nic. Ani projekt na zmìnu
stavby. Bylo pouze kdysi jednání o tom,
�e oddìlení by mohlo vzniknout, ale
mìstská èást kladla pro Policii ÈR ne-
pøijatelné podmínky. Oddìlení vniklo
a bylo otevøeno v lednu 2000.

Ano, chtìl jsem se dozvìdìt, co se
podaøilo v minulých volebních obdo-
bích, a nestaèím se divit.

�Byla dokonèena plynofikace.�
Plynofikace není dokonèena dodnes.
�Kanalizace prakticky neexistovala�.
Ale existovala. I kdy� ne v takovém
rozsahu jako dnes. Za 8 let se jí ne-
postavilo tolik, jako za poslední 3 roky.
�Podaøilo se pøevést na obec objekt jeslí
a pøebudovat na støedisko zdravotní
a sociální péèe. To je sice pravda, ale

SLOVO STAROSTY
bez problémù toto støedisko není
dodnes�. Nevýhodné smlouvy pro
mìstskou èást v té dobì schvalovala
i paní Dastychová.

To, �e �koly a �kolky získaly právní
subjektivitu, je vìcí schváleného záko-
na. Pro mìstskou èást a její vedení
minimální starost. To, �e byla zachována
�kolka na Starokolínské, není opìt zá-
sluhou nikoho z nás, ale zákona, který
stanovil, �e po dobu 10 let musí zùstat
v restituovaném domì. To skonèilo
v roce 2001. Od roku 2001 máme dodat-
kem prodlou�en nájem na dal�í dva
roky. Soukromé gymnázium zde sice fun-
govalo, ale zbyly pouze dluhy z neza-
placeného nájemného. O spolupráci se
sportovními oddíly, jak fungovala v mi-
nulosti, radìji pomlèím. Staèí si vzpo-
menout na 200.000,- pùjèky, které jsme
právì my v roce 1999 umoøovali. Zvlá�t-

ní byla i privatizace jediného panelo-
vého domu v Roho�nické ulici. Jak se
tehdy privatizovalo, o tom mohou
nìkteøí z majitelù tohoto domu zajímavì
hovoøit.

Závìrem dodám pouze to, �e pokud
se nìjaké chyby dopustím a není jich
málo, rád tuto chybu pøiznám. Nìco ji-
ného je názorová neshoda. A musím kon-
statovat, �e názorovì se na øadu vìcí
neshodneme. Proto jsme ka�dý v jiné
politické stranì. Uznávám i to, �e jsou
vìci, které se bývalému vedení radnice
podaøily. Ale vìt�ina zùstala jen zbo�-
ným pøáním nebo pouze na papíøe. Proè?
Paní zastupitelka na to odpovìdìla ji�
ve svém èlánku. Ono je potøeba na rea-
lizaci sehnat finance a to se jaksi bý-
valému vedení moc nedaøilo. A o tom to
v�dy je, o penìzích. Bez penìz se stavìt
nedá a samy nepøijdou.

Starosta Jan Slezák
Fámy a mýty�

Opìt jsem se doslechl, jaké to nekalé vìci v na�í mìstské
èásti provádím. Proto si velice struènì dovoluji v�e uvést na
pravou míru.

�Kruhový objezd� pøed prodejnou Penny Market. Nikdy
se o �ádném nejednalo a �ádný kruhový objezd zde nebude.

Postøik asfaltovou emulzí na komunikacích v sídli�ti
Roho�ník. Není to na objednávku mìstské èásti, ale tyto
komunikace spravuje TSK (Technická správa komunikací)
a ta provedla tento postøik. Komunikace na Roho�níku nejsou
v majetku mìstské èásti.

Zakoupení vozidla pro úøad. Ano, v poslední dobì zakoupil
úøad jedno ojeté vozidlo znaèky Felicia combi za cenu 110.000,-
korun. Jiné vozidlo se nekupovalo. Není pravda, �e úøad za-
koupil vozidlo zn. Renault, které jsem mìl od úøadu odkoupit
za polovièní cenu. Vozidlo jsem si koupil v bazaru, a to na
splátky.

�Kandiduji na primátora�. Ne, na primátora nekandiduji.
I kdy� v èervnu nìkteré deníky tento nesmysl otiskly. Kan-
diduji do zastupitelstva hlavního mìsta Prahy.

�Údajnì se ji� nebudu ucházet o funkci starosty�.
Pravdou je, �e o funkci starosty se budu ucházet i v následném
volebním období. Ale zále�í na obèanech a jejich podpoøe.

�Chceme prodávat gará�e za 160.000,-Kè.� Ne, gará�e
chceme prodávat pøibli�nì za 5.500,- Kè za m2, co� èiní nìco
kolem 80.000,- Kè za gará�.

�Chceme zlikvidovat zdravotnictví v na�í mìstské èásti�.
Opak je pravdou - zdravotnické slu�by roz�iøujeme.
Namátkou: oèní lékaø, rentgen , internista, plicní lékaø, chirurg.
Jestli toto je likvidace zdravotnictví, tak tomu moc nerozumím.

Takovýchto l�í se �íøí po na�í mìstské èásti více. Pova�oval
jsem za nutné uvést tyto nesmysly na pravou míru.

KULTURA

P O Z O R  !
OZNÁMENÍ PRO ÈTENÁØE MÍSTNÍ KNIHOVNY

Od 2.záøí je místní knihovna pøestìhována do
Lomecké ulice, do budovy bývalého stavebního úøadu.
Sídlí tam nyní i policie.

Dostupnost busem 250 a 109 - zastávky u bývalé po�ty
a kina.

Bli��í viz plánek!
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NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

Dorothy GARLOCK Krásná a hrdá
Barbara WOOD Plamen du�e
Betrice SMALL Nebezpeèná svùdnice
Charles WILSON Temný spánek
Barbara CARTLAND Modrooká èarodìjka
Rachel LEEOVÁ Maska Matky bouøí
Sarah SMITH Záhadné dìdictví
Francoise DORIN Jdi za mámou, táta pracuje!
David GRANT Utrpení mladého zvìrolékaøe

Britney SPEARS �ivot jako dar
Colin DEXTER Mrtvá z Oxfordského kanálu
Noah GORDON Tajemný diamant
Jack KEROUAC Malomìsto, velkomìsto
Marie KUBÁTOVÁ Sny pod kloboukem
Carol Joy OATESOVÁ Sníh po Velikonocích
Barbara WOOD Volání minulosti
Christopher CARTER Smrt modelek
James PATTERSON Deník
John Ronald TOLKIEN Pán prstenù. Dvì vì�e
Violaine VANOYEKE Lásky faraonù
Enid BLYTON Tajemnství pohøe�ovaného mu�e

Rozumìt dìjinám
Jan BURIAN Ostrovy, majáky a mosty

 M.Tomaidesová
knihovnice

UPOZORNÌNÍ OBÈANÙM
Úøad MÈ Praha - Újezd nad Lesy upozoròuje obèany, �e v novém �kolním roce 2002 � 2003 jsme zahájili hudební a jazykové

kurzy pro dìti i dospìlé.
Volná místa jsou v hudebním kurzu hry  na flétnu pro dìti od  5 let (vhodné jako prevence proti  onemocnìní horních cest

dýchacích).
V jazykovém  kurzu angliètiny jsou volná místa jak pro zaèáteèníky, tak i pokroèilé.
Informace získáte v místní knihovnì v Lomecké ulici 656 (bývalý stavební úøad).

M.Tomaidesová

VOLBY

Pozvánka na pøedvolební besedu
Vá�ení spoluobèané,
dovolujeme si Vás pozvat na pøedvolební besedu se zástupci Èeské strany sociálnì demokratické, která se uskuteèní
dne 7. 10.2002 od 17.00 hodin v novém spoleèenském sále Masarykovy základní �koly v Újezdì nad Lesy.
Na besedu jsou pozváni :
kandidát na primátora za ÈSSD pan Jiøí Paroubek
kandidát do ZHMP a ZMÈ Praha Újezd nad Lesy pan Jan Slezák
dále jsou pozvání i dal�í kandidáti jak do ZHMP, tak do ZMÈ.

Srdeènì zve výbor MO ÈSSD
Praha Újezd nad Lesy

placen·
 inzerce & reklama
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ZAH¡JENÕ äKOLNÕHO ROKU 2002/2003

cházejícími prvòáèky a jejich rodièi ji� o dva dny døíve - v so-
botu 31.srpna.

Spoleènì strávené dopoledne se svými tøídními uèitelkami
a vychovatelkami �kolní dru�iny urèitì pomohlo pøekonat
obavu z neznámého prostøedí a spoleèný pro�itek nabídl první
pøátelské kontakty.

Atmosféru setkání pøedstavujeme na následujících sním-
cích - zda se podaøilo pøiblí�it dìckám taje nìkterých vyuèo-
vacích hodin - napø. prvouky, matematiky, tìlesné výchovy,
nebo re�im pøestávek, to poznáme urèitì brzy. Tak a� se jim
u nás nejen líbí, ale i daøí !!!

Pondìlí, 2.záøí - první �kolní den
  Tradice zahájit �kolní rok pøed budovou v Polesné ulici se
datuje od záøí 1991 - dne otevøení tehdy nové �koly. I letos se
tak se�li v osm hodin ráno v�ichni �áci a pracovníci �koly
právì zde, aby mohl být �kolní rok zcela oficiálnì zahájen.
  Malá slavnost byla vìnována opìt pøedev�ím prvòáèkùm,
kteøí byli dekorováni za øádné �áky �koly. Pomyslnou �tafetu
- klopovou placku - jim pøedávali nejstar�í �áci.
  A pøání nás v�ech? Ukonèit tuto tradici a ji� pøí�tí rok se
sejít v parku - pøed opravenou a roz�íøenou pùvodní budovou
Masarykovy �koly.

��kola patøila prvòáèkùm�
Zatímco pøírodní ne�tìstí postihující témìø celou na�i

republiku donutilo øadu �kol odlo�it zahájení �kolního roku
o týdny a� mìsíce, nám se naopak podaøilo sejít se s nad-



9

ZE äKOLY

Jak jsme opravdu zah·jili aneb nÏco m·lo statistiky

Poèet zapsaných �ákù: celkem 635 z toho chlapcù 352 dívek 283
Poèet tøíd: celkem 26 I.stupeò Z� (1.-5.roèník) 14

II.stupeò Z� (6.-9.roèník) 12
Pozn.:   Vyjma 5.roèníku jsou v�dy tøi paralelní tøídy A,B,C.
Poèet �ákù �D (1.-4.roèník) 150
Poèet oddìlení �D:  6
Poèet oddìlení �kolního klubu: 1
Umístìní tøíd:
1.-3.roèník, �D budova v parku, Staroklánovická 230, vchod z Èentické ul.(boèní)
4.-9.roèník,�K,�J budova v Polesné ul.1690
Poèet pedag.pracovníkù: celkem 44, z toho I.stupeò 16

(1xspec.pedagog)
II.stupeò 21
�D + �K 7

Kontakty a d˘leûit· spojenÌ
1.-3.tøídy Z�, oddìlení �D  -  budova v parku,  Staroklánovická 230

- zástupkynì øeditele �koly pro I.st. 281970653
- sborovna + záznamník 281972376

4.-9.tøídy Z�, oddìlení �K  -  bývalá nová budova,  Polesná 1690
- hospodáøka �koly, fax, záznamník-ústøedna 281972379
- øeditel �koly 281972359
- provoznì-ekonomický zástupce Ø� 281972369

�kolní jídelna  (spoleèná pro v�echny �áky �koly),  Polesná 1690
- vedoucí �kolní jídelny  + záznamník 281972108

Pozn.: Zubní ordinace umístìna v budovì Z� (Polesná 1690) není napojena na �kolní linky, nutno volat samostatnì
-   281971208   (bez záruky)

Organizace ök. roku - termÌny pr·zdnin + organizace v˝uky -

Ëasy v˝uky a p¯est·vek

Organizace �k.roku:
Zahájení �k.roku 02/03 Po, 2.záøí ́ 02
Podzimní prázdniny Út,St 29.-30.øíjna ́ 02
Vánoèní prázdniny od Po, 23.12.02 do Pá, 3.1.03
(Posledním vyuèovacím dnem v roce 2002 je Pá 20.12. - vyuèování zaène opìt v Po,6.ledna ́ 03)
Jednodenní pololetní prázdniny Pá, 31.ledna ́ 03
Jarní prázdniny 10. - 16.února 2003
Velikonoèní prázdniny Èt, Pá 17.-18.dubna ́ 03
Konec �kolního roku Pá 27.èervna ́ 03
(dal�í �kolní rok - 03/04 - bude zahájen v Po 1.záøí ́ 03)
Provoz �kolní dru�iny ranní oddìlení 06.30 a� 07.30 hod.

odpolední provoz 11.25 a� 17.00 hod.
  �kolního klubu ranní oddìlení 07.00 a� 07.30 hod.

odpolední odd. 12.30 a� 14.30 hod.
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Re�im pøestávek a výuky: Staroklánovická 230 Polesná 1690
1. vyuèovací hodina 07.45 - 08.30 07.45 - 08.30
2.vyuèovací hodina 08.40 - 09.25 08.40 - 09.25
3.vyuèovací hodina 09.45 - 10.30 09.35 - 10.20
4.vyuèovací hodina 10.40 - 11.25 10.40 - 11.25
5.vyuèovací hodina 11.35 - 12.20 11.35 - 12.20
6.vyuèovací hodina - 12.30 - 13.15
7.vyuèovací hodina - 13.45 - 14.30
8.vyuèovací hodina - 14.35 - 15.20
9.vyuèovací hodina - 15.25 - 16.10

            �kolní øád
Ve �kole se nesmí �výkat,
na to �ák si musí zvykat.
Bude-li ti o hodinì mobil zvonit,
tvoje uèitelka se bude zlobit.
Po �kole se nesmí bìhat,
sic za rohem mù�e øíïa èíhat.

Uèitelky bude� zdravit,
své chyby musí� spravit.
Chodí se tu v baèkorách,
z øeditele máme strach.
Na slovníèek si dej pozor,
leè na chodbì je uèitelský dozor.

V jídelnì se nemluví,
pøiprav se na pomluvy.
Poru�í�-li �kolní øád,
mù�e� toho litovat.
A proto schovej kní�ku �ákovskou,
a� doma nedostane� rákoskou.

Lucie Pelèáková 9.A

VÁ�ENÍ RODIÈE
Po prázdninové pøestávce se opìt rozbíhá �kolní rok. Na konci pøedchozího jsme od pana øeditele Kurky získaly výsledky

rodièovské ankety. Zpìt se vrátilo pøibli�nì 350 anketních lístkù. V�em rodièùm, kteøí jejich vyplnìní vìnovali svùj èas, je�tì
jednou dìkujeme.

K placení obìdù bezhotovostnì se kladnì vyjádøilo 147 rodièù, stávající systém vyhovuje 203 rodinám.
Témìø dvì tøetiny z vás by nemìnily zaèátek vyuèování, necelá tøetina by ho posunula na osmou hodinu.
Polovinì rodièù (165) vyhovuje stávající systém konzultaèních hodin, druhá polovina by dala pøednost klasickým tøídním

schùzkám (137). Kombinace obou zpùsobù by byla pøijatelná pro 44 rodin.
Anketní lístky jsme zatím nemìly mo�nost podrobnìji zpracovat, proto�e jsou ulo�eny ve �kole. Z tìch, které se dostaly do

rukou pøímo nám, jsme vyèetly, �e by rodièe uvítali ucelenìj�í a s pøedstihem avizované informace o plánech �koly, jednotlivých
tøíd, krou�cích, jídelníèku. Ale bìhem prázdnin se ji� mnohé zmìnilo! U nové pøístavby ��koly v parku� je umístìn rám na
budoucí nástìnku a na vstupních dveøích té�e budovy se objevil postrádaný jídelníèek. Velkou pochvalu si zaslou�í sobotní
akce pro prvòáèky a jejich rodièe, která probìhla 31.srpna v nové tìlocviènì.

S.Marou�ková, E.Koèová

SOCI¡LNÕ ODBOR

Odbor sociálních vìcí se stìhuje
Od 30.9.2002 se referentky Odboru sociálních vìcí z de-

ta�ovaného pracovi�tì v �ivonínské 1630 na sídli�ti Roho�ník
stìhují do hlavní budovy ve Staroklánovické 260. Telefony
jsou: 281 971 685,  281 971 688, 281 971 689, 281 972 586 � 7.
Linky na jednotlivé referentky jsou uvedeny v závorce za
pøíjmením.

Støedisko osobní hygieny zùstává zachováno na stávající
adrese.

Od tohoto data jednotlivé referentky najdete v tìchto kan-
celáøích:

1) vchod z Hulické ulice, kanceláøe vedle podatelny
proti po�tì - dosud úklidová místnost:

Paní Eva HRU�KOVÁ  ( linka 25 ) vykonává agendu,
která je zamìøena na zaji�tìní pomoci jednotlivcùm a rodinám,
které nejsou schopny své základní potøeby pokrýt z pøíjmù
z výdìleèné èinnosti, dávkami státní sociální podpory, ne-
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mocenskými dávkami, dávkami dùchodového zabezpeèení,
hmotným zabezpeèením uchazeèù o zamìstnání tím, �e je jim
poskytována opakovaná dávka sociální péèe do hranice so-
ciální potøebnosti. �adatelé o opakovanou dávku musí být
vedeni v evidenci uchazeèù o zamìstnání Úøadu práce. Dále
sepisuje a vyplácí jednorázové dávky pro vý�e uvedenou
kategorii klientù.

Paní Radka LIPANOVIÈOVÁ ( linka 25 ) vykonává funkci
veøejného opatrovníka a kurátorky pro dospìlé. Zastupuje
opatrovance pøed soudy, notáøstvím, orgány státní správy,
pøi øe�ení majetkových  sporù, pøevodù nemovitostí, otázek
dìdictví apod. Projednává a zaøizuje umístìní a vybavení
nesvéprávných osob do ústavù sociální péèe, vykonává
funkci kolizního opatrovníka v dìdických zále�itostech
nesvéprávných, jím� byl ustanoven individuální opatrovník,
který je sám úèastníkem dìdického øízení. Poskytuje pomoc
zejména obèanùm propu�tìným z výkonu trestu odnìtí
svobody; obèanùm, proti nim� je vedeno trestní øízení, popø.
jim�  byl výkon trestu odnìtí  svobody  podmínìnì  odlo�en;
obèanùm závislým na alkoholu nebo jiných návykových
látkách; obèanùm �ijícím nedùstojným zpùsobem �ivota;
obèanùm propu�tìným ze �kolských zaøízení pro výkon
ústavní výchovy a ochranné výchovy po dosa�ení zletilosti
a obèanùm jinak sociálnì nepøizpùsobivým.

