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Milí spoluobčané,

na úvod mi dovolte poděkovat za Vaši účast v proběhlých volbách do Zastupitelstva
městské části Praha 21 a Zastupitelstva hl.m. Prahy. Celkové výsledky u nás v Újezdě
nad Lesy najdete uvnitř tohoto vydání zpravodaje.

Volby zde vyhrála ODS s drtivým výsledkem 63,26% Vašich hlasů. Druzí skončili
zástupci ČSSD s 14,45%. Třetí zůstali těsně SNK Evropští demokraté se ziskem
14,34% a zástupci KSČM obsadili poslední místo, a to s 7,93% Vašich hlasů. Naše
zastupitelstvo má 17 členů a po přepočtu na jednotlivé mandáty bude následující
4 roky počet za jednotlivé strany následující:

ODS - 12 mandátů
ČSSD - 2 mandáty
SNK - ED - 2 mandáty
KSČM - 1 mandát

Ve chvíli, kdy píši tento příspěvek, ještě není jasné, jakou podobu bude mít nová
Rada městské části Praha 21, ale čas uzávěrky zpravodaje je neúprosný, takže je
mojí povinností alespoň částečně Vás informovat o průběhu sestavování nové rady
v Újezdě nad Lesy. Mnozí z Vás si asi řeknou, že je to jasné. ODS drtivě vyhrála,
a tak se nemusí o místa v radě s nikým dělit. Jako lídr ODS však říkám a budu to
i u svých kolegů prosazovat, že bychom se podělit měli. Možná se někteří ptáte proč?
No prostě a jednoduše proto, že si myslím a nahlas to říkám, že jakmile by radnice
byla vysloveně jednobarevná, možná by to bylo pro někoho z nás jasné chování vítě-
ze, ale z pohledu pragmatického a do budoucna vidícího politika, ale i občana je to
pohled povrchní. Jsme městská část, která má před sebou hodně a hodně práce a já
si Vážím všech, kteří pracují v obci, a to na všech úrovních. Není tedy z mého pohle-
du rozumné nepřizvat ke spolupráci i další zvolené zástupce obce. Jako představitel-
ka ODS budu  prosazovat variantu přímé spolupráce se subjektem na pravém poli-
tickém spektru, ale samozřejmě je naší povinností předložit návrh dalším subjektům
na obsazení kontrolních orgánů v obci, aby ti, kteří budou v následujícím období mimo
jednání rady městské části, mohli dobře vykonávat opoziční úlohu, o které si myslím,
že je velmi potřebná, ať už z pohledu kontroly, tak z pohledu motivujícího přístupu
vedení radnice.

ODS si velmi váží Vaší podpory, kterou jste jí dali v těchto volbách, a bere tento
závazek velmi odpovědně. Věřte, že s tak silným mandátem se budeme snažit maxi-
málním způsobem prosadit náš volební program, ale zároveň předpokládám, že
i další zvolené strany a hnutí budou v následujícím období přistupovat k problematice
v naší obci stejně, jako tomu bylo v minulém období, to znamená vstřícně a kon-
cepčně bez ohledu na pozici tzv. vládní či opoziční. Ještě jednou za ODS i za mě
osobně děkuji za podporu a v příštím vydání zpravodaje se už budeme věnovat kon-
krétním denním problémům v Újezdě nad Lesy, abychom neztráceli čas, neboť je
potřeba začít rychle naplňovat naše předvolební sliby.

Vaše Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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Informace z 83. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 13.9. 2006

Schvaluje
- žádost pí Lenky Paulové o dob-

rozdání k umístění dcery Karo-
líny Paulové, nar. 30. 3. 2000,
bytem Polesná 1283, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy do
MŠ v Horních Počernicích, ul.
Chodovická, a to z důvodu pl-
ného stavu MŠ v Městské části
Praha 21 a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (pí Kořínková)
zaslat stanovisko Rady MČ
Praha 21 na MČ Praha Horní
Počernice a žadatelce pí Pau-
lové

- vyhlášení grantového programu
na rok 2007 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí Králová) zabezpe-
čit v řádném termínu všechny
potřebné náležitosti k realizaci
grantového programu

- nájemní smlouvu na nebytové
prostory Živonínská 1629/50,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy s firmou FELIX Praha
spol. s r.o., Kolbenova 907/40a,
190 00 Praha 9, IČO: 25611054,
DIČ: CZ25611054 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem nájemní smlouvy

- smlouvu o poskytování služeb
elektronické ochrany objektů
pro budovu Živonínská 1630,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy s firmou FELIX Praha
spol. s r.o., Kolbenova 907/40a,
190 00 Praha 9, IČO: 25611054,
DIČ: CZ25611054 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o po-
skytování služeb elektronické
ochrany objektů