Celý odbor koordinuje a práci jednotlivých referentù øídí
vedoucí odboru paní Irena OKROUHLÍKOVÁ ( linka 21).
Kromì této èinnosti  poskytuje pøíspìvek pøi péèi o osobu
blízkou podle § 80 nebo 81 zákona 100/88 Sb. o sociálním
zabezpeèení ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Vykonává i agendu,
která je zamìøena na zaji�tìní pomoci starým obèanùm, kteøí
nejsou schopni své základní potøeby pokrýt dávkami dùcho-
dového zabezpeèení a dávkami státní sociální podpory tím,
�e je jim poskytována opakovaná dávka sociální péèe do hra-
nice sociální potøebnosti. Je  tajemnicí Komise sociální a zdra-
votní.

2) vchod ze Staroklánovické ulice, dosud vchod do
knihovny:

Paní Jaroslava JIRÁSKOVÁ ( linka 42 ), která vyøizuje
�ádosti o mimoøádné výhody zdravotnì posti�eným
obèanùm - prùkazky ZTP a ZTP/P, vyøizuje pøíspìvky podle
vyhlá�ky è.182/91Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a to na
provoz motorového vozidla, na provoz telefonní úèastnické
stanice, na individuální dopravu, na poøízení kompenzaèních
pomùcek, a na zvý�ené �ivotní náklady související s pou�í-
váním kompenzaèních pomùcek.

Paní Alena KAÈEROVÁ ( linka 42 )vyplácí opakované
dávky sociálnì potøebným rodinám s nezaopatøenými dìtmi,
jejich� pøíjem nedosahuje sociální potøebnosti;  pøíspìvek na
vý�ivu dítìte,  vyøizuje �ádosti o mimoøádné výhody zdravotnì
posti�eným  obèanùm - prùkazky TP, vyøizuje pøíspìvky podle
vyhlá�ky è.182/91Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a to na
zakoupení motorového vozidla a na úpravu bytu. Dále se-
pisuje a vyplácí jednorázové dávky pro zdravotnì posti�ené
obèany.

Paní Bo�ena RYANTOVÁ ( linka 58 ) má na starosti
domovy dùchodcù � vydávání a vybírání vyplnìných �ádostí,
provádí sociální �etøení. Dále má na starosti  peèovatelskou
slu�bu � rozvoz obìdù, terénní peèovatelskou slu�bu, praní
prádla a koupání starých a invalidních spoluobèanù.

3) vchod z Hulické ulice, 1. patro vpravo � jako dosud
� oddìlení péèe o rodinu a dítì:

Vedoucí oddìlení péèe o rodinu a dítì paní Vlasta KO-
NÍÈKOVÁ ( linka 34 ) kromì koordinace práce oddìlení vy-
konává agendu náhradní rodinné péèe � �ádosti o osvojení,
pìstounskou péèi a opatrovnictví. Referentky paní  Helena
KOTNOUROVÁ ( linka 35 ),  Jana POKORNÁ ( linka 36 )
a Ivana SOUKUPOVÁ ( linka 59 ) vykonávají agendu, která
je zamìøena na sociálnì právní ochranu nezletilých dìtí. Sledují
výchovu dìtí v rodinách, kde je naøízen soudní dohled. Pro-
vádí sociální �etøení v rodinách, kde rodiè po�ádal o rozvod
man�elství nebo po�ádal o úpravu vý�ivného èi �etøení na
�ádost jiné instituce. Zastupují nezletilé dìti u soudu èi jiných
orgánù. Tyto referentky sepisují �ádosti a dávají podklady
pro poskytování jednorázových dávek rodinám s nezaopatøe-
nými dìtmi, které se dostaly do tí�ivé finanèní situace. V oddìle-
ní pracuje i kurátorka sociálnì právní ochrany mláde�e paní
Ivana NOVÁKOVÁ ( linka 22 ). Zabývá se nezletilými dìtmi
do 15 let, které se dopustily èinu jinak trestného, mladistvý-
mi (15-18 let), u nich� bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteøí
se dopustili pøestupku a dìtmi a mladistvými s opakovanými
poruchami chování záva�ného rázu (zá�koláctví, útìky z do-
mova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce�).

Dùchodci a invalidní spoluobèané  správního obvodu
Praha 21 mohou vyu�ít slu�eb ve Støedisku osobní hygieny
na sídli�ti Roho�ník v �ivonínské 1630. Jedná se o koupání,
praní prádla a pedikúru. Tato slu�ba mù�e být zavedena na
základì doporuèení lékaøe. Bli��í informace Vám podá nejen
paní Ryantová, ale i pracovnice Støediska osobní hygieny
paní Ilona MESTEKOVÁ a  Jana TESAØOVÁ. Telefon na
SOH je 281 972 720. Imobilní obèany do støediska svá�í na
lékaøské doporuèení pan Pavel ROUBÍÈEK. Dále pro
dùchodce zaji��uje paní Ryantová dovoz obìdù v pracovní
dny. K dispozici jsou dvì auta, jejich� posádky tvoøí pro vìt�í
èást Újezda nad Lesy pan Václav KELLER a paní Dana
KAHOUNOVÁ, pro èást Újezda nad Lesy, Bìchovice,
Klánovice a Kolodìje pan Jiøí SVOBODA a paní Jana
VENCLOVÁ. Dal�í souèástí peèovatelské slu�by je péèe
terénních peèovatelek ve vý�e zmínìných mìstských èás-
tech. Peèovatelky paní Blanka ÈERNÁ, Yvona HERIN-
KOVÁ, Jindøi�ka SOVADÍNOVÁ a Irena ZAJACOVÁ
pomáhají star�ím spoluobèanùm zvládat chod domácnosti
tím, �e jim chodí nakupovat, vykonávají nutné pochùzky -
napø. do lékárny pro léky. V bytech jim provádìjí bì�ný úklid
a mnohdy jdou své �starou�ky�  jen potì�it vlídným slovem.

Vìøíme, �e tyto informace Vám pomohou pøi zji��ování,
kdy, kam a za kým se s jakou �ádostí obrátit.
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(⁄) DIVY
Za minulého re�imu stávala prý kdesi

v západních Èechách socha sovìtského
samopalníka. Místní mu øíkali Diví�ek.
To proto, �e se divil, co tam vlastnì dìlá,
kdy� to místo ve skuteènosti osvobodila
Americká armáda.

I v na�í obci je èemu se divit. Divíme
se, proè platíme za svoz odpadu pau�ál,
divíme se v dobrém, ve zlém, ka�dou
chvíli. Divili jsme se výstavbì Staro-
újezdské. Teï se divíme, proè u� se po
ní koneènì oficielnì nejezdí, kdy� mìla

být otevøena k poslednímu èervenci.
Pøekvapuje i stav ulice Dubinské, kde
vznikl údajnì spor o to, zda tu mají, nebo
nemají být obrubníky, a tudí� není
dokonèena.

Nikoho u� nepøekvapí úporná vý-
stavba rodinných domkù. Co ale udiví,
�e není patrnì síla, která by naøídila,
kudy budou logicky navazovat ulice
nebo kde bude cokoliv, co by odpoví-
dalo jiné vybavenosti, ne� jsou miniza-
hrádky s bazény obehnané zdmi a ne-
prùhlednými ploty. Velkým zdivem na�í
obce je jezírko v jejím støedu. To místo

u� zdaleka nepøipomíná centrum zábav
a plesù minulého století, na které leckdo
s nostalgií vzpomíná. U� øadu let a na-
vzdory rùzným harmonogramùm je to
jen jáma Karel.

S odstupem èasu je pravdìpodobné,
�e zaèneme jezdit po Staroújezdské,
doplní se obrubníky a povrch v Dubin-
ské, dokonèí se vodovody i jiné ulice.
Jen v rákosí jámy Karel bude stát Újezd-
ský Diví�ek a bude se poøád divit, proè
tu ohavnost nìkdo alespoò nezaveze,
kdy� u� ji nechce prodat.

Viktor Walter

Kr·tce k Ël·nku pana zastupitele Jandy
Po minulých volbách jsem byla jedním z tìch, kdo byli

povìøeni za 7 zastupitelù zvolených za ODS jednáním o slo�ení
rady. Jednali jsme se v�emi stranami s výjimkou KSÈM.

Pana Pavla Jandu znám pouze ze zasedání zastupitelstva.
Pøed svým zvolením jsem ho neznala a jinde jsem se s ním

nesetkala. Domnívám se, �e �tiskaøský �otek� zapomnìl na
uvozovky pøed a za slovem kamarádka. Mo�ná, �e celý èlánek
je jen pokusem o �prým, nedoká�u posoudit, zda autor má, èi
nemá smysl pro humor.

Dr.Zuzana Dastychová
èlen zastupitelstva MÈ

Dcera Ëasu
Podnìt k tomuto èlánku dala i ten-

tokrát televize. Na zaèátek prázdninové-
ho programu zaøadila inscenaci Shake-
spearova historického dramatu o králi
Richardu III., postavì, která od doby
poèínajícího novovìku slou�ila za vzor
tìlesného i du�evního mrzáka, v�eho
schopného netvora a krutého vládce.
Dramatik se na této postavì vskutku
vyøádil. V replice al�bìtinského divadla
Globe, pùvodní re�ii a s vynikajícími
výkony hlavních pøedstavitelù byla
inscenace zajímavou podívanou. Co lze
tedy vytknout a komu?

Shakespearovi! Podkladem ke høe byl
slavnému dramatikovi l�ivý pamflet,
kterým se chtìl John Morton, biskup
z Ely, zalíbit vítìznému Jindøichovi Tu-
dorovi /vyneslo mu to kardinálský
klobouk/ a pomstít se Richardovi III.,
který ho jako povstalce z Anglie vyhnal.
Mortonùv výplod pøevzal Thomas
More, slavný utopista, kancléø Jindøicha
VIII. a ideolog Tudorù. Shakespeare ho
pova�oval za vìrohodného souèasníka
Richardova, pøehlédl ale skuteènost, �e
Moreovi bylo v roce Richardovy smrti
8 let!

Jaká tedy byla pravda? Richard III.
byl o 10 let mlad�í bratr krále Eduarda

IV. Plantageneta a po jeho smrti peèoval
o jeho dva syny Eduarda V. a Richarda
z Yorku a jejich matce Al�bìtì Wood-
willové vyplácel tuèný dùchod. Jménem
nezletilého Eduarda V. vládl dva roky ke
v�í spokojenosti, co� bylo na konci 100
leté války mezi èervenou a bílou rù�í
pozoruhodné. Po smrti Eduarda IV. vy-
stoupil pøed parlament Stillington, bis-
kup z Bathu, který se ji� necítil vázán
slibem mlèenlivosti a �práskl� na zesnu-
lého krále, �e synové jsou plodem biga-
mie, nebo� on sám Eduarda pøedtím se-
zdal s lady Butlerovou. Parlament oba
chlapce zbavil nástupnictví a jejich pro-
tektora prohlásil králem zvlá�tním zá-
konem �Titulus Regius�.

Richardovi III. nebyli tedy chlapci,
z jejich� vra�dy jej biskup Morton ob-
viòoval, pøeká�kou. Pøeká�eli v�ak Jin-
døichovi VII. Tudorovi, který se králov-
ství domohl vítìzstvím v bitvì u Bos-
worthu. Zákon �Titulus Regius� pøikázal
Jindøich VII. znièit a zakázal opisovat.

Proti Richardovi jako králi osnovali
povstání lordové Hastings a Stanley
a ji� zmínìný biskup z Ely. Richard
biskupa vyhnal, Stanleyho omilostnil
a Hastingse dal popravit. Tato nedùsled-
nost se Richardovi vymstila. Stanley,

stojící v bitvì u Bosworthu na stranì
Richardovì, si to bìhem bitvy rozmyslil
a pøebìhl. Kdyby se Richard zachoval
jako král a dal v�echny tøi povstalce
popravit, vládl by klidnì po vítìzné bitvì
u Bosworthu je�tì dlouhá léta /bylo mu
tehdy 33 let/ a zanechal po sobì svìtlou
památku.

Shakespeare byl nad�eným pøívr�en-
cem Tudorù, dynastie tøí anglických pa-
novníkù, jejich� nejèastìj�ím argumen-
tem byla katovská sekyra, dokonce i ve
vlastní rodinì. Shakespearovi skýtali
podnìty k nesèetným dramatickým si-
tuacím, ne v�dy ve shodì se skuteè-
ností.

Postavu krále Richarda III. podrobilo
zkoumání nìkolik anglických autorù
/Buck, Walpole, Markham/ a v roce 1962
vydala o nìm svìdectví Josephine Tey-
ová v pùvabné kní�ce, která se jmenuje
v originále �Dcera èasu� podle anglické-
ho pøísloví �Pravda je dcera èasu�. Za 7
let vy�el èeský i slovenský pøeklad s ti-
tulem �Vrah èi obì��. �e pravda je dcera
èasu, nikterak neprotiøeèí tomu, �e prav-
da vítìzí. Jenom, �e jí to nìkdy dlouho
trvá, v Richardovì pøípadu skoro pìt
století!

L.Jen�ovský
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Den stromù na Fidlovaèce
Stromy jsou u�iteèné a krásné, od pradávna jsou symbolem �ivota,  jsou dokladem nepøetr�itosti pøírodních dìjù

a pamìti lidských generací. Proto je strom �ivota jedním z nejstar�ích a nejmocnìj�ích symbolù lidstva. Strom �ivota záøil
ji� v ráji starých Egyp�anù, poskytoval �ivým bytostem potravu, ochranu a nesmrtelnost. Mnohé národy vìøí, �e du�e
spravedlivých stoupají z vìtví vysokých stromù k nebi. Stromy tvoøí genia loci krajiny na�í vlasti, zasluhují ná� obdiv
a úctu, potøebují k �ivotu prostor a láskyplnou péèi. V na�í kulturní krajinì ani v obcích nemají stromy �ivot lehký, èasto
se stávají obìtí krátkozraké neomalenosti a nenávratnì mizí. Pøitom krásné stromy v obci a v krajinì jsou nejviditelnìj�ím
znakem dobrého vlastníka, hospodáøe èi správce.

Den stromù v Èeské republice se slaví 20.10. Pøi pøíle�itosti tohoto svátku se konají po celé republice rozlièné akce, jejich�
cílem je pøipomenout význam stromù.

V pra�ském Divadle na Fidlovaèce probìhne pøi pøíle�itosti Dne stromù benefièní koncert pro stromy. Veèerní program
zaène v 19.30. Výtì�ek koncertu, na kterém vystoupí Hana Hegerová, Emil Viklický, QVOX a dal�í hosté, je urèen na výsadbu
stromù v Programu Strom �ivota Nadace Partnerství. Souèástí veèera je rovnì� køest CD Strom �ivota Zuzany Lapèíkové,
které vydává Nadaci Partnerství na podporu sázení stromù a vyhlá�ení vítìze ankety Strom roku 2002.

V prùbìhu celého dne bude v parku na Fidlovaèce probíhat zábavnì-soutì�ní program o stromech pro dìti a jejich rodièe.
Na deseti stanovi�tích v parku se zábavnou formou seznámíte se v�emi dùle�itými funkcemi stromù.
Strom pøislíbil pøijít zasadit také ministr �ivotního prostøedí Libor Ambrozek.

Pøijïte na Den stromù na Fidlovaèce - podpoøte stromy, bezpochyby vám to vrátí.

PRAHA

Nadace Partnerství podporuje výsadbu stromù a veøejné zelenì ve mìstech i v krajinì v rámci svého grantového
a asistenèního programu �Strom �ivota.� Od roku 2000 také organizuje veøejnou sbírku �Adoptujte strom!�, è.ú.
606794001/2400, která pomáhá projekty zamìøené na výsadbu a péèi o stromy financovat. Ke dne�nímu dni bylo
podpoøeno 60 organizací a vysazeno pøes 6500 stromù.

Dal�í informace Vám rádi podají Michal Veselý a Petr Jelínek, Program Strom �ivota
Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno, tel. 05-42 21 83 50, e-mail: strom.zivota@ecn.cz, www.stromzivota.cz
Nadace Partnerství je souèástí konsorcia pìti národních nadací v Èeské republice, Polsku, Maïarsku, Rumunsku a na

Slovensku, jeho� posláním je stimulovat aktivní úèast obèanù na zlep�ování �ivotního prostøedí ve svém regionu. V souèasné
dobì je nejvìt�ím soukromým zdrojem finanèní podpory ekologických projektù obcí a nevládních neziskových organizací
v ÈR. Od svého vzniku v roce 1991 rozdìlila okolo 70 miliónù korun na více ne� 1000 projektù nevládních neziskových
organizací a obecních úøadù.

www.nadacepartnerstvi .cz
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FK ⁄jezd nad Lesy

od 16.8.2002 do 16.9.2002
Odehráli jsme poslední mistrovská utkání v této

sezónì. Ani jednomu na�emu mu�stvu u� ne�lo ani o postup
ani o sestup. Ale i tak bylo na�ím cílem v ka�dém utkání
vyhrát. Ji� jsme stihli i nìkolik turnajù.

StaröÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
1.kolo Chabry � Újezd nad Lesy 3:4 (1:2)
g. 2x Fuchs D., Jirásek Z., Jindøich L.
Hodnocení: Po celý zápas jsme mìli velký tlak, ale dìlali jsme

chyby v obranì. Velmi dobré výkony podali Jin-
døich L., Fuchs D., Otopal T. a ve II.pùli Batìk Z.
Zápas ovlivnilo velké vedro.

2.kolo Újezd nad Lesy � Viktorie 8 3:0 (1:0)
g. Jirásek, Jáchym, Fuchs
Hodnocení: Opìt jsme mìli vìt�inu zápasu pøevahu, a nebýt

nepøesností v zakonèení, mohli jsme vyhrát vìt-
�ím rozdílem.

MladöÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
1.kolo Èechie Smíchov � Újezd nad Lesy 1:2 (1:2)
g. Osvald L., Po�árek M.
Hodnocení: Utkání velmi slabé úrovnì se hrálo na �patném

mìkkém �kvárovém povrchu. Více gólových
�ancí si ani jedno mu�stvo nevypracovalo.

2.kolo Újezd nad Lesy � �tìrboholy 4:1 (3:1)
g. 3x Novák Jar., Veselý D. (pen.)

StaröÌ û·ci 1.t¯Ìda ñ skupina B
1.kolo Èakovice � Újezd nad Lesy 1:6
g. 3x Kohout V., Novák Jar., Sochoviè O.,

Engelmann V.
Hodnocení: Na�i �áci podali prùmìrný výkon. Jistotou vy-

nikla v brance L.Nováková, v obranì Po�árek R.,
Vejr P. a v záloze Moudrý J.

MladöÌ û·ci ÑAì 1.t¯Ìda ñ skupina A
V sobotu 31.8.2002 jsme se zúèastnili turnaje v Klánovicích.
Po tøech vítìzstvích (- Úvaly 5:0 g.2x Forst, Vejr, Moudrý,
Dobe�; -Klánovice 2:0 g.2x Vejr; -Dubeè 4:0 g.2x Vejr, Pelikán,
Forst) jsme turnaj vyhráli. Nejlep�ím støelcem turnaje se stal
Petr Vejr.

Pøíprava: Újezd nad Lesy � H.Mìcholupy 0:5
Újezd nad Lesy � D.Poèernice 4:1 (2:0)

g. �tìrba, Forst, Veselý T., Koliandr
1.kolo Újezd nad Lesy � Braník 0:5 (0:3)
Hodnocení: Na�e mladé mu�stvo (4 hráèi z MF 10) nemìlo

proti star�ímu mu�stvu Braníku v prvním po-
loèase �ádnou �anci, ve druhé pùli jsme se zlep-
�ili a koneèný výsledek neodpovídá prùbìhu
hry.

MladöÌ û·ci ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina C
1.kolo Háje JM C � Újezd nad Lesy �B� 9:0
Hodnocení: Zdecimované mu�stvo mlad�ích �ákù podalo

zcela neuspokojivý výkon. Je v�ak tøeba uznat
snahu v�ech hráèù, kteøí pøi dané situaci nemìli
na víc.

2.kolo Újezd nad Lesy � Hloubìtín 4:0 (3:0)
g. 2x Vejr P., 2x Forst

Minifotbal 10 ÑAì 1.t¯Ìda - skupina A
1.kolo KING � Újezd nad Lesy 0:3 (0:0)
g. Køelina, Fi�er, Repetný
Hodnocení: První poloèas jsme si zvykali na umìlou trávu,

ale v druhém poloèase jsme soupeøe výborným
výkonem pøehráli.

2.kolo H.Mìcholupy � Újezd nad Lesy 1:1 (1:0)
g. �trunc
Hodnocení: �koda velkého mno�ství nepromìnìných �ancí...

Minifotbal 10 ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina B
1.kolo Kbely � Újezd nad Lesy �B� 3:1 (2:0)
g. Urich
Hodnocení: Na týmu bylo znát, �e hrají hráèi, kteøí teprve

zaèínají, ale jako tým zahráli na slu�né úrovni.
2.kolo Admira/Slavoj � Újezd nad Lesy 3:0 (1:0)
Hodnocení: V první pùli jsme nepromìnili hodnì brankových

mo�ností a ve druhé pùli jsme ji� fyzicky nestaèili.

Minifotbal 8 ñ 1.t¯Ìda - skupina A
1.kolo Újezd nad Lesy � Admira/Slavoj 11:1
g. 6x Bednáø J., 2x Podlipný D., Vejr T., Borovièka,

Podlipný J.
Hodnocení: Od poèáteèního hvizdu rozhodèího se hra pøe-

stìhovala na polovinu soupeøe a výrazný tlak
Újezda byl vyjádøen i gólovì. Èestný úspìch
Admiry byl dosa�en na konci prvního polèasu.
Aktivní hra na�eho mu�stva pokraèovala i v dru-
hém poloèasu a celkové skóre 11:1 plnì odpovídá
prùbìhu hry.

2.kolo Vr�ovice � Újezd nad Lesy 4:5 (3:2)
g. 2x Bednáø J., 2x Vejr T., Køikava D.
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Minifotbal 7 ñ 2.t¯Ìda - skupina A
1.kolo Újezd nad Lesy � Háje 5:4
g. 3x Bednáø J., 2x Vejr T.
Hodnocení: Po vyrovnaném prùbìhu zápasu, v závìru zá-

pasu zúroèili na�i hráèi herní pøevahu vstøelením
vítìzného gólu.

Komentáøe k zápasùm napsali trenéøi jednotlivých dru�stev.

TrÈninky:
Star�í a mlad�í dorost: pondìlí, støeda, pátek v�dy od 17:30
v Bìchovicích star�í a mlad�í �áci: úterý, støeda, ètvrtek (pøíp.
pátek) od 16:00 v Bìchovicích.Minifotbal 10: úterý a ètvrtek od 16:00 na høi�ti SK Újezd
nad Lesy.Minifotbal 8: úterý a ètvrtek od 15:45 na høi�ti SK Újezd nad
Lesy.Minifotbal 7: pondìlí a støeda od 15:45 na høi�ti SK Újezd
nad Lesy.
Na tìchto trénincích se mohou hlásit noví hráèi.

SPORT

StolnÌ tenis je v†⁄jezdÏ opÏt skuteËnostÌ!
Kdy� jsem v 1. èísle leto�ního Zpra-

vodaje popisoval mo�nosti, které se
v Újezdì rýsují, bylo hraní stolního te-
nisu je�tì v rovinì zbo�ných pøání. Na-
�tìstí se v�e podaøilo úspì�nì realizovat,
a tak od 11. záøí tohoto roku je ji� pravi-
delné hraní skuteèností! Hracími dny
jsou støeda a pátek od 19 do 21 hodin
v nové tìlocviènì v pøístavbì  Masaryko-
vy základní �koly. Zatím vyu�íváme pù-
vodní staré vybavení oddílu stolního
tenisu, které jsme pøestìhovali z tìlo-
cvièny v Polesné ulici. Po doøe�ení
prostoru pro skladování stolù pøedpo-
kládáme zakoupit nové vybavení a vy-
tvoøit tak podmínky, které budou umo�-
òovat hrát stolní tenis i na �pièkové sou-
tì�ní úrovni.

Dosavadní zku�enosti ukazují, �e nová
tìlocvièna je pro hraní stolního tenisu
neobyèejnì vhodná, vèasnou úpravou

projektu osvìtlení se podaøilo dosáh-
nout po�adované intenzity, také povrch
podlahy je naprosto dokonalý. Rozmìry
tìlocvièny umo�òují umístit a� 6 stolù
s pøedpisovými rozmìry hracích prosto-
rù, co� umo�ní poøádat i turnaje vìt�ího
rozsahu. Výhodou je i dokonalé sociální
zázemí, o nìm� se nám, pamìtníkù hraní
v bývalém sále �Na køi�ovatce�, kde
zatím stále zeje �Díra Karel�, mohlo je-
nom zdát.

Nejisté bylo hlavnì to, zda se nám
podaøí znovu zalo�it oddíl stolního teni-
su, na jeho� historii, struènì popsanou
v úvodním èísle leto�ního Zpravodaje,
bychom rádi navázali. Deset let pøeru-
�ení èinnosti je sice znát, av�ak u� po
týdnu znovuobnovení èinnosti se k od-
dílu hlásí 20 zájemcù. V souèasné dobì
se sna�íme v�e zorganizovat tak, aby se
oddíl v rámci TJ Sokol opìt ustavil. V prù-

bìhu leto�ní zimní sezony pøedpoklá-
dáme zahájení pravidelných tréninkù
dospìlých i dìtí, aby od sezony 2003/
2004 se opìt zaèal soutì�ní stolní tenis
v Újezdì nad Lesy provozovat.

Proto neváhejte, máte-li o stolní tenis
zájem, pøijïte ve vý�e uvedené dny, pøi-
hlá�ky do oddílu jsou k dispozici u správ-
ce kulturnì sportovního zaøízení p. Vo-
øí�ka, který je po celodobu provozu ve
�kole a v pøípadì nutnosti se na nìj lze
od vstupních dveøí dozvonit. Je tøeba
v�ak upozornit, �e objekt �koly se z bez-
peènostních dùvodù zamyká, je proto
dobøe být na místì cca v 18,45 hod.

Jiøí Sikaè
oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Újezd nad Lesy
tel. 81971414
fax 81970371
E-mail: j.sikac@post.cz

Soust¯edÏnÌ:
V leto�ním roce jsme uspoøádali letní fotbalové soustøedìní
v Su�ici. Soustøedìní se zúèastnilo cca.120 dìtí a dospìlých
(cca. 90 � FK Újezd nad Lesy a cca 30 Sokol Újezd nad Lesy).
Hned v prvním týdnu jsme se museli vypoøádat se záplavovou
vlnou a na jeden den jsme dìti pøestìhovali do zámeèku ve
Vol�ovech. Zde bych chtìl podìkovat v�em rodièùm, kteøí
velmi pomohli s pøestìhováváním dìtí. Od pùlky prvního
týdne jsme ji� trénovali na høi�ti v Rábí (2 pøátelské utkání:
MD se Su�icí 4:4 a SD (doplnìný o nìkolik dospìlých) vyhrál
nad Rábím) a v druhém týdnu na høi�ti v Hrádku. S místním
Svatoborem Hrádek jsme i sehráli 4 pøátelské utkání (2x vyhráli
na�i �áci, a dvakrát vyhrál ná� MF 10). V druhém týdnu u�
bylo poèasí pøíjemnìj�í a dostali jsme se i na koupali�tì
v Su�ici. Velkým kladem bylo, �e ná� doktor MUDr. Engel-
mann nemìl za celou dobu soustøedìní skoro �ádnou práci.
Celkovì mù�eme hodnotit leto�ní soustøedìní za vydaøené
(jako obvykle) a nezbývá ne� se tì�it na pøí�tí rok.

za FK Újezd nad Lesy
Ev�en Pospí�il TM:+420603101900

V ÚJEZDÌ NAD LESY SE OPÌT TØPYTÍ ZLATO
Ve dnech 12.-14.7.2002 probìhlo 14.mistrovství Evropy

juniorù a juniorek v rybolovné technice. V leto�ním roce byla
poøadatelem Èeská republika - mìsto Èeské Budìjovice.
Reprezentace èeské republiky se skládala z dru�stva 4 juniorù
a 2 juniorek. V dru�stvu juniorù mìla na�e mìstská èást za-
stoupení hned tøikrát (Michal Hnízdil, Daniel Hnízdil a Jaromír
Pøepechal), za co� patøí podìkování krou�ku rybolovné tech-
niky, který pracuje pøi MO ÈRS Újezd n/Lesy ji� øadu let.

V konkurenci 9 státù na�e republika obsadila 1.místo pøed
dru�stvem Nìmecka a dru�stvem Polska. Na�i junioøi toto
prvenství obhájili z loòského roku, kdy se Mistrovství Evropy
konalo ve Slovinsku. (Zde se stal mistrem Evropy pro rok 2001

Daniel Hnízdil s novým evropským rekordem). Ale na�e ra-
dost byla o to vìt�í, �e ani v jednotlivcích jsme neskonèili bez
medailí. Mistrem Evropy pro rok 2002 se stal Michal Hnízdil,
který pøebral titul z loòského roku svému bratrovi Danielovi
a je�tì k tomu prvenství pøidal celkem je�tì 4 medaile z jednot-
livých  disciplín. Trochu  hùøe dopadl Jaromír Pøepechal, který
v loòském roce obsadil na ME ve Slovinsku 2.místo, byl letos
a� na 8.místì.

Leto�ní ME bylo ji� pro na�e juniory v této kategorii po-
slední a v pøí�tím roce pøecházejí do kategorie seniorù. Pøejeme
jim, aby pøechod do této kategorie v pøí�tích letech byl pro nì
úspì�ný, i kdy� konkurence je pøíli� vysoká.
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Dìkujeme jim za reprezentaci nejen na�í republiky, ale i za

reprezentaci na�í Mìstské èásti Újezd n/Lesy.
V závìru mi dovolte, abych podìkoval za finanèní pomoc

na�emu Obecnímu úøadu, který tento sport v na�í Mìstské
èásti podporuje.

Krou�ek rybolovné techniky
MO ÈRS Újezd nad Lesy
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TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY
Zahajuje cvièební sezónu 2002/2003 a vyu�ívá tìlocvièen Masarykovy základní �koly takto:PO 16.30-18.00 �ákynì-gymnastika ved.pí Rosová  malá tìlocvièna18.00-19.00 �ákynì-míèové hry ved.pí Kohoutová malá tìlocvièna             Nováková19.00-20.00 dorost ved.sl.Jakubcová malá tìlocvièna19.30-20.30 �eny ved.pí Ma�ková velká tìlocviènaST 20.00-21.00 �eny-odbíjená ved.pí Ma�ková malá tìlocvièna19.00-21.00 stolní tenis ved.p.Sikaè nová tìlocvièna v parkuÈT 20.00-21.00 �eny ved.pí Kurková malá tìlocviènaPÁ 17.00-18.00 �ákynì ved.pí Køelinová malá nebo velká            �ebestová tìlocvièna17.00-18.00 �áci ved.p.Tmej malá nebo velkápí Veselá tìlocvièna19.00-21.00 stolní tenis ved.p.Sikaè nová tìlocvièna v parku

GALERIE ZELEN› DŸM

Franti�ek Kollman málem zpùsobil dopravní kolaps na
újezdské magistrále (pozor - ne Magistrátu!) a opìt pøekonal
kapacitu Galerie Zelený dùm, kdy� na svou vernisá� opìt pøi-
lákal spousty pøátel, ctitelù a zvìdavých náv�tìvníkù. Obráz-
ky jsou tyté� - Franti�kùv nezamìnitelný velkorysý rukopis

a techniky, které mistrnì ovládá a je jimi schopen exhibiènì
kdekoliv, kdykoliv a kohokoliv uvést v ú�as, jsou tu samo-
zøejmì v�echny zastoupeny. Z proslovù øeèníkù vyplynulo,
�e Mistr míøí za obzory na�eho regionu, ba dokonce je�tì dál,
a� za oceán, co� mu pochopitelnì budi� pøáno a nech� nese
svou barevnou poetiku a chlapské hrdinství tøeba na sám
konec svìta, nebo� jich je v�ude potøeba a nedostatek. Stejnì
jako jeho osobního �armu a entuziasmu (poté co si otevøel
restauraci a hotel, pomý�lí i na politickou prezentaci ve Stranì
zelených). Obec umìnímilovná a pøátelé mu dìkují za náramný
letní podveèer, jako� i v�em hostùm - populárním bratrùm
Tesaøíkùm z nestárnoucího (nebo naopak?, chcete-li) Yo -Yo
bandu, herci Ivanu Vyskoèilovi, básníku Pavlu Vránovi a pá-
nùm pøedøeèníkùm. Za taneèní kreace pøíslu�í uznání samot-
nému oslavenci a jeho mladé pøítelkyni.

Následující výstava bude z jiného soudku. Díky dramaturgii
galerie se budeme moci setkat s expozicí celé rodiny èeských
výtvarníkù - keramièky paní Aleny Polièanské, jejího mu�e,
malíøe Pavla Polièanského, a aby se to nepletlo, tak je�tì jednou
Aleny a je�tì jednou keramièky - dcery obou renomovaných
umìlcù. Desetiletá spolupráce matky a dcery je zjevnì prodchnu-
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galerie zelený dům
Vás srdeènì zve na výstavuPavel Polièanský - Krajiny domovaAlena & Alena Polièanská - keramika2.10. � 26.10.ak. mal. Miroslav J. Èerný - malba, grafika, sochy30.10. � 23.11.

V�echny pøíznivce umìní zveme na slavnostní vernisá�e, které budou 2.10 v 17.00 hod. - zahájení Dr. Èestmír Císaøa 30.10. v 17.00 hod. - autorské uvedení prof. AVU M. J. Èerný
Stálá prodejní výstava èeských výtvarníkù:T. Bím, A. Born, M. J. Èerný, T. Høivnáè, K. Chaba, B. Jirkù, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, M. Patøièný, M. Po�vic,E. Srncová, J. Tichý, O. Vyle�alová a dal�í.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvuotevøeno: støeda a� pátek 14.00 � 18.00 hod., sobota 14.00 � 17.00 hod.,Na telefonech 602 341 318  a  603 246 147 je mo�no domluvit náv�tìvu ka�dý den do 20.00 hodin.Tøebìtínská 591, Praha 9 - Újezd n/ L., tel.: 81 97 22 11,      (cca 100 m za Èeskou spoøitelnou na hlavní Novosibøinské ulici)

ta spoleènou rodinnou láskou k pøírodì, kterou �eny ve svých
keramických obrázcích, kachlích a celé tvorbì vyjadøují na
výsost �enskými prostøedky. Zajisté byste tu i vy na�ly(i)
potì�ení a dárek pro své nejmilej�í, sebe samozøejmì nevy-
jímajíce.

Mistr Polièanský o sobì kdysi øekl a napsal, �e se cítí býti
�èeským malíøem èeské krajiny� a v �ánru své tvorby �e  vì-
domì navazuje na odkaz velkých èeských krajináøù - pana
Rabase jmenovitì. Jeho zaujatost a spjatost s krajinou je zjevná
nejen z prací, které budeme moci zhlédnout a konfrontovat

GALERIE ZELEN› DŸM
s jeho slovy, ale i se zpùsobem a potøebami svého vlastního
i rodinného �ivota. Aè Pra�ák, léta �ije v Èeském ráji a vyslou�il
si pøídomek malíøe Èeského ráje, tøeba�e mnohé z obrazù jsou
vìnovány i ji�ním Èechám, Podkru�nohoøí a samozøejmì
i rodné matièce Praze.