- nájemní smlouvu na pozemek
parc. č. 4351/1 s panem Roma-
nem Jakešem na dobu určitou
od 1. 11. 2006 na dobu 10 let
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem nájem-
ní smlouvy

- smlouvu o dílo na výrobu a mon-
táž kolumbárních schránek za
cenu ve výši 385.217,- Kč s fir-
mou Kamenosochařství Franti-
šek Hausdorf, Hlavní 51, 250 90
Nové Jirny, IČO: 13744119,
DIČ: CZ521113300 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o dílo

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 8. 9. 2006, který je
nedílnou součástí originálu to-
hoto usnesení

- níže uvedený seznam vyzýva-
ných firem na zajištění akce
č. 8743 „Multifunkční sportoviš-
tě“. I. Jan Naidr, Libušská 190,
142 01 Praha 4 - Písnice;
II. DePa s.r.o., K Hořavce 270,
190 16 Praha 9 - Koloděje;
III. Sportovní stavby LINHART
spol. s r.o.,  Lhotecká 820,
250 02 Stará Boleslav; IV. PB –
Servis s.r.o., Picassova 354,
104 00 Praha 10 - Uhřiněves;
V. A SPORT produkt s.r.o.,
V Korytech 1537, 100 00 Pra-
ha 10 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) vyzvat fir-
my dle schváleného seznamu
k předložení nabídky a výsle-
dek hodnocení předložit Radě
MČ Praha 21

- studii na vybudování bytových
domů na parc. č. 137, 732, 733,
134/1, 734/2, 734/3 v k.ú. Újezd
nad Lesy s podmínkou snížení
výšky bytových domů, zmenše-
ní procenta zastavěné plochy
ve prospěch zelených ploch
a preference sedlového charak-
teru střechy. Projektová doku-
mentace k územnímu rozhod-
nutí a stavebnímu povolení
bude předložena na jednání
KKR a poté na Radu MČ Pra-
ha 21 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
žadatele v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

- složení stálé hodnotící komise
pro veřejné zakázky odboru OMI
následovně:
člen – náhradník: Andrea Vlá-
senková - Ing. Petr Štulc; Jan
Slezák - Bc. Zuzana Vallová;
Ing. Vojtěch Rohlíček - Ing. Vla-

dislav Mareček; Ing. Tomáš
Adam - Ing. Molčík; RNDr. Soňa
Beroušková - technik OMI; ta-
jemník Zdena Péterová – tajem-
ník Monika Šárová

Souhlasí
- se změnou územního plánu HMP

na pozemku parc. č. 1017/59
k.ú. Újezd nad Lesy z funkční-
ho využití pozemků VN, ZN, PP
na funkční využití OV a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit materiál ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- na základě doporučení výběro-
vé komise s prodejem pozem-
ku parc. č. 4084/12 v k.ú. Újezd
nad Lesy uchazeči, jehož na-
bídka splnila podmínky ozná-
mení záměru MČ Praha 21
č. 210, a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- se změnami rozpočtu na rok
2006 – rozpočtová opatření
č. 44 a 45, a to přijetí neinves-
tiční a investiční dotace ze stát-
ního rozpočtu v celkové výši
302.500,- Kč na výdaje spoje-
né s přípravou pro vydávání
cestovních dokladů s biometric-
kými údaji v kap. 09 – Vnitřní
správa (RO č. 44) a převod
z vlastních fondů hosp. činnos-
ti do rozpočtu hlavní činnosti ve
výši 100.000,- Kč v kap. 10 –
Všeobecná pokladní správa na
proplacení závazku firmě PRO-
LES s.r.o. ve výši 84.300,- Kč
za inv. akci 7518 „Rek. chov-
ných rybníků“ v kapitole 02 –
Městská infrastruktura (RO 45)
dle předložených tabulek, kte-
ré jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení, a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál ke schválení na
zářijové jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s textem smlouvy o bezúplat-
ném převodu pozemku parc.
č. PK 620/34 k.ú. Újezd nad
Lesy, s požadavkem uvedení
specifikace smluvní strany na-