Moc se tì�ím, èeské krajináøství v�dycky bývalo svébytnou
malíøskou disciplínou a tøeba tady koneènì najdu odpovìï
na smutné konstatování, �e u� není co to bývalo�. zmìnila
se krajina, nebo lidé, diváci, nebo páni malíøi?! Pøijïte se taky
podívat, obrázky i keramika jistì budou stát za trochu námahy.

  mac.

Øíjen je mìsícem sadaøù. Specielnì
jabloòáøi, hru�kaøi a oøecháøi mají èas
�ní a v podzimu se jim zúroèuje celoroèní
práce, vìèné starání, boj s poèasí, �kùd-
ci i pøíbuznými. Ani teï v�ak v�echno
nekonèí, i sklizeò samotná má své nutné
zákonitosti a potom pøijde je�tì èas kdy
bude ovoce le�et ve sklepì, zrát a plnit
koneènì svou vlastní úlohu - býti po�i-
vatelným, pøièem� ani tehdy není je�tì
vystaráno. Moderní technika, chemie
zvlá��, která se na opaèné stranì proce-
su rùstu a tvorby podepisuje mnohdy
negativnì, doká�e v�ak zázraky v pomoci

proti sobì samé. Na pøíklad umìlohmot-
né fólie jsou pravým po�ehnáním - bed-
ny, èi pøepravky s ovocem (dbáme na
to, aby se folie ovoce pøímo nedotýkala)
pøebalíme fólií a na 1kg ovoce udìláme
do ní 1 otvor. Takto vytvoøený dárkový
balíèek se postaví na døevìné �palíèky
a mù�eme se tì�it, �e ani v létì nebude-
me bez vlastních jablíèek. Vìt�í problé-
my jsou v posledním èase s oøechy,
které zaèínají chytat plíseò u� na stromì.
Je potøeba je tedy nechat peèlivì vysu�it
a teprve suché je ulo�it k zimnímu spán-
ku - jinak se ani do Vánoc ve zdraví ne-

do�ijou. Po celoroèním výdaji energie
by mìly stromy dostat patøiènou odmì-
nu - pøidáváme kompost (tady zaruèenì
nehrozí nebezpeèí pøehnojení), který
mù�eme obohatit prùmyslovými hnoji-
vy (v tomto èase u� se ale vyhýbáme
dusíku, který by stromy povzbuzoval
k rùstu a oslaboval je v pøípravì na zim-
ní spánek - aplikujeme tedy hnojiva
s obsahem fosforu a draslíku). Obecnì
platí, �e je lep�í nepøehnojit, ne� naopak.
Od poloviny mìsíce nastává v na�ich
podmínkách èas na výsadbu bobulovin
- malin (u dvakrát plodících druhù

ZAHR¡DKA V ÿÕJNU ROKU 2002
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dáváme pøednost jarní výsadbì), rybízu,
angre�tu, josty, borùvek, lísky ... a to jsem
zajisté nevyjmenoval v�echny. A ovoc-
ných stromù - v�ech kromì broskvoní.
Zahrádkáøi - zelináøi, pravda, u� pouze
pabìrkují, ale po vysilující sezónì stejnì
navíc sil nezbývá. Sklizená rajèata z po-
èátku mìsíce se nechávají dozrát v teple;
sklizenou koøenovou zeleninu, svìtovì
proslulý kedluben Gigant a pøípadnì
øepu èi øedkve ukládáme na zimu do skle-
pa - radìji stranou od ovoce. Ti nejvy-
trvalej�í z nás sejí je�tì ranou mrkev,
petr�el a do skleníkù salát.

Do pùlky øíjna je èas na výsadbu èes-
neku, pøièem� zaji�tìní vhodné sadby
se v poslední dobì stává malým dobro-
dru�stvím. Hlavnì jestli�e máte konkrétní
pøedstavu o sortì, kterou chcete vysa-
zovat. Mo�ná ale, �e po loòských soud-
ních tahanicích s firmami, které nabízely
neovìøenou sadbu, bude letos situace
lep�í. Rozhodnì se nenechte obloudit
èesnekem �Bzenecký palièák�, páè ta-
kový dnes �ádný neexistuje, stejnì ne-
bezpeèná sadba se mù�e skrývat pod
nic neøíkajícím oznaèením �vhodný
k sadbì�. Základním vodítkem by mohla
být barva �upin - je-li na�loutlá, pozor
na háïátko!  Jako jedna z nejranìj�ích
odrùd se u nás nabízí modrý nepalièák
�Anton�, prý odolný proti virózám.
Namodralý a k tomu palièatý je �Anin�
a kdy� u� beru to èesnekové barevné
spektrum, tak záøivì bílý je nepalièák
�Benátèan�, který, vy�lechtìn pro vý-
sadbu na podzim i na jaøe, má v�dy
ú�asnou trvanlivost. Nevím jistì, jestli
se mohu spolehnout na tvrzení zastáncù
pìstování smí�ených kultur, ale s urèi-
tostí jsem neprohloupil, kdy� jsem na
zkou�ku vysázel èesnek mezi mladé ja-
hody. Na druhou stranu je nevhodné
vysazovat ho po cibuli, póru, brambo-
rách a po rajèatech.  Kdy� u� je øeè
o èesneku - na zahradì se dá pìstovat
i èesnek medvìdí - daøí se mu ale spí�e
ve stínu (na pø. pod stromy ), na vápe-
nitých pùdách a na èesnek pøekvapivì
i ve vlhku. O jeho v�estrannì známých
a uznávaných léèivých vlastnostech
svìdèí i lidové názvy, pod kterými se
skrývá - èarodìjná cibule, cibule
èarodìjnic, cikánský èesnek. Pocho-
pitelnì, �e i èesnek kuchyòský má své
èaro a zapøísáhlé vyznavaèe a to nejen
mezi �idovskými spoluobèany - øíkalo
se mu u nás i: bo�ská pomoc, cibule

ZAHR¡DKA V ÿÕJNU ROKU 2002
dryjáková, nebo kní�e mezi léky sedlá-
kù ...a je�tì jinak. Ka�dý bychom prý
mìli sníst týdnì dva strou�ky syrového
èesneku a pokud se po své pravidelné
dávce �inýrujete jít do divadla, ochrání
vás sklenka mléka (a vìdomí, �e èesnek
je úèinný proti prùjmovým bakteriím).
Jako souèást lékù byl u�íván u starých
Indù, Babyloòanù a Egyp�anù. �Latin-
ský� název Allium pochází pravdìpo-

pektive - vemte si montérky, besedovat
budeme pøi práci na úpravách na�eho
(jako� i Va�eho) Areálu snù. Dokonèu-
jeme �vodu� a zpøístupòujeme pøíchod
do Areálu. Pokud jste byli mo�tovat, tak
jste si toho zaruèenì v�imli, jako� se
nedá pøehlédnout i nová cesta, která
vede kolem nás a na ni� my se napoju-
jeme. Také jste jistì zaregistrovali, �e teèe
voda a tøeba jste i ozkusili, �e také odtéká.
Zásobili jsme sklad vápencem a jinými
zahrádkáøskými radostmi, tak�e vás rádi,
èleny i neèleny spolku, obslou�íme.
Stále se v sobotu mo�tuje, apelujeme
v�ak na va�i pøátelskou a kolegiální
solidaritu - v�echno nezmo�tujte, pár
nejkrásnìj�ích kouskù si ponechte
a pøineste je ve ètvrtek  jako svou vizitku
na VÝSTAVU.

Je�tì jednou zopakuji z minulého
èísla: tolik oèekávaná, chválená a milo-
vaná Podzimní výstava ovoce a zeleni-
ny - pøehlídka výpìstkù újezdských
zahrádkáøù bez rozdílu ras, pohlaví
a spolkové pøíslu�nosti, probìhne i letos
od pátku do nedìle ( 4.- 6. 10.). V�echno
co nám chcete nabídnout k pochlubení,
ke zkoumání, k pouèení èi k pousmání,
pøineste, prosím, do Areálu ve ètvrtek
(3.10.), budeme na vás èekat od 13hodin.
V nedìli, ve 14hodin, pøijde s námi
pobesedovat nad výsledky leto�ní práce
ná� osvìdèený host a pøítel Mistr Kraus.
Bude øeè o úspì�ích, ale nejspí�e hlavnì
o nemalých leto�ních problémech, a tak
neváhejte nabídnout i ukázky a pøíklady
nectností, které se vám na zahradì ob-
jevily pro pouèení ostatních. Srdeènì
zveme v�echny - vzácné hosty, kteøí
k nám zavítají poprvé, jako� i ty, pro které
je to  skoro povinnost.

Za týden nato, 18. - 19. 10. bude
v Areálu opìt pø. Lucka Dlabaèová vy-
stavovat své nádherné dekorace a vazby
ze su�ených kvìtin - tentokráte (ach,
jak to utíká) u� zase s du�ièkovou
a v pøedstihu i s vánoèní tématikou.

Zazip zakonèil svou leto�ní sezónu -
pod vedením a úspì�ným doprovodem
pøítelkynì Vackové - výletem do sever-
ních Èech a zbývá je�tì poslední, krátký
výlet na tradièní výstavu do Lysé nad
Labem. Nu a to bude tak asi v�echno,
na co vás mohu jménem spolkového
výboru pozvat, co vám pøipomínám
a proè doufám, �e se nìkde a nìkdy
v�ichni spolu uvidíme.

Petr Mach

dobnì z keltského �al� - pálivý. Konec
èesneku, aèkoliv - pro úplnost nesmím
zapomenout zmínit se o upírech a nut-
nosti mít v èase zimní noci v�dycky
strou�ek pohotovì.

Øíjen je mìsíc rù�í - respektive jejich
optimální výsadby, ale nejen jejich.
Vysazují se v�echny druhy okrasných
døevin, dvouletek a trvalek, sázet se
mohou i cibuloviny, zvlá�tì pak ty èasnì
kvetoucí, zakládají se �ivé ploty a skalky,
které se osadí na jaøe. Je�tì aspoò
jednou bychom mìli v øíjnu posekat
trávník, ale na výsev nového u� bude
pozdì. Travièka by se mo�ná je�tì
zazelenala, ale mráz by ji v zimì spálil.

Zvu vás na posezení s Výborem, res-
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KALEND¡RIUM V ÿÕJNU ROKU 2002
7. záøí 2002 zaèal �idùm nový rok od poèátku svìta - 5763.,

je pøestupný ( 365 dní ) a potrvá do 26.záøí  roku 2003. Ale
není nejvýznamnìj�ím dnem roku, tøeba�e svoji nezastu-
pitelnou úlohu zajisté v kalendáøi má. Ostatnì i v kalendáøi
køes�anském není Nový rok a� tak významným èasem jako
jimi jsou na pøíklad Advent nebo Velikonoce. Do tøetice
i v hierarchii muslimských svátkù se více ne� Nový rok vnímá
30denní období devátého mìsíce roku - Ramadánu, ve kterém
se svìtí pùst. Letos se pí�e rok 1423 a Ramadán zaèíná
6. listopadu (okam�ikem kdy se po novu na obloze objeví
nový srpek mìsíce). Pùst patøí mezi pìt sloupù muslimské
víry: Vyznání víry, Modlitba, Pùst, Almu�na a Pou� do Mekky.
(Pak jsou tu je�tì povinnosti, jakési na�e Desatero - kde� na
pøíklad druhou povinností je: �dobøe nakládat se zestárlými
rodièi� a desátou: �nekráèet domý�livì po zemi�.) O Pouti do
Mekky u� byla v leto�ním �muslimském sloupku� øeè. I o Ra-
madánu u� jsme povídali. Zbývá tedy první sloup a tím  je
Vyznání víry - není boha kromì Boha a �e Muhammad je jeho
poslem. Modlitba, nejdùle�itìj�í nábo�enská povinnost, je
nejèastìj�ím a tedy i nejzjevnìj�ím projevem vìøícího muslima.
Ov�em není to jen tak, pomodlit se po muslimsky: modlí se
pìtkrát dennì - ráno pøed východem slunce, v poledne,
odpoledne, veèer po západu slunce a pak je�tì v noci, za
naprosté tmy. Pokud se muslim nenachází v �polních� pod-
mínkách, pøichází na zavolání muezína ke spoleèné modlitbì
do me�ity. Zpìv, který svolává muslimy k modlitbì, zaèíná
tradièním zvoláním, které se na poèátku 4x opakuje - �Alláhu
akbar - Bùh je pøeveliký�. Pøed ka�dou modlitbou je nutná
oèista sestávající z 8 nutných úkonù mytí (kdy� voda chybí,
mytí se redukuje a u�ívá se hlíny nebo písku). Po oèistì zaèíná
vlastní obøad spojený s rituálním tìlocvikem, který ne v�dy
a pro ka�dého mù�e být lehce proveditelný, nebo� má
�estnáct pøedepsaných základních aktù, které se bìhem
pøedklonù, sedù a vztyèení mnohokráte opakují a pøi nich se
proná�í úryvky z Koránu, pøièem� celý rituál se mnohokráte
prokládá u� známým zvoláním �Alláhu akbar !�  Modlitba je
tedy nejen �ádostí o Bo�í pomoc, ale i cestou k sebeovládání
i výzvou k pøekonávání sama sebe. Mohou se samozøejmì
konat i modlitby dal�í -�ádosti o dé�� nebo na pøíklad spoleè-
ná váleèná modlitba proti strachu atd., ale ty nejsou povinné.
Pøedposledním sloupem víry je povinná Almu�na, ale o té a�
po Ramadánu.

Pravidelný cyklus hojnì u�ívaných jmen v èeském kalen-
dáøi dospìl do poslední tøetiny - v øíjnu jsou zvlá�tì masovì
zastoupena a u�ívána jména: Franti�ek 4.10. - je�tì nedávno
jedno z nejèastìji u�ívaných mu�ských (i �enských) jmen
u nás i ve svìtì. Zakladatelem a prvním �Franti�kem� na svìtì
byl a� svatý Franti�ek z Assisi. Nebo� - zdaleka je�tì ne svatý,
u� malý Honzík Bernardon pøekvapoval své okolí mimo-
øádnými jazykovými znalostmi. Francouzsky se nauèil tak
lehce a dobøe, �e mohl vyøizovat papínkovi i obchodní kores-
pondenci, proèe� mu doma zaèali øíkat znì�nìlou pøezdívkou
�Francesco - Francouzek�. No a ta u� mu zùstala, jako�

i pøenesenì milionùm jiných Fanou�kù a Fanynek. (Jen
svatých a blahoøeèených jeho jmenovcù je v køes�anském
kalendáøi pøes 30.) Ten první - pozdìj�í zakladatel Øádu
minoritù a spoluzakladatel Øádu klarisek, byl svatoøeèen u�
chvíli po smrti a zhruba o tisíc let nato (v roce 1979) byl
prohlá�en pape�em za patrona ekologù, tøeba�e nikdy nebyl
vysvìcen a celý �ivot programovì odmítal bohatství, uèenost
i hodnosti.

8. 10. slaví svátek Vìra. Je�tì lépe vynikne pùvod tohoto
krásného a na výsost slovansky znìjícího významového
jména ze slovenského tvaru - Viera. A je to jasný - Vìry mají
v popisu býti vìøící (co�, pozor!, zdaleka není toté� jako býti
dùvìøující). V dlouhodobých statistikách oblíbenosti se
pøekvapivì èasto objevuje i jméno Renáta (v roce 1968 byly
mezi novorozenkami dokonce na tøetím místì - za Janou
a Martinou). Svátek mají 13. - staøí Øímané uctívali v ten den
posvátné prameny. Renáta znamená �znovuzrozená�. Poslední
oslavièka bude tenhle mìsíc 19. Bude Michaely, �enské to
obdoby mu�ského jména Micha(e)l (A propos - i køes�anská
patronka tohoto jména byla èlenkou dru�iny Franti�ka
z Assisi)  o kterém byla øeè v minulém mìsíci. Øekli jsme si, �e
archandìl Michael byl strá�ce ráje a v jedné osobì (je -li andìl
ale osoba?) i andìl spravedlnosti a ke v�emu i patron katolické
církve a �e jméno znamená, jak jinak ne� �podobný bohu�.

Nad hlavami svítí od veèera rudý Saturn, ráno nad východ-
ním obzorem Merkur tìsnì pod Marsem. Merkur se v pùli
mìsíce zastaví na své cestì oblohou a bude si to �upajdit
zpátky od Marsu. 22. by mìlo nastat maximum meteorického
roje Orionid - v místech co bude k vidìní Saturn. Podívanou
v�ak bude ru�it Mìsíc, a i kdyby toho nebylo, jsou tyhle
kometární roje (Orinoidy má na svìdomí Halleyova kometa)
stejnì nevyzpytatelné.

Závìrem, døíve ne� zkonstatuji, �e se mi více do øíjnového
povídání neve�lo, pøipomínám, �e 27. øíjna, o tøetí hodinì ranní
konèí letní èas, omládneme o hodinu a ka�dá hodina je dobrá,
není-li� pravda. Nu�e, s veselou do øíjna!

mac.
... teï je�tì tradièní pøipomínka øíjnových narozenin va�ich

známých:
1. 1923 Václav Je�ek fotbalový trenér

1931 Jiøí Suchý básník, textaø, divadelník,
øeditel

3. 1936 Jan Kaèer re�isér, herec
4. 1910 Adolf Branald spisovatel, scénárista
5. 1936 Václav Havel prezident, spisovatel
7. 1923 Bøetislav Pojar re�isér anim.filmù

1926 Jana Dítìtová hereèka
8. 1941 Petr Uhl politik
9. 1922 Ladislav Rychman scénárista a re�isér

10. 1954 Ondøej Havelka herec, zpìvák
12. 1921 Jaroslav Drobný vítìz �Wimbledonu�

1939 Vladimír Krörner spisovatel, scénárista
1943 Karel Èernoch zpìvák, textaø

13. 1935 Antonín Pøidal pøekladatel, publicista
16. 1947 Ctibor Turba mim, pedagog
17. 1947 Karel Heømánek herec, div. Øeditel
18. 1942 Svatopluk Karásek evang. duchovní, písnièkáø

1956 Martina Navrátilová 19 wimbledonských titulù
19. 1923 Helena Zmatlíková ilustrátorka

1961 Zuzana Byd�ovská hereèka
20. 1923 Franti�ek Pavlíèek dramatik, scénárista

1931 Hana Hegerová �ansoniérka
21. 1952 Miroslav �birka zpìvák
22. 1929 Pavel �mok choreograf, taneèník, herec
23. 1943 Václav Neckáø zpìvák, herec
25. 1947 Jan Kanyza herec, malíø
26. 1923 Jindøi�ka Smetanová spisovatelka
27. 1917 Pavel Tigrid novináø, publicista
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Kronika 30.
Pøi sèítání obyvatel v roce 1956 byl

celkový stav 3641 obyvatel. Obyva-
telstvo se skládá vìt�inou z dìlníkù,
v men�inì jsou úøedníci, zemìdìlci
a drobní øemeslníci. Nejstar�ími rody
v obci jsou: Míkovi, Paroubkovi, Líz-
nerovi, Novotných, Dlabaèovi, Pøikry-
lovi a Hejdukovi.

�ivotní úroveò obyvatelstva znaènì
stoupla. Zalidnìní na�í obce, zejména
v Nové Sibøinì vzniklo hlavnì tím, �e
v Praze byla po první svìtové válce
bytová krize. Ka�dý kdo trochu mohl
a chtìl bydlet, postavil si vlastní domek.
Ov�em penìz tolik nebylo, a tak se také
mnoho stavìlo na dluh. Placení splátek
a znaèných úrokù zatì�ovalo na�e ob-
èany. Ve svých domcích mìli mnohde
nájemníky a nìkde i více nájemníkù
a sna�ili se tím trochu krýt své dluhy.
Hodnì se zde �etøilo, zvlá�tì v tøicátých
letech, v dobì vysoké nezamìstnanosti.
  Pøedsedou MV KSÈ byl v letech 1954�
56 s.Mysliveèek a pøedsedou MV NF
s.Vítek.

V srpnu 1954 byla zvolena pøed-
sedkyní JZD s.Machová, po ní byl ve-
doucím s.�írek. V tomto volebním ob-
dobí byl postaven v JZD nejen kravín,
ale i drùbe�árna. Na kravínì odpracovali
na�i obèané 2100 brigádních hodin.

Po volbách do MNV byl v záøí 1954
zvolen sedmnáctièlenný Výbor �en,
který mìl ku pomoci 32 aktivistek.
Pøedsedkyní byla zvolena s.Ludmila
�írková. První veøejnou akcí tohoto
Výboru �en byl �Veèer písní a tancù�
v bøeznu r.1955, na kterém byla také
pøítomna poslankynì NS s.Eli�ka
Svobodová. V listopadu 1955 bylo
vzpomenuto 100.výroèí vydání �Babiè-
ky� Bo�eny Nìmcové pìknou besedou
se �enami. V prosinci tého� roku spo-
leènì s rodièovským sdru�ením uspo-
øádal Výbor �en slavnost Vánoèního
stromu pro dìti zdej�í �koly i mateøských
�kol s nadílkou.

V roce 1956 vzaly si �eny za úkol zkva-
litnit èlenskou základnu JZD. Byly uspo-
øádány besedy a pøedvedeny filmy se
zemìdìlskou tématikou. Pracovnicím
z vepøína byly umo�nìna náv�tìva vzor-
né krmièky vepøù s.Lvoncové.

Na jaøe r.1956 onemocnìla pøed-
sedkynì V� a vedení pøevzala s.Marta
Bauerová.

Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

Mezinárodní den �en 1956 se stal
velkou slavností, kde byla ohodnocena
práce v�ech �en v obci a vyznamenané
�eny byly odmìnìny knihami a kvìti-
nami. Rovnì� Mezinárodní den dìtí byl
slavností, na které dìti byly obdaro-
vány.

V polovinì roku 1956 bylo nutno
zvolit novou pøedsedkyni Výboru �en,
proto�e s.Marta Bauerová se stala pøed-
sedkyní MNV. Pøedsedkyní V� byla
zvolena s.Marie Houdková, uèitelka na
na�í �kole.

V na�í obci byl silný Svaz mláde�e,
zvlá�tì na bývalé Nové Sibøinì byl tento
svaz velmi èinný. Poøádal estrády
�Mevra�, které bývaly hojnì nav�tíve-
ny. Od roku 1955 v�ak èinnost ocha-
bovala, a� skoro zanikla. Ze sibøinského
svazu zbyl v roce 1955 pouze hudební
krou�ek vedený Mílou Gre�lem.

Svaz èeskoslovensko-sovìtského
pøátelství byl rozdìlen na tøi skupiny,
které se zúèastòovaly v�eho veøejného
�ivota v na�í obci. V letech 1954�56 byli
vedoucími skupin: pro Újezd s. Kopaèka,
pro Blatov s.Kuttelwascher a pro bý-
valou N.Sibøinu s. Solský.

Od roku 1918 nepøetr�itì je v na�í obci
Vlastenecko - dobroèinná obec baráè-
níkù v Újezdì nad Lesy. V dobì první
svìtové války scházívali se na�i obèané
v hostinci �U háje�, vìt�inou to byli
star�í obèané, kteøí se navzájem posi-
lovali a utì�ovali v tehdej�ích váleè-
ných pomìrech. Na popud obèana
V.�umy byl tento spolek v na�í obci
zalo�en. Dne 11.8.1918 bylo svoláno
ustavující valné shromá�dìní a na nìm
byli zvoleni: za pantatínka S.Ko�í�ek, za
rychtáøe V.�uma, za místorychtáøe
J.Dastych, za syndika E. Ka�par, za ber-
ního F.Procházka, kon�elé: J.�vec,
�.Váòa, J. Sochor, K.Filip, J.Vokurka, za
�afáøe A.Smolík, za náhradníky: R. Ho-
rák, J.Lízner, za slídily úètù J.Novotný
a J.Landi�.

Úèelem spolku je udr�ovat místní
staré zvyky a obyèeje a kde jich není
zavádìt a udr�ovat vhodné staroèeské
zvyky, uchovávat krojové a jiné pa-
mátky po na�ich pøedcích. Podporovat
chudé vdovy a sirotky a pøestárlé èleny.

Ji� v záøí 1918 èítala tato obec baráè-
nická 112 èlenù. Okra�lovací spolek
pøedal v záøí 1918 této obci baráènické
108 knih. To byl první poèátek dne�ní

veøejné knihovny. V roce 1920 byl za-
lo�en spolek tambura�ù a dramatický
krou�ek. Prvním sbormistrem tambura�ù
byl F.Kolátor. Odchodem F.Kolátora
v roce 1923 tento krou�ek zanikl. Dra-
matický krou�ek byl velmi èinný. První
jeho vystoupení bylo 20.bøezna 1920
a to hra o 3 jednáních od F.Olivy �Spou-
tané du�e�. Odbor èítal celkem 39 èlenù.
V roce 1924 mìl ji� sehráno 35 her.

V roce 1929 mìla knihovna obce ba-
ráènické ji� 394 knih.

Dne 1.srpna 1948 uplynulo 30 let od
zalo�ení obce baráènické. Pøi té pøíle-
�itosti byl vysvìcen spolkový prapor.
Matkou praporu byla obèanka - teta
Puldová. První kmotrou praporu teta
�umová, druhou kmotrou teta Ka�pa-
rová.

Ji� od poèátku existence na�ich ma-
teøských �kol mìla obec baráènická
patronát nad tìmito �kolkami, které v�e-
mo�nì podporovala.

V padesátých letech, kdy jsem tento
zápis o obci baráènické zaznamenávala
do kroniky, byl v majetku této obce
kolovrátek /fla�inet/, na který sousedùm
a tetám vyhrávali pøi jejich svátku. Také
ka�doroènì poøádali výlet po památ-
ných místech na�í vlasti pod heslem
�Poznej svou vlast�. v zimì pak poøádali
zájezdy do pra�ských divadel.

(Poznámka: Na po�ádání mi v�dy obec
baráènická podala podrobnou zprávu
o své èinnosti, proto také v na�í kronice
je èasto o této slo�ce zmínka. Z toho
vybírám pro �Zpravodaj� jen nejstruè-
nìj�í a nejzajímavìj�í zápisy).

Jak jsem se ji� zmínila, máme v na�í
obci dvì mateøské �koly. Mateøská �kola
I. byla zalo�ena dne 1.listopadu 1949 ve
dvou prostorných místnostech vily
Dr.R.�ùrové, Pra�ská tø.132. Vedení této
�kolky mìl na starosti v letech 1949/50
øíd.uèitel Josef Èáp, v roce 1950/52
Marie Le�áková, 1952/53 Zdenka Hrad-
ská, 1953/60 Lidmila �varcová.

Mateøská �kola II. (Nová Sibøina) byla
vybudována dobrovolnou prací obèa-
nù. tato �kolka byla odevzdána do pro-
vozu dne 18.záøí 1949. Vedením byly
povìøeny Alena Proskoèilová, Vìra Ko�-
ková a Bo�ena Bajerová.

Dnem 1.záøí 1953 byla v na�í obci
z dosavadní národní a støední �koly
zøízena nová Osmiletá støední �kola. Pøi
této byl té� ustanoven jednoroèní kurs.
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Rovnì� dne 1.èervna 1953 bylo pro-
vedeno slouèení dosavadní obce Újezda
nad Lesy s èástí Sibøiny (tzv.Novou
Sibøinou), odkud døíve chodily dìti do
�koly sibøinské. Bylo tedy nutno vyøe�it
i otázku �kolní docházky tìchto dìtí.
Vzhledem k pomìrùm, které vládly na
sibøinské �kole, �ádali rodièe, aby
v�echny dìti chodily do újezdské �koly,
zejména proto, �e ji� velká èást dìtí
sibøinských chodila je�tì pøed slouèe-
ním obcí do �koly v Újezdì. Na veøejné
schùzi dne 11.záøí 1953, které se zúèastnili
zástupci okresu Øíèany, Praha-Sever
a zástupci Krajského národního výboru,

bylo rozhodnuto, �e vzhledem k nedo-
statku uèeben v Újezdì nad Lesy a k ne-
vyu�itým prostorným tøídám ve �kole
sibøinské, bude slouèená obec Újezd
nad Lesy, pro docházku �kolních dìtí,
prozatím rozdìlena na dva obvody.
Z obvodu I. budou v�echny dìti dìti
nav�tìvovat od 1.postupného roèníku
Osmiletou støední �kolu v Újezdì nad
Lesy, z obvodu II. budou od 1.postup-
ného roèníku do 4.roèníku nav�tìvovat
Národní �kolu v Sibøinì. Místní národní
výbor zaøídil, aby dìti do sibøinské �koly
byly dová�eny autobusem. Øídící uèitel-
kou na Národní �kole v Sibøinì se stala,

po øídícím uèiteli Straòákovi, soudr.
Pernerová. Ve �kolním roce 1955/56 byl
na �ádost øeditelství �koly zøízen 5.po-
stupný roèník i na �kole sibøinské.

Rovnì� ve �kolním roce 1955/56 bylo
splnìno dlouholeté pøání obèanù kolo-
dìjských a jejich dìti byly od 6.postup.
roèníku pøedány z Bìchovic na �kolu
v Újezdì nad Lesy. Rovnì� dìti, které
nav�tìvovaly dvoutøídní �kolu v Kolo-
dìjích, byly zaøazeny do 5. roèníku
újezdské �koly. Ve �kolním roce 1953/54
bylo v na�í obci celkem 13 tøíd se 420
�áky.

-pokraèování-
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R o d i n n ·  s t a v e b n Ì  f i r m a
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l Instalace HW ñ SW, antivirov˝ch ochran
l P¯ipojenÌ na internet
l PoradenstvÌ, zaökolenÌ v†pr·ci s†PC

l Spr·va a instalace firemnÌch sÌtÌ a server˘
WINDOWS, UNIX a LINUX

l BezpeËnostnÌ ochrana poËÌtaË˘ a sÌtÌ

VEäKER… PR¡CE PROV¡DÕM NA MÕSTÃ
CESTOVN… NE⁄»TUJI

608 279 191

placen·
 inzerce & reklama

Na tomto místì
mohl být

Vá� inzerát
v cenì 450,- Kè.

Podzimní výstava ovoce a zeleniny 2002
Tradièní výstava zahrádkáøského spolku v Újezdu nad Lesy probìhne letos 4. � 6. 10. (pátek 14 � 17 hodin; sobota

8 � 16 hodin; nedìle 9 � 16hodin) v prostorách spolkové výstavní sínì. Vyzýváme a nabízíme v�em kdo chtìjí konfrontovat
své úspìchy (jako� i neúspìchy) s ostatními kolegy zahrádkáøi, nech� pøinesou své pøíspìvky ve ètvrtek (3.10.) odpoledne tamté�.

V nedìli, od 14hodin, bude nad na�imi exponáty rozjímat a va�e zvídavé dotazy zodpovídat slovutný Mistr ovocnáø
pø. Kraus. Vstupné dobrovolné, zacházení vlídné, èervený puntík v nebi je pro ka�dého náv�tìvníka zaji�tìn.
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Vá�ení spoluobèané,
Dovolte mi, abych Vás v  tomto pøedvolební èase pozdravila jménem Obèanské demokratické strany .
Mám tu èest Vám jako lídr kandidátní listiny OD S pro komunální volby do Zastupitelstva mìstské èásti Praha - Újezd nad Lesy

(Praha 21) pøedstavit ná� volební program pro nadcházející období 2002 � 2006 a zároveò Vám struènì pøedstavit na�í kandidátní listinu.
Ná� tým tvoøí osobnosti �irokého spektra profesních kvalifikací a odborností. Cílem bylo sestavit co nejkvalitnìj�í a nejvyvá�enìj�í

kandidátní listinu a jsem pøesvìdèena, �e se nám to podaøilo. Øada z nás má s komunální politikou ji� bohaté zku�enosti a tudí� mù�e
nabídnout profesionální pøístup pøi vedení obce, ale zároveò dáváme prostor i novým tváøím a roz�iøujeme tak ná� tým o dal�í schopné lidi.

Prioritou ODS v Újezdì nad Lesy je dát mo�nost co nejvìt�ímu poètu obyvatel podílet se na chodu vìcí veøejných. Nabízíme Vám
kandidáty, kteøí jsou z  øad starousedlíkù, ale i zástupce sídli�tì Roho�ník a neopomíjíme i na na�e spoluobèany z  novì se rodících obytných
zástaveb. Tím hodláme zabezpeèit maximální pøiblí�ení se k Va�im domovùm . V�dy� kdo jiný, ne� Vá� soused èi èlovìk bydlící ve Va�í
lokalitì, by mìl být oním mluvèím prosazujícím právì Va�e zájmy ? Tato strategie splòuje po�adavek zaji�tìní znalosti místních problémù
a zároveò zapojení se novì pøistìhovaných spoluobèanù a tím zaruèuje spravedlivý pøístup k nám v�em, kteøí máme v na�í obci svùj domov.

Na závìr mi dovolte, abych Vás pozvala v termínu 1. a 2. listopadu 2002 k volebním urnám a v�em z Vás, kteøí podpoøíte kandidáty
Obèanské demokratické strany, bych chtìla ji� dopøedu srdeènì podìkovat.

Andrea Zikmundová
            ODS

Volební program ODS Praha - Újezd nad Lesy ( Praha 21) pro období 2002 - 2006
Bezpeènost- klást dùraz na zvy�ování bezpeènosti v Mìstské èásti, prohloubit spolupráci s policií ÈR a Mìstskou policií- pravidelnì informovat obèany o èinnosti policie na území Mìstské èásti a o stavu kriminality
Doprava- podporovat výstavbu pøelo�ky silnice 1/12 (obchvatu Mìstské èásti ) za pøedpokladu minimalizace negativních dopadù této stavbyna v�echny skupiny obyvatelstva- zrealizovat výstavbu cyklistických tras (propojení cyklistické stezky z Horních Poèernic pøes na�e území dále na jih)
Infrastruktura- cílevìdomì prosazovat rekonstrukce místních komunikací- pokraèovat ve výstavbì vodovodního øádu na hlavní komunikaci- pokraèovat v plynofikaci obce- prosazovat realizaci kanalizaèního øádu na hlavní komunikaci i v dal�í lokalitách
�ivotní prostøedí- provádìt soustavnou údr�bu veøejných ploch- zvý�it starost o plochy veøejné zelenì a zajistit jejich soustavnou údr�bu- plnì vyu�ívat grantové politiky v této oblasti ( výstavba dìtských høi�� a prostor veøejné zelenì � parkù)- zvý�it tlak na majitelem pozemkù ke zlep�ení vzhledu Mìstské èásti- zajistit kulturnìj�í prostøedí na rozhraní lesa a Mìstské èásti ( intenzivní jednání se správcem lesa)- dùslednì postupovat proti majiteli pozemku �jáma Karel� a zkulturnit tím støed obce- prosazovat rekonstrukci otoèky MHD na koneèné stanici Roho�ník
Podpora soukromých investic- podporovat investice smìøující ke zlep�ení obslu�nosti obèanù
Oblast drobného podnikání a slu�eb- podporovat poskytování slu�eb obèanùm- zlep�ovat podmínky pro poskytování tìchto slu�eb
Finanèní politika- efektivnì hospodaøit v rámci rozpoètù se svìøenými finanèními prostøedky po celé volební období- aktivní pøístupem zaji��ovat dostatek finanèních prostøedkù pro prioritní akce Mìstské èásti
Majetek Mìstské èásti- pokraèovat v privatizaci bytù-  efektivnì hospodaøit s majetkem Mìstské èásti
Zdravotnictví- zaji��ovat základní zdravotní péèi co nejblí�e obèanùm-  v prostorách pro poskytování zdravotní péèe roz�íøit a stabilizovat zdravotnické slu�by- podporovat preventivní zdravotní programy dìtí, mláde�e i dospìlých na základì údajù o zdravotním stavu populace- podporovat sdru�ení a organizace soustøeïující se na zdravý �ivotní styl, sport, vyu�ití volného èasu a matek s malými dìtmi- finanènì pøispívat na zachování zdravotní péèe první pomoci v na�í spádové oblasti

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE - KOMUN¡LNÕ VOLBY
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Sociální oblast- cílenì peèovat o obèany skuteènì sociálnì potøebné- zlep�ovat �ivotní podmínky zdravotnì posti�ených obèanù- podporovat sdru�ení a organizace seniorù a zdravotnì posti�ených- navrátit rozsah péèe SOH do pùvodního stavu a roz�íøit spektrum slu�eb- aktivnì spolupracovat pøi realizaci domu pro seniory
�kolství- zajisti potøebu pøed�kolních a �kolních zaøízení dle demografického vývoje- docílit efektivního vyu�ití sportovních zaøízení Masarykovy Z� jak pro �kolní, tak pro mimo�kolní sportovní èinnost
Kultura, sport, volný èas- podporovat provoz a rozvoj veøejných sportovi��- podporovat rozvoj klubové, spolkové a vzdìlávací èinnosti- zefektivnit grantovou politiku Mìstské èásti k tìmto subjektùm
Informovanost veøejnosti- zlep�it informovanost veøejnosti o èinnosti vedení Mìstské èásti a to prùbì�nou aktualizací www stránek úøadu (neprodlenì zveøejòovatusnesení Rady a Zastupitelstva a ve�kerých dùle�itých výstupù volených orgánù)-    zlep�ovat komunikaci mezi vedením radnice a obèany-   zajistit ka�doroènì seznam podnikatelských aktivit v Mìstské èásti tiskem i elektronickou formou

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva mìstské èásti Praha 21 - Újezd nad Lesy

Název politické strany:   Obèanská demokratická strana
Kandidáti:

1. Andrea  Z i k m u n d o v á,  32 let úøednice Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
2. Ing.Petr  � t u l c,  57 let podnikatel Praha 9 -  Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
3. MUDr. Zuzana  D a s t y c h o v á,  54 let lékaøka Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
4. Doc.RNDr. Petr  V o ò k a  Csc,  56 let vysoko�kolský uèitel Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
5. Ing. Ludomír   V o j t a,  65 let dùchodce Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
6. MUDr. Katarina   F e u r e i s l o v á, 48 let lékaøka Újezd nad Lesybez politické pøíslu�nosti
7. MVDr. Miloslav   H o d,  46 let veterinární lékaø Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
8. Ing. Eduard   � � a s t n ý,  41 let podnikatel Praha 9 - Újezd nad Lesybez politické pøíslu�nosti
9. Tomá�   F l a � k a, 41 let podnikatel Praha 9 - Újezd nad Lesybez politické pøíslu�nosti

10. Ing. Lubor   P a v l í è e k,  46 let podnikatel Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
11. Jiøí   N ì m e c,  64 let dùchodce Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
12. MUDr. Renata   B u r e � o v á,  41 let lékaøka Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
13. Ing. Soòa   � t r o u f o v á,  35 let personalistka Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
14. Jan   H o d,  18 let student Praha 9 - Újezd nad Lesybez politické pøíslu�nosti
15. Ing. Ondøej   V o j t a, 38 let technik Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
16. Ing. Ondøej    � t r o u f ,  38 let mana�er Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
17. Josef   V o d a,   25 let technik Praha 9 - Újezd nad LesyObèanská demokratická strana
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Volby do zastupitelstva mìstské èásti Praha 21 konané dne 1. a 2. listopadu 2002

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
A

STRANA ZELENÝCH

Mgr. Miroslav Timura
nezávislý kandidát

Pøedstavuji Vám ná� tým:

Ing. Ema Matìjù Zveme Vás na na�e
Franti�ek Kollman pøedvolební akce,
Miroslav Mièán kde Vás seznámíme
Ing. Milan Matìjù s na�ím volebním
Václav Melichar programem
prof. RNDr. Vladimír Bejèek a pohovoøíme
Pavel �esták o na�í spoleèné
Robert  Dykast budoucnosti. Va�e
Václav Vèala úèast ve volbách
Ing. Jarmila Bejèková posílí demokracii.
Milena Vlachovská
Vìra Tarljovská
Stanislav Klikar
Franti�ek Tejml
Jiøí Rákosník
Du�an Rathouský

Vìøíme, �e nám dáte svou dùvìru, aby se na�e obec stala moderní obcí 21. století.
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Kandidát do Zastupitelstva hlavního mìsta Prahy a Zastupitelstva mìstské èásti Praha 21
Újezd nad Lesy za ÈSSD

    Jmenuji se Jan Slezák. Narodil jsem se v Litomy�li v roce 1961. Po základní �kole
jsem vystudoval støední prùmyslovou �kolu elektrotechnickou v Lan�krounì, obor mechanik
elektronických zaøízení. Po ukonèení studia maturitou jsem nastoupil na náhradní vojenskou
slu�bu. Od roku 1981 do konce roku 1995 jsem slou�il u Policie ÈR. V roce 1994 jsem
byl zvolen prvním místopøedsedou Nezávislého odborového svazu Policie ÈR. Tuto funkci
jsem zastával do èervna roku 1995 a koncem roku jsem od Policie ÈR ode�el na vlastní
�ádost. Zaèátkem roku 1996 jsem nastoupil do soukromé firmy, kde jsem zastával vedoucí
funkce. V roce 1997 jsem pracoval jako poradce poslance v Poslanecké snìmovnì

Parlamentu ÈR, a to do voleb v roce 1998. Ve stejném roce jsem kandidoval za ÈSSD v komunálních volbách
do Zastupitelstva MÈ Praha Újezd nad Lesy a 30.11.1998 jsem byl zvolen starostou.

Do ÈSSD jsem vstoupil v roce 1996. Zastával jsem zde funkci pøedsedy bezpeènostní komise ÈSSD
v hlavním mìstì Praze a funkci pøedsedy MO ÈSSD v Újezdì nad Lesy. V souèasné dobì jsem èlenem
Obvodního výkonného výboru ÈSSD na Praze 14.

Jsem podruhé �enatý. Z prvního man�elství mám 18 letého syna Luká�e. Z druhého man�elství mám
3 letou  dceru Sandru a nevlastního syna Dominika. Nikdy jsem nebyl trestán. �iji ve vlastním bytì
o velikosti 3 + k.k.  v panelovém domì. Z oblastí, které mne nejvíce zajímají, je na prvním místì bezpeènostní
problematika a bydlení. Èásteènì se zajímám i o dìní kolem �kolství. Ve volném èase nejradìji jezdím na kole,
sbírám houby a rád ly�uji.

Pøi odstraòování následkù povodní mysleme na to, co pøed dávnými roky vyslovil Cicero.
�To, co se rodilo po dlouhý èas, i okam�ik zmaøí.� (Cicero)

Dal�í informace naleznete na internetové stránce www.janslezak.com.

Kandidáti do Zastupitelstva mìstské èásti Praha 21 � Újezd nad Lesy, za ÈSSD.
1. Jan Slezák � starosta 11. Hana Roubíèková � zdravotní rada
2. Vladimír Saitz � radní 12. Zdenìk Ïuríèek � zamìstnanec MO ÈR
3. Stanislav Bednaøík � podnikatel 13. Marie Tomaidesová � knihovnice
4. Zuzana Kapounová � technik 14. Jana Vlásenková � studentka
5. Vladimír Honzák � øeditel kanceláøe GI ÈD 15. Vladislava Sitaøová � podnikatelka
6. �tefan Malatinec � akademický sochaø 16. Marie Habadová � pøepravní manipulant
7. Milan Hájek � project manager 17. Petra Sumová � mateøská dovolená
8. Ilona Bednaøíková � vedoucí prodejny
9. Jitka Králová � kulturní referent

10. Petr Vlásenko � úøedník
Dal�í informace naleznete na internetové adrese www.janslezak.com �
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ZDRAVOTNICTVÍ
Provést celkovou rekonstrukci budovy zdravotního støediska na sídli�ti
Roho�ník. Celou budovu vyèlenit pouze pro zdravotnictví a do dvou let
vybudovat ve spolupráci s lékaøi a dal�ím zdravotnickým personálem
dùstojnou polikliniku a plnohodnotnými zdravotnickými slu�bami.

DOPRAVA
Do konce roku 2004 opravit v�echny komunikace, u kterých nebyla provedena
oprava v tomto volebním období. Urychlit výstavbu pøelo�ky komunikace I/
12 � obchvat Újeda nad Lesy.

SPORT
V roce 2003 � plnohodnotnì zprovoznit pro �irokou veøejnost provoz
kulturního zaøízení. Pøipravit návrh projektové dokumentace pro výstavbu
krytého bazénu na bázi komerèního vyu�ití. I nadále podporovat sportovní a
zájmové organizace.

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ
Postupnì provést rekonstrukci parkù a zelenì, vèetnì výsadby parkové zelenì
a umístìní nových parkových lavièek. Provést rekonstrukci pískovi�� a hracích
ploch pro dìti. Rekonstrukce rybníkù, potokù a pøíkopù.

�KOLSTVÍ
Zahájit v roce 2004 výstavbu nové mateøské �kolky na Blatovì. Provést
rekonstrukce �kolek Sedmikráska a Roho�ník. Provést celkovou rekonstrukci
Z� Polesná. Dokonèit výstavbu Masarykovy Z�.

BYDLENÍ
Ve spolupráci s ÈD provést rekonstrukci panelových domù , jejich zateplení
a nové fasády. Zahájit výstavbu domova dùchodcù. Zahájit výstavbu
dru�stevních bytù v roce 2003. Zahájit a v roce 2003 dokonèit gará�ové domy.

BEZPEÈNOST
Zajistit v noèní dobì zvý�ený dohled od policistù Policie ÈR. Zvý�it poèet
policistù MP. Realizovat kamerový systém ochrany veøejných budov.
Realizovat dal�í svìtelnì øízené pøechody pro chodce. Realizovat vytvoøení
obytných zón , mimo hlavní komunikace. Realizovat v rámci bezpeènosti
vyvý�ené køi�ovatky.

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE - KOMUN¡LNÕ VOLBY

Priority  volebního programu MO ÈSSD v Praze Újezdì nad Lesy pro rok 2003-2006.

STÁTNÍ SPRÁVA
Zlep�ovat soustavnì slu�by úøadu pro obèany. Vytvoøit informaèní systém
pro obèany MÈ Praha 21. (napøíklad formou rozesílání SMS na mobilní
telefony. Soustøedit v�echny pracovi�tì úøadu do jedné budovy. Zajistit
finanèní prostøedky na dostavbu úøadu. Zajistit elektronickou podatelnu.
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KANDIDÁTNÍ  LISTINA
pro volby do zastupitelstva v Praze 21-Újezdì nad Lesy konané dne 1. a 2. listopadu 2002

Název zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce Praha 21-Újezd nad Lesy
Název volební strany: Sdru�ení nezávislých
Oznaèení typu volební strany: politické hnutí

1. RNDr. Jiøí Sikaè, CSc, 50 rokù, chemik, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
2. Petr Mach, 58 rokù, technik, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
3. Pavel �vejnoha, 60 rokù, geolog, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
4. Karel Kodras, 47 rokù, podnikatel, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
5. Blanka Exnerová, 57 rokù, projektant, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
6. Ing. Richard Brousek, 45 rokù, projektant, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
7. Vìra Antoòová, 60 rokù, dùchodce, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
8. Ing. Jaromír Pøepechal, 49 rokù, ekonom, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
9. JUDr. Hana Pelèáková, 49 rokù, právník, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti

10. Ing. Miroslava Fialová, 57 rokù, stavaø, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
11. Ing. Jiøí Èemus, 49 rokù, projektant, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
12. Vlastimil Bultas, 59 rokù, øidiè, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
13. PhDr. Jaroslava Jirásková, 78 rokù, dùchodce, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
14. prof. RNDr. Lubor Jen�ovský, CSc., 76 rokù, chemik, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
15. Ing. Franti�ek Sedlák, 61 rokù, technik, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
16. Engelbert Svoboda, 75 rokù, projektant, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti
17. Ing. Petr Spáèil, 56 rokù, ekonom, Praha 21-Újezd nad Lesy, bez politické pøíslu�nosti

Zmocnìnec: Antonín Buriánek, , Rápo�ovská 282, Praha 21-Újezd nad Lesy
Náhradník zmocnìnce: Miroslava Buriánková, Rápo�ovská 282, Praha 21-Újezd nad Lesy

Podpis zmocnìnce:

Osoba oprávnìné jednat jménem politického hnutí:
Ing. Petr Jirava

       místopøedseda republikové rady

V Praze dne:
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Vá�ení spoluobèané,
Pøedstavujeme vám kandidátku Sdru�ení nezávislých � SNK do komunálních voleb pro na�i mìstskou èást Praha 21 - Újezd nad Lesy,
které se konají ve dnech 1. a 2. listopadu 2002.
Jak jste jistì poznali, na prvních ètyøech místech nejsou pro vás neznámá jména, zachovali jsme poøadí, jaké jste nám dali v komunálních
volbách v roce 1998, kdy jsme se ucházeli o va�i volièskou pøízeò poprvé v tomto uskupení. Jestli si dobøe vzpomínáte, tak na�im heslem
v pøedvolebním boji byla cesta zmìny,  kterou jsme chtìli uskuteènit  a kterou jsme také po svém zvolení zaèali realizovat. Do jaké míry
se nám to povedlo, to vyjádøíte tím, �e nám opìt dáte dùvìru svými hlasy, abychom mohli pokraèovat v zapoèatém díle, proto�e jedno
volební období je na zmìny pøevratného charakteru opravdu krátké. Po svém zvolení jsme uva�ovali, se kterým politickým subjektem se
spojit, proto�e sami jsme nemìli takovou sílu hlasù, abychom mohli sestavit  Radu a prosadit svého kandidáta na pøí�tího starostu. Jeliko�
jsme jednak místní organizací ODS nebyli jako celek osloveni, a jednak jsme cítili potøebu zmìny v obci, tak jsme se obrátili na  pøedstavitele
zvolené za ÈSSD, kteøí v této podobì kandidovali poprvé a mìli stejný volební výsledek jako my. Sami jsme si nebyli a� tak docela jistí
výsledkem tohoto spojení, proto�e jsme jejich kandidáty ani osobnì neznali. Ale ji� pøi prvních kontaktech a pozdìji i koalièních jednáních
jsme na�li rychle spoleènou øeè, proto�e jim �lo také o uskuteènìní zmìn a stylu práce ve vedení obce.  Na�im spoleèným zájmem byl a je
rozvoj na�i mìstské èásti, co� bylo nakonec pro uzavøenou dohodu rozhodující. Nakolik se nám to  povedlo, jste uplynulé 4 roky jistì
sledovali nejen pøímo v obci, ale i na stránkách na�eho Zpravodaje, kde jsou zápisy z jednání Rady otiskovány doslovnì a nikoliv dìlány
úèelové výbìry pro obèany, jak to bylo døíve.
Podpoøili jsme volbu zastupitele zvoleného za ÈSSD pana Jana Slezáka za starostu . Pan Slezák se ukázal být velmi dobrým a schopným
mana�erem, co� funkce starosty v tak lidnaté mìstské èásti jako je na�e pøímo vy�aduje. Mo�ná �e  nìkdo tøeba nebyl zvyklý na tak pøímé
a razantní jednání, ale pøevá�né vìt�inì z vás, kteøí jste se na nìho se svými problémy obrátili pøímo, se jistì sna�il rychle a spravedlivì
vyhovìt. Dva na�i zvolení zastupitelé pan Sikaè a pan �vejnoha byli zvoleni èleny Rady. Rozvoj na�i MÈ doznal v uplynulých ètyøech
letech nebývalých zmìn. Díky mimoøádným organizaèním schopnostem na�eho starosty se podaøilo sehnat dostatek finanèních prostøedkù
na takové projekty, jako je napø. dostavba Masarykovy základní �koly, pùdní nástavby a regenerace panelových domù na sídli�ti
Roho�ník, budování in�enýrských sítí pro obèany bydlící podél hlavní silnice (Starokolínská a Novosibøinská) a opravy místních komunikací
v obci, jejich� stav ji� byl doslova neudr�itelný, proto�e jejich zanedbanost ji� byla letitá. Mezi dal�í významné akce patøí  udìlení
obecních insignií � znaku a praporu co� je víceménì presti�ní zále�itost, ale co na�e pamì� sahá, v�echna pøede�lá zastupitelstva se o to
sna�ila, vèetnì tìch prvorepublikových (co� známe z vyprávìní pamìtníkù), ale teprve nám se nyní realizace podaøila. Pøedpokládáme, �e
v posledním ètvrtletí roku 2002  se koneènì doèkáme prodeje v místní velkoprodejnì Penny-marketu, o její� realizaci jste rozhodli v námi
provedené anketì. To, �e výstavbu neúmìrnì zdr�ovaly akce nìkterých soukromých iniciativ, jsme bohu�el nemohli ovlivnit, ale nakonec
se v�e podaøilo s pomocí nejvy��ích orgánù vyøe�it. Doufejme �e ke v�eobecné spokojenosti velké vìt�iny na�ich obèanù, hlavnì tìch, pro
které tato forma prodeje znamená velkou finanèní úsporu. Také získání sídla obvodu Praha 21, s tím související pøedání kompetencí ve
státní správì blí�e k obèanùm a pøestavba budovy Úøadu mìstské èásti, která se povedla,  i kdy� chápeme, �e ne ka�dému se tøeba líbí
barevné vyvedení fasády. Co se ale povedlo a líbí se v�em na sídli�ti Roho�ník, to zase vypadá jinak a nemusí se líbit  nìkomu na budovì
Úøadu. Je to vìcí vkusu ka�dého z nás.
Jak jste si zajisté v�imli, doplnili jsme na�i kandidátku kromì zcela nových i dal�ími jmény, která vám jistì nejsou neznámá. Nìkteøí
z na�ich kandidátù stáli u zrodu Obèanského fóra v r. 1989 a kandidovali za nìj v prvních volbách po zmìnì re�imu v roce 1990.  Dal�í
z nich potom jsou lidé, kteøí v minulosti pro obec a její rozvoj udìlali hodnì práce. Komunální politika toti� nemá být o budování kariéry
a uchopení výnosných postù, ale je to práce pro obec a její obèany a øe�í ka�dodenní problémy, které �ivot pøiná�í. Je o tom, jak naslouchat
svým spoluobèanùm, vnímat jejich potøeby a sna�it se je na obecní úrovni øe�it a podle svých sil a schopností jim pomoci. Krásná slova
a v�e slibující  rétorika se ji� dávno nenosí. S nesplnìnými pøedvolebními sliby nìkterých na�ich zastupitelù by se daly  úspì�nì vydlá�dit
na�e obecní  chodníky. Kdy� u� jsme u zále�itosti komunikací a chodníkù, jistì se vám líbí ulice Staroújezdská po generální opravì i s tìmi
chodníky ze zámkové dla�by, které v takovém rozsahu byly pou�ity v na�i mìstské èásti poprvé. Sice obèané bydlící v ní a pøilehlých
ulicích znají problémy provázející prùbìh její výstavby, ale myslíme si, �e tyto problémy byly natolik ventilovány na veøejných
shromá�dìních a na stránkách na�eho Zpravodaje, �e není tøeba jim vìnovat dal�í prostor. Dùle�ité je, �e vìc se podaøila a na�im cílem je,
aby co nejvíce ulic bylo rekonstruováno v podobném stylu. Je to v�ak pøedev�ím otázka financí, kterých obzvlá�tì nyní po srpnových
katastrofálních povodních bude je�tì ménì ne� v minulosti. Nechceme proto slibovat �ádné �vzdu�né zámky�, ale rozhodnì se chceme
ubírat touto cestou, aby na�e mìstská èást byla pøíjemným místem k �ivotu a bydlení pro její obyvatele a vizitkou na�eho sna�ení jak co
nejlépe spravovat obecní zále�itosti.
Ne v�echno, co jsme si pøedsevzali, se nám podaøilo realizovat, je to hlavnì prodej zkrachovalé spoleènosti Laxenburger a jen èásteènì
zbavit støed na�i MÈ její nejvìt�í ostudy, t.j. �Jámy Karel� (prosadili jsme pouze demolici staticky naru�eného objektu). Byli bychom
úspì�nìj�í, kdyby tyto akce pøímo nesabotovali nìkteøí na�i zastupitelé. Vìøíme, �e i pøes dílèí neúspìchy jsme nezklamali dùvìru, kterou
jste nám dali pøi minulých komunálních volbách v roce 1998. Dáte-li nám znovu svùj hlas, budeme moci i nadále pokraèovat ve svých
zapoèatých úkolech  a dokonèit úspì�nì v�e to, co jsme dosud nestihli. Týká se to v neposlední øadì i realizace silnièního obchvatu, kdy
nám není lhostejný osud obyvatel podél hlavní silnice, trpících exhalacemi a hlukem pøedimenzované dopravy. Pøi jeho výstavbì chceme
pøísnì dbát v�ech ekologických kritérií tak, aby nezpùsobil újmu zase jiným na�im obèanùm. Ostatnì v tomto bodì, èili v pøístupu k námi
proklamované nutnosti realizace silnièního obchvatu se li�íme od kolegù kandidujících pod zá�titou Strany zelených s lídrem panem
Timurou. Také výstavba domu seniorù v na�i MÈ je jednou z na�ich priorit a budeme se sna�it ji ze v�ech sil realizovat a sehnat z rùzných
zdrojù finance na tuto  výstavbu. To je zhruba v�e, s èím pøed vás pøedstupujeme a doufáme, �e toho není málo.
Va�e Sdru�ení nezávislých � SNK pro komunální volby v roce 2002.
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      Vá�ení spoluobèané,
Po ètyøech létech se opìt obracíme na Vás pøi pøíle�itosti voleb do zastupitelstva
Mìstské èásti Újezd nad Lesy, která se v období zmìnila na Praha 21. Po celé
období bylo na�í snahou splnit podstatné èásti na�eho volebního programu,
proto�e jsme se spolu s dal�ími volebními stranami podíleli bezprostøednì na vedení
obce. Co se podaøilo, je vidìt na prvý pohled pøi procházce obcí. Ne v�e se v�ak
podaøilo, zejména ukonèení èinnosti spoleènosti  Laxenburger � Újezd nad Lesy s.r.o,
likvidace ohyzdné jámy KAREL a oprava v�ech komunikací v obci. V na�em novém
volebním programu  nechceme slibovat víc, ne� jsme schopni v zájmu v�ech obèanù
Újezdu nad Lesy realizovat. Pøedpokládá to v�ak jednu zásadní vìc � mít mo�nost
rozhodovat. Pøedkládáme Vám struèný program, který chceme v kladném výsledku
voleb realizovat spoleènì s ostatními volebními stranami.
1.     Øízení obce, správy majetku obce, otázky rozpoètu a oblast rozvoje obce
l Prùhledné hospodaøení, chceme zajistit lep�í kontrolní systém vyu�ívání

finanèních prostøedkù. Jsme proti nehospodárnému nakládání s majetkem obce
a s koneènou platností uzavøít spory kolem fungování spol. Laxemburger � Újezd
nad Lesy s.r.o.. Jsme pro  pøísnou kontrolu nákladù na administrativu obce.

l V otázkách rozvoje obce dáme podporu budování in�enýrských sítí, vèetnì
øe�ení situace kolem páteøní komunikace v Újezdu nad Lesy,

l V otázkách zkvalitnìní slu�eb zabezpeèit ochranu proti omezování drobných podnikatelù v obci a tak pøispìt ke kvalitì
obchodní sítì v místì.

l V oblasti bytové politiky pova�ujeme za zásadní vyu�ít vhodné mo�nosti výstavby obecních bytù, dokonèení výstavby
støe�ních nástaveb a podporovat výstavbu soukromých bytù.

2. V oblasti dopravy podporujeme øe�ení bezpeèných pøechodù pøes komunikaci v nìkolika místech v obci, zejména na
Roho�níku a  stanice �Plácek�,

l Øe�ení oprav a úprav místních komunikací.
3. V oblasti  ekologie napomáhat vytváøet podmínky pro zabezpeèení ekologických zpùsobù vytápìní, pøed návratem

k spalování tuhých paliv, z dùvodù zdra�ování energií, zabezpeèit správnou funkci odvozu komunálních odpadù a sna�it
se o zvý�ení odpovìdnosti obèanù ve vztahu k hospodaøení s odpady, jak pøi likvidaci komunálních odpadù, tak dal�ích
pøípadech zneèi��ování obce. Podpoøit snahu o úklid komunikací a udr�ování veøejné zelenì obce.

4. V oblasti kultury, �kolství a sportu bude na�í snahou  udr�et stav pøed�kolních zaøízení, prosazovat   bezplatné vyu�ívání
�kolních budov pro mimo�kolní èinnost (vèetnì høi�� a tìlocvièen). Zabezpeèit pøíspìvky obce na údr�bu a rozvoj
sportovních zaøízení vèetnì zabezpeèení kontroly efektivnosti vynakládaných prostøedkù a vytváøet podmínky pro �ivot
dobrovolných a spoleèenských organizací, které aktivnì pracují v místì. .

5. V oblasti veøejného poøádku, bezpeènosti  a ochrany majetku chceme zabezpeèit kvalitnìj�í fungování mìstské  policie
k ochranì majetku obyvatel, dopravní policie pøi dodr�ování podmínek silnièního provozu na hlavní komunikaci, dodr�ování
vyhlá�ek pro èistotu obce, chov a péèe o domácí zvíøata, vèetnì kontroly nedovolených záborù veøejných ploch,
nedovoleného parkování na veøejných komunikacích a poulièního  prodeje mimo vyhrazená místa.

O splnìní bodù tohoto volebního programu se budou usilovat tito na�i kandidáti na zastupitele :
1. Josef Dvoøák, Ing. 58 let Praha 21, On�ovecká 424 systémový in�enýr KSÈM
2. Miroslav Rù�ièka 49 let Praha 21, Barchovická 983 vedoucí výroby KSÈM
3. Pavel Janda, RSDr 61 let Praha 21,  Li�ická 707 dùchodce KSÈM
4. Petr Krtièka 46 let Praha 21,  Roho�nická 1601 øidiè nezávislý
5. Franti�ek Vilímek 54 let Praha 21,  Èentická 1385 strojvedoucí KSÈM
6. Ta�ána Viktorová 42 let Praha 21, �lebská 1619 ekonomický øeditel KSÈM
7. Jana Suchánková 52 let Praha 21, Lozická 788 asistentka KSÈM
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8. Bo�ena Ryantová 46 let Praha 21, �í�ovská 1627 státní. zamìstnanec KSÈM
9. �tefan Baèa 68 let Praha 21, Lozická 786 dùchodce KSÈM

10. Pavel Janda 33 let Praha 21, Li�ická 707 øidiè KSÈM
11. Josef Pùlpytel, dipl. technik 59 let Praha 21, Cerhýnská 430 podnikatel KSÈM
12. Soòa Suchánková 23 let Praha 21, Lozická 788 referentka nezávislá
13. Bohumila Bednaøíková 25 let Praha 21, �lebská 1623 mateøská dovolená nezávislá
14. Renáta �nitrová 52 let Praha 21,  Miletická 1624 invalidní dùchodce KSÈM
15. Iva Bártová 58 let Praha 21, Lozická 782 dùchodce KSÈM
16. Karel Proke� 71 let Praha 21, �ivonínská 1626 dùchodce KSÈM
17. Jana Bartùòková 51 let Praha 21, Budèická 1272 invalidní dùchodce KSÈM

Vzdìlání: Prùmyslová �kola strojnická, obor tváøení kovù,
ÈVUT Praha, obor strojírenská technologie.Postgraduální
studium na Mat. fyz. fak. UK v Praze, r. 1985 získal hod-
nost CSc. v oblasti fyzikální metalurgie.
Odborná praxe: 1967-1998 zamìstnán ve Státním vý-
zkumném ústavu materiálu Praha, kde pracoval v oblasti
vývoje a aplikace návarových slitin pou�ívaných v kla-
sických a jaderných elektrárnách,dále øe�il renovace opo-
tøebených dílù z dùlního a úpravárenského prùmyslu. Je
autorem Ès. patentu a øady autorských osvìdèení. Od roku
1990 a� dosud pracuje v oboru prá�kové metalurgie. Od
roku 1999 je zamìstnán u firmy FEST - STELLlTE, pra-
covi�tì Praha. Nebyl a není èlenem �ádné politické stra-
ny èi hnutí. Do roku 1990 se neanga�oval. Od roku 1990
je èlenem zastupitelstva mìstské èásti Praha 9 - Dolní
Poèernice jako nezávislý kandidát za KSÈM. V rùzných
volebních obdobích byl místostarostou, radním a pøedsedou
nebo èlenem RK.

Jak øíká: �Program KSÈM, která mne nominovala jako svého kandidáta do senátorských voleb, nabízí rámcové
øe�ení spoleèenských problémù, které nás v na�í republice a pøirozenì i ve volebním obvodu pálí. Je na nás, aby-
chom vìnovali vìt�í pozornost tìm jevùm, které mají pro nás v na�em obvodu dominantní význam.
Vá�ení spoluobèané, pøi plnìní volebního programu Vás chci po�ádat o Va�i podporu � o Vá� hlas pøi vobách do
senátu.�

NEVÌØIT, ALE UÈIT SE PØEMÝ�LET

Dále Vám pøedstavujeme kandidáta KSÈM do senátu v senátním obvodu èíslo 24, Praha 9 Ing. Ev�ena Smrkovského, CSc.
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Ji¯ina Nov·kov· - DEMOKRAT… JANA KASLA

(toto je na filmu)
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Vá�ení obèané Újezda nad Lesy,
dovolte, abych se vám pøedstavil. Jsem starostou v Letòanech a myslím, �e právem jsem si

zvolil heslo �Dokázal jsem, �e to jde�. Ruèím za nìj svými výsledky v komunální politice.
Spoleènì se svými zastupiteli, bez ohledu na pøíslu�nost k politickým stranám, ji� dvanáct let
spravujeme volbami nám svìøenou obec ve prospìch obèanù (a nikoliv svùj). Jsem také ètyøi
roky v zastupitelstvu hlavního mìsta Prahy (ZHMP). Nyní kandiduji na senátora a budu-li
Vámi zvolen, budu prosazovat stejný zpùsob politiky i v Senátu.

V tìchto dvanácti letech jsme museli hledat øe�ení mnoha problémù. Jsem pøesvìdèen, �e nejlep�í
øe�ení problémù se nachází ve svobodné diskusi. Tuto zásadu jsem uplatòoval v�dy a jako èlen ZHMP
jsem dùslednì vyu�íval ve svých interpelacích, ve kterých jsem kritizoval �patné hospodaøení s obecním
majetkem. Ti, kteøí �patnì a mnohdy ve svùj prospìch hospodaøí s obecním majetkem, se mne sna�ili
zastra�it. Pro mùj zájem o hospodaøení spoleènosti vìt�inovì ovládané Prahou na mne byla dokonce
podána soudní �aloba za po�kození dobrého jména spoleènosti a tím byla popøena v�eobecná svoboda
slova a omezeno plnìní mého poslaneckého slibu, ve kterém jsme slibovali hájit zájmy obèanù Prahy.

Neusiluji o získání senátorské imunity jako nìkteøi jiní. Budu prosazovat její silné omezení.
Pro èestné senátory je pøirozené dodr�ovat zákony a senátorská imunita v daném rozsahu je pro
nì zbyteèná. Je nepøijatelné, aby senátor který schválil zákon, sám nenesl dùsledky za jeho
poru�ení.

Neorganizuji v rámci senátní kampanì �ádné mega party s volebním gulá�em a programem s umìlci,
kteøí mì za peníze podle scénáøe budou oznaèovat za dlouholetého kamaráda a pøedvedou mì volièùm
jako �objevenou politickou hvìzdu� s programem laciných slibù, bez
kterých to dál nemù�e jít. Doporuèuji Vám volit podle skutkù a
nikoliv podle slov, slibù a nákladné volební kampanì. Není mým
zvykem slibovat, ale jeden slib vám dám: Zaruèuji vám, �e tak, jako
jsem v�dy hájil oprávnìné zájmy obèanù Letòan, stejnì tak budu jako
senátor hájit zájmy v�ech slu�ných lidí svého volebního obvodu. Nelíbí
se vám jak se chovají politici? Pùjdete-li k volbám, mù�ete si zvolit jiné!

Pøeji vám dobrou volbu!
Jaké funkce jste vykonával a vykonáváte?

Z politických funkcí jsem vlastnì byl jen pøedsedou ÈSSD Praha 9
a jinak jen øadový èlen. Z komunálních funkcí dvanáct 1et funkci starosty
v Letòanech a ètvrtý rok pøedsedu komise pro investice a rozvoj pøi
Radì hl. m. Prahy. Jsem èlenem kontrolního výboru zastupitelstva hl.
m. Prahy a také jeho výboru pro územního rozvoje. A z ostatních funkcí? Jsem pøedsedou bytové komise
Svazu Mìst a Obcí (SMO) ÈR, kterou jsem pøed 11 lety zakládal a pøedsedou výboru mìstských obvodù
a èástí statutárních mìst ÈR.
Jste èlenem zastupitelstva hl.m. Prahy (ZHMP). Prý jste u nìkterých kolegù neoblíbený a proè?
Jak jsem øekl byl jsem zvolen do ZHMP v listopadu 1998 za ÈSSD. Získal jsem dva základní poznatky.
První je, �e není v dne�ní dobì ani tak moc dùle�ité která strana, nebo koalice �vládne� (tak se tomu øíká,
ale já mám radìji �spravuje�) Praze. Dùle�itìj�í je, zda jsou to lide poctlví, schapní a zodpovìdní. Druhý je,
�e se tam preferují dohody klubù pøed hledáním prospì�ného øe�ení a hospodaøení s obecním majetkem je
neprùhledné. Velký kus práce v rámci omezených mo�ností udìlal bývalý primátor Kasl, ale ten u� tam
není a mo�ná proto. Je pravdìpodobné, �e jsem u nìkterých kolegù neoblíbený, ale já se sna�il hájit zájmy

Dobrý starosta - dobrý senátor
�Dokázal jsem, �e to jde� jako starosta Letòan 1990 - 2002

Ing. Josef Dobrý, kandidát do Senátu Parlamentu ÈR
Volební obvod è. 24, (Praha 9, Praha 14)

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE - SEN¡TNÕ VOLBY
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obèanù Prahy, peèovat o jejich majetek a ne být oblíbený. Nezále�í mi na tom. Mám ve zvyku obhajovat
své názory dokud je na základì dal�ích informací neuznám za neobhajitelné. Pak je klidnì zmìním. Karel
Èapek øekl, �e názory nemìní jen paøez. Pova�uji v�ak za nemorální a �patné mìnit názory kvùli osobnímu
prospìchu.
Znáte názor obèanù na potøebu existence Senátu?
Samozøejmì znám. Soudì podle prùzkumù veøejného mínìní není oblíbená ani poslanecká snìmovna.
Problém vìzí v morálních kvalitách na�ich volených zástupcù obecnì a v tom jak v Parlamentu pracují. Je
tøeba sledovat èí zájmy hájí, zda stranické, skupinové (lobby), anebo zájmy obèanù, co� by mìli v prvé
øadì. Aby tomu tak bylo, museli by volièi pozornì rozvá�it, koho volí, a hlavnì jít volit. Jinak za nì rozhodnou
ukáznìní straniètí volièi.
Co si myslíte o imunitì poslancù a senátorù?
Jsem pøekvapen, s jakou suverenitou si poslanci i senátoøi zvykli na výsadní postavení jakési vy��í kasty.
Imunita je dùle�itá jako jejich ochrana proti persekuci a mstì za projevené názory. V podstatì má imunita
ochraòovat jejich svobodu slova a názorù, a nikoliv z nich tvoøit kastu nadlidí. A zde opìt zále�í na volièích,
zda pùjdou k senátním volbám a zaènou skuteènì volit jen ty, kteøí ji� prokázali, �e jim jde o obecný
prospìch a nikoliv osobní výhody. Ka�dý má být natolik slu�ný a odpovìdný, aby za své pøípadné problémy
se zákonem dokázal nést zodpovìdnost a nespoléhat na imunitu. Tak�e imunitu silnì omezit pouze na
imunitu svobody projevu a po projevu.
V èem vidíte prospì�nost a neúspìchy dosavadní existence senátu?
Pøes ve�kerou kritiku Horní i Dolní komory Parlamentu ÈR má Senát øadu úspìchù. Za období od svého
vzniku, t.j. od roku 1996 do l.pololetí 2002 projednal 567 zákonù. Z toho vrátil Poslanecké snìmovnì
s pozmìòovacími návrhy, nebo zamítl 168 zákonù, to je 29,6%. Z toho Poslanecká snìmovna pøijala
stanovisko Senátu ve 112 pøípadech to je 66,7%. Senát zatím nezískal oblibu u obèanù, tedy volièù.
Jaké záruky nabízíte volièùm k naplnìní va�eho senátního programu?
Ruèím svými výsledky v komunální politice, kterou jsem mìl a mám mo�nost realizovat zatím dvanáct let
v Letòanech. Sliboval jsem a se mnou mí spolupracovníci v souladu se zákonem, �e budeme hájit zájmy
obèanù. Slib chlapa je dané slovo a sliby se mají plnit. Plním je! Ka�dý má mo�nost se v Letòanech
pøesvìdèit.
Jakou úlohu pøikládáte senátní kampani?
Senátní kampani nepøikládám velký význam. Jakákoliv volební kampaò toti� zaèíná prvním dnem zvolení
do funkce a spoèívá v poctivé práci, kterou nemù�e nahradit nákladná kampaò se záplavou billboardù.
Úspìch jednotlivých stran i kandidátù ji� (zaplat� bùh) není pøímo úmìrný financím vynalo�ených na
kampaò, ale pøímo závisí na plnìní slibù a poctivosti politikù. Jsem pøesvìdèen, �e ji� úroveò obèanù je
natolik vysoká, aby se nenechali pøi volbách ovlivnit ohromující a drahou kampaní. Pravdìpodobnì jsem
pøekvapil i své pøátele, kdy� jsem na jejich dotaz, kolik dám svých penìz do volební kampanì odpovìdìl �e
�ádné, proto�e jich nemám nazbyt. Pøijali v�ak mé vysvìtlení a vìøím, �e jej pøijmou i volièi. Nebyl jsem
dvanáct let ve funkci starosty pro své obohacení a nemám zájem vyu�ít funkce senátora ke svému obohacení
a získat mnohonásobnì vlo�ené finance úplatným lobováním zpìt. Nemám rád intriky, politikaøení a korupci.
Jsou pro vítìzství ve volbách dùle�itìj�í èiny, sliby, peníze, nebo �tìstí?
Vìøím, �e pro vítìzství ve volbách jsou vykonané èiny a pøesvìdèení volièù, �e kandidát bude plnit svoje
sliby a dodám, �e bude hájit pøedev�ím zájmy obèanù, a nikoliv své osobní zájmy.
Co byste popøál obèanùm k senátním volbám?
Aby volili takové senátory, kterými nebudou zklamáni, proto�e umí dr�et slovo. Pøeji obèanùm dobrou
volbu!
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Franti�ek Vondráèek - nezávislý kandidát ve volbách do Senátu ve volebním obvodu è. 24

Kdo je Franti�ek Vondráèek?
- narodil se 3. 9. 1952 v Praze
- vyuèil se strojním zámeèníkem a vystudoval Støední prùmyslovou �kolu strojní v Náchodì
- pracoval jako øidiè u Dopravního podniku hlavního mìsta Prahy
- øídil nákladní soupravu u Staveb silnic a �eleznic
- byl vedoucím stavební údr�by v Okresním podniku slu�eb Mìlník
- zaèal podnikat v roce 1985 v Mratínì
- v roce 1990 zalo�il firmu F. Vondráèek a spol., vzápìtí vznikla firma Fanda s.r.o.
- v roce 1993 se firma pøestìhovala do Satalic a pøejmenovala se na FV Plast
- je otcem dvou synù � Romana a Adama
- jeho podnikatelské aktivity jsou natolik úspì�né, �e mu dovolují pomáhat tìm, kteøí takovou pomoc potøebují
- podporuje dìtskou onkologii FN Motol, podporuje Psychiatrickou léèebnu Bohnice
- podílí se na výcviku slepeckých psù, pomáhá Nadaci na ochranu zvíøat a útulkùm
- sponzoruje sportovce a sportovní akce � plochá dráha, squash, vodní ly�ování, fotbal
- nezapomíná na kulturu � podpora divadelních pøedstavení, vydání hudebních nosièù a knih, partnerství pøi vzniku filmù
- zalo�il obèanské dru�ení Forum Victoria
- v�e si vybudoval sám � vlastníma rukama a vlastním umem

A kdo podpoøí mne?
Volby máme zase pøed humny. Tentokrát komunální a do Senátu.
Kdo  bude mít èerného Petra, komu skonèí mandát? �Hlavnì, a� to nepadne na mne�, myslí si letití senátoøi � ��vnuk je�tì
studuje, kdo ho bude finanènì podporovat na �kole?, dcera má hypotéku na dùm, kdo ji za ní splatí?� atd.
A tak zase zaèíná kolobìh mámení volièù, vyslovování planých slibù.
Napadá mne slogan, který se dá pou�ít do divácky sledované soutì�e - �Nejmíò hrabivý, máte padáka!�
�Zeman se na podzim znovu objeví v politice �.a  osobnì podpoøí senátní kampaò starosty Prahy 9-Letòan Josefa Dobrého.�
(Citováno z deníku Právo, dne 31.8.2002.)
Na volebních billboardech ètu heslo: ��Dokázal jsem, �e to jde.�
Co jde, to nevím, ale vím, jak to funguje mezi stranickými kandidáty. Svolá se  schùze èlenské základny, kde v�ichni dostanou
pøíkazem, aby �li volit svého stranického kandidáta. Jinak �?!
Po celou dobu své volební kampanì se neustále potýkám s cenzurou svých èlánkù, �ikanou ze strany MÚ (proto�e starosta
je èlen strany, která nasadila protikandidáta), nepochopením redakèních rad (stejný dùvod), se  zákazy, pøíkazy, neochotou.
Není tomu na�tìstí v�ude.
Tam, kde tomu není, za mnou pøijde starosta a øíká: �Víte, jsem mi sympatický, mám na vìc stejný názor jako Vy, stra�nì rád
bych Vás volil,ale nesmím. Moje stranická povinnost je � volit na�eho kandidáta!�
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Moje situace a sna�ení by se zpoèátku mohly jevit jako ztracené.
Urèitì si øíkáte, proè vùbec kandiduji, kdy� nemám podporu pøedsedù a bývalých pøedsedù politických stran a záda mi nekryje
èlenská základna a èlenové politických stran mají rodiny, pøátele, kamarády, sousedy, kolegy v zamìstnání a zcela urèitì
vyvinou aktivitu, jak v�echny ze svého okolí pøesvìdèit, aby volili stranicky. Je pøece jedno, co si myslí a co chtìjí obyèejní
lidé.
Ale já pevnì vìøím, �e souèasná doba není jen slepé plnìní stranických povinností, jak tomu bývalo kdysi, a �e volièi vyu�ijí
svého práva (ne povinnosti) a k volebním urnám se dostaví v hojném poètu a s rozmyslem vhodí svùj hlas tomu kandidátovi,
který jim nebyl  pøikázán.
A tak se opìt ptám: �A kdo podpoøí mne?�
Doufám, �e samotní volièi.

Franti�ek Vondráèek
www.vondracek.info

UPOZORNÌNÍ
DNE 12.10. SE MÌLA OD 14,00 HOD. KONAT VOLEBNÍ MEGA AKCE V HALE 14, ÈKD,

KOLBENOVA,  PRAHA 9 � VYSOÈANY NA PODPORU KANDIDATURY
FRANTI�KA VONDRÁÈKA.

FRANTI�EK VONDRÁÈEK SE V�AK  ROZHODL VÌNOVAT FINANÈNÍ PROSTØEDKY URÈENÉ
 NA ORGANIZACI TÉTO AKCE NA POMOC OBÌTEM POVODNÍ,KTERÉ V SRPNU ZASÁHLY ÈR A PRAHU.

AKCE SE NEKONÁ !!!

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE - SEN¡TNÕ VOLBY
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NEZ¡VISLÕ KANDID¡TI
A

STRANA ZELEN›CH
si Vás dovoluje pozvat

na neformálníSPOLEÈENSKÝ VEÈER
poøadaný

11. 10. 02  pátek  20.00 - 24.00  galerie Kollmanka � Hodkovská ul.
Uvítací pivo nebo limo zdarma - hudba k tanci a poslechu - vstup zdarma

PØEKVAPENÍ

DISKUSNÍ VEÈER
25. 10. 02  pátek  20.00 - 22.00  spoleèenský sál nová �kola - vchod od lesa

chceme Vám naslouchat

ZAPOMNÌLI JSTE SI NECHAT ZKONTROLOVAT
VA�E PLYNOVÉ SPOTØEBIÈE PØED TOPNOU SEZÓNOU

POROUCHAL SE VÁM VÁ� PLYNOVÝ SPOTØEBIÈ
s dùvìrou se obra�te na firmu

PETR  KUÈERA
MONTÁ�E A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAØÍZENÍ

servis znaèek
Mora, Karma, Viadrus, Buderus, Destila, Therm, Dakon,

Gruppo Imar, Gamat, Ardo,
vèetnì elektrospotøebièù tìchto znaèek.

Úvaly, Raisova 967, Tel.: 281 981 251, Mobil: 602 392 596

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋
❋  VIDEO ❋

Úèetnictví jednoduché i podvojné
zpracování DPH
daòové pøiznání

Eva Novotná, Újezd nad Lesy, tel. 281 970 396
e-mail: eva.novotna@mybox.cz

PRACOVNÕ ODÃVY A POMŸCKYPRACOVNÕ ODÃVY A POMŸCKYPRACOVNÕ ODÃVY A POMŸCKYPRACOVNÕ ODÃVY A POMŸCKYPRACOVNÕ ODÃVY A POMŸCKY
velkoobchod - maloobchodvelkoobchod - maloobchodvelkoobchod - maloobchodvelkoobchod - maloobchodvelkoobchod - maloobchod

Servis el. ruËnÌho n·¯adÌ

Jan GR¡F
Tel.: 281 972 164,  Mobil: 602 596 615

ZEMNÕ PR¡CE
AUTODOPRAVA

TYL MARTIN - ⁄VALY
- zemnÌ pr·ce strojem UNC 60 (BobÌk)

> nakl·d·nÌ, zas˝p·nÌ, terÈnnÌ ˙pravy, atd.

- doprava IFA 2,0 - 4,5 m3
> dovoz : pÌsku, ötÏrku, betonu, zeminy, mulËovacÌ

k˘ry a vöech stavebnÌch materi·l˘
> odvoz : suti, v˝kopovÈ zeminy, ûeleznÈho örotu,

komun·lnÌho odpadu

- ¯ez·nÌ asfaltu
- hutnÏnÌ vibraËnÌm pÏchem

tel.:  603/211 052
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TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

P¯ijÔte se podÌvat a najÌt inspiraci.

V naöÌ prodejnÏ naleznete jiû nynÌ mnoho zboûÌ, vhodnÈho jako d·rek
pro vaöe blÌzkÈ. NabÌzÌm V·m novÈ druhy skla, keramiky, ubrusy, novÈ
hraËky a dalöÌ zboûÌ. Z·roveÚ u n·s najdete podzimnÌ a zimnÌ dekorace

z p¯ÌrodnÌch suöen˝ch materi·l˘ na st˘l, k zavÏöenÌ na zeÔ i st·le
oblÌbenÈ vÏneËky na dve¯e, vhodnÈ k podzimnÌ i zimnÌ dekoraci.

AdventnÌ vÏnce budou tak jako vloni na objedn·vku, nebo po
domluvÏ do dvou dn˘.

BlÌûÌ se v·noËnÌ Ëas
TÃäÕTE SE ? radostz dárkuRomantika

ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 281 972 362, mobil: 776 090 856

ProdejnÌ doba:
Po - zav¯eno
⁄t - P· 9ñ13 14 ñ 18 hod.
So 9ñ12 14 ñ 18 hod.
Ne - zav¯eno

ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›

KOUPÕM RODINN› DOMEK
do 1 300 000 KË

v ⁄jezdÏ nad Lesy, PoËernicÌch
Tel.: 283 892 210

od 7 ñ 14 hodin Po ñ P· - p. Zenkerov·

PROD¡M LEäENÕ

● Ëty¯metrovÈ trubky 8 ks
● dvoumetrovÈ trubky 6 ks
● ûabky 23 ks

● podl·ûky 7 ks
● drtiË zahr odpadu 1500 w

nepouûÌvan  ̋- levnÏ

Tel.: 604 289 447

PŸJ»OVNA AUTOBOXŸ
- ⁄jezd nad Lesy -

TEL.: 607 500 264

firmaKOPAS
Daòové poradenství

Kontrola a vedení úèetnictví na PCDr. UHER Jaroslav
Beèváøská 1530, 190 16 Praha 9, Újezd n/L

281 971 223(



39

placen·
 inzerce & reklama



40

placen·
 inzerce & reklama

Tel.: 603 435 950
TESAÿSK… PR¡CE

KROVY, ALT¡NY, SCHODIäTÃ ATD.

Ji¯Ì TMEJ
TEL.: 603 804 097
        608 710 191

MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pavel NEDVÃD

281 970 109, 607 666 271

     V˝stava se bude konat jiû v zrekonstruovanÈ Staro˙jezdskÈ ulici v ⁄jezdÏ nad Lesy
ve dnech: 18.10.2002 od 12.00 ñ 18.00 hod.

19.10.2002 od 8.00 ñ 17.00 hod.

Lucie DlabaËov·,  »enovick· 1445, ⁄jezd nad Lesy,  Tel.: 281 972 342.

TÏöÌm se na Vaöi n·vötÏvu, Lucka.

S p¯ich·zejÌcÌm podzimem V·s r·da opÏt pozvu do ÑZahr·dk·¯skÈho are·lu sn˘ì na
prodejnÌ v˝stavu.

R·da bych V·m p¯edstavila nÏkolik novinek a trend˘. A samoz¯ejmÏ jako kaûd˝ rok
duöiËkovÈ vÏnce, suchÈ v˝robky, ¯adu dekoracÌ na stÏnu nebo na st˘l, trvanlivÈ kytice,
svÌcny. To vöe se nech· pouûÌt jako d·rek pro Vaöe p¯ÌbuznÈ a zn·mÈ.

Nebude chybÏt ani uk·zka adventnÌch vÏnc˘ (kterÈ m˘ûete objednat jiû nynÌ) a drobnÈ
v·noËnÌ dekorace.

VYMÃNÕM BYT 2 + kk (o.v) 57 m2 se zahradou
(80 m2) a parkovacÌm mÌstem v p¯ÌzemÌ

2 roky star˝ na parcele v ⁄jezdÏ nad Lesy
za stavebnÌ parcelu v ⁄jezdÏ a okolÌ.
Po¯izovacÌ cena bytu 1 300 000 KË.

Tel.: 281 972 356, 602 322 181

Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)
PPPPPro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:
rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení − v Pv Pv Pv Pv Prrrrrazeazeazeazeaze do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−

Bez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřadu do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−
KVKVKVKVKVALITALITALITALITALITA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −

Kontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se Vám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.
Spojení:Spojení:Spojení:Spojení:Spojení: TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58

Mobil:Mobil:Mobil:Mobil:Mobil: 602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913

Jak postupovat pøi úmrtí:Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vásinformovat.- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníkyzdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomte si,�e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e i informaceod tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatì odmìnìna, toufirmou, kam jste smìrováni.A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybujív závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kè vícene� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnice senejdøive informujte o cenách nebo nás telefonicky kontaktujtea my Vám poradíme. Jan �í�ala

Petr »ADIL, Bar·kova 627, 250 82 ⁄valy
Tel.: 281 982 087  l Mobil: 606 550 808

PO ñ NE PÿIJEDU
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Odhady a oceÚov·nÌ nemovitostÌ
Ji¯Ì Kopeck˝

SoudnÌ znalec v oboru
Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

www.volny.cz/odhadynemo
E-mail: odhadynemo@volny.cz

Meinlinova 312 Tel./Fax: 281 971 998
190 16 Praha 9 - KolodÏje Mobil: 602 352 741

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

TEL.:  603 235 166

SPR¡VN¡ OKNA PRO VAäI STÿECHU

STÿEäNÕ OKNA - PRODEJ, MONT¡é

ROTO FITNESS CENTRUM
Z v e m e  V · s  k  n · v ö t Ï v Ï  k o n d i Ë n Ì h o  c e n t r a
NabÌzÌme:
Posilovna, osobnÌ trenÈr
TÏlocviËna - aerobic
Orient·lnÌ tance
Turbo sol·rium
Mas·ûe
ObËerstvenÌ - FitBar

OtevÌracÌ doba:
Po ñ P· 14.00 ñ 22.00 hod.
So ñ Ne 10.00 ñ 20.00 hod.

Telefon: 281 973 333

TOJA-CZ spol. s.r.o.
VelebnÈho 1899

Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

800 / 17 28 32

»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

FA A-Z STÿÕäKA

MONT¡é
   STÿEäNÕCH
       OKEN

= STÿECHA NA KLÕ» = OPRAVY A REKONSTRUKCE
= N¡TÃRY A ZATEPLENÕ    PLOCH›CH A äIKM›CH STÿECH
= KLEMPÕÿSK… PR¡CE =  »IäTÃNÕ OKAPŸ

ROZPO»ET ZDARMA !!
ZEMAN a spol.
Tel.: 602 931 816, 723 222 961

STÿECHY
POKR›VA»SK…

PR¡CE

MONT¡é  OKAPŸ

POKL¡DKA
VäECH STÿEäNÕCH KRYTIN

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

Na rùzných oslavách
Vám zazpíváme a zahrajeme na klávesy
Petr �imon   Ivana Holubová

Tel.: 281 971 887        Mobil: 605/ 53 26 99Praha 9 - Újezd nad Lesy

OBKLADY - DLA�BYZEDNICKÉ  PRÁCEBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

Praha 9, Náchodská 754/94tel.: 281 920 789, 281 922 591Praha 10, Ruská 152( proti Vinohradské nemocnici )tel.: 272 732 438
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE

ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Místní úřad Praha − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MÚ Praha − Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 819 71 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Hana Jančová, Petr Mach, Engelbert Svoboda. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha.
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 67 06 20 98. Registrace: MK ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks.

Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační, nebo zkracování článků. Názory zde
uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ 1 P. DO SCHR¡NKY

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICK Á 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169
AUTOSKLA - PRODEJ, MONTÁ�
p¯Ìprava vaöeho vozu na STK vËetnÏ jejÌho provedenÌT E L . : 605 256 489603 235 166
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www.querea.cz