3

ZPRÁVY Z RADY

byvatele do souladu s § 105
zák. č. 131/2000 Sb. ve znění:
Městská část Praha 21, Staro-
klánovická 260, 190 16 Praha 9
– Újezd nad Lesy, jednající An-
dreou Vlásenkovou, starostkou
MČ Praha 21, IČ: 00240923
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál
ke schválení na zářijové jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Informace z mimořádné
schůze Rady MČ Praha 21

ze dne 27. září 2006

Souhlasí
- s rozpočtovým opatřením č.46

– se změnou rozpočtu v roce
2006 dle předloženého návrhu
– tabulky, který je nedílnou sou-
částí usnesení. Jedná se o při-
jetí účelové neinvestiční dota-
ce ze státního rozpočtu ve výši
51 000,-Kč jako zálohy na třetí
čtvrtletí roku 2006 na úhradu
poštovného v souvislosti s vý-
platou dávek státní sociální
podpory pro kapitolu 09 – Vnitř-
ní správa a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenková předložit
toto rozpočtové opatření ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č.47
– úpravou rozpočtu v roce 2006
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení. Jedná se o změnu
účelovosti dotace z Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 12 795 002,-
korun z investiční akce č. 8476
Výstavba dvou garážových
domů na investiční akci č. 4226
Výstavba polyfunkčního domu
v centru obce a změnou účelo-
vosti investiční dotace ve výši
1 400 000 Kč z akce 8250 Ob-
jekt integrovaných prodejních
ploch na sídlišti Rohožník na in-
vestiční akci č. 4227 výstavba
veřejných záchodků při komu-
nikaci Novosibřinská  a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenková

předložit toto rozpočtové opa-
tření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 48
– úpravou rozpočtu v roce 2006
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení. Jedná se o změnu
účelovosti investiční dotace
z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši
1 300 000,-kč z investiční akce
č. 8432 ZŠ Polesná – zateplení
části obj. čp. 230, Starokláno-
vická  na akci č. 4229 Rekon-
strukce střechy a topné sousta-
vy tělocvičny ZŠ Masarykova
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit toto
rozpočtové opatření ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Informace z 84. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 4.10. 2006

Schvaluje
- osobní příplatky na 4. čtvrtletí

roku 2006 pí ředitelce Janě
Cenkrové, 1. MŠ, Čentická 2222,
pí ředitelce Danuši Štolcbarto-
vé, MŠ Rohožník, Žárovická 1653
a panu řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi MZŠMŠ, Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy s plat-
ností od 1.10. 2006. Upravuje
osobní příplatek ředitelky Na-
děždy Kosanové, MŠ Sedmi-
kráska, Lišická 1502, a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem platových výmě-
rů, které jsou nedílnou součás-
tí originálu usnesení

- výpověď nájemní smlouvy
z nebytových prostor Občanské
sdružení D CLUB a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkou
podpisem výpovědi

- Předložený návrh smlouvy o za-
jišťování služeb sociální péče
v oblasti stravování mezi MČ
Praha 21 a panem Jaroslavem
Kroupou, IČ 668882734, provo-
zovna Za Poštovskou zahra-

dou 557, Praha 9 – Běchovice
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy

- zvýšení osobního příplatku ve-
doucím dle předloženého návr-
hu, který je nedílnou součástí
originálu usnesení

- dohodu o uznání dluhu firmy
STAKO s.r.o, dle upraveného
splátkového kalendáře a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dohody

- výpověď z bytu Žíšovská 1628,
byt č. 34 – nájemce pan Vladi-
mír Mencl, podle § 711 odst. 2
písm. B) občanského zákoníku,
výpověď z nájmu bytu bez při-
volení soudu a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
zasláním výpovědi

- provedení odvodňovacího pří-
kopu podél místní komunikace
Chotěnovská  a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zajistit technickou realizaci
díla a dále pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo dle předložené
cenové nabídky s f i rmou
DePa s.r.o

- níže uvedený seznam firem
k předložení nabídky na prove-
dení opravy ploché střechy Masa-
rykovy ZŠ, Staroklánovic-
ká 230; 1. ČEKO, Čeřovský Vla-
dimír, Buková 8, 130 00  Praha 3;
2. ALVAA s.r.o, Vaníčkova 5,
169 00 Praha 6; 3. Zdeněk
Štolc, 267 18  Karlštejn 170; 4.
Petr Vosátka, Na Maninách 23,
170 00  Praha 7; 5. PSP Group
s.r.o, Turkova 828, 149 00  Pra-
ha 4 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) oslovit fir-
my dle schváleného seznamu
k předložení nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu
na opravu střechy Masarykovy
školy

- opravu výtluků v místních ko-
munikacích v Praze 9 – Újezdě
nad Lesy firmou VIALIT Sobě-
slav pěti soupravami VIALIT
TURBO v celkové finanční výši
160 355,-Kč včetně DPH z úče-
lové finanční dotace org. 8414
a zároveň pověřuje vedoucí od-



4

ZPRÁVY Z RADY

boru majetku a investic RNDr.
Soňu Berouškovou podpisem
objednávek na lokální opravy
místních komunikací v Praze 9
– Újezd nad Lesy pro firmu Via-
lit Soběslav, Na Švadičlách
478/I I ,  Soběslav, do výše
160 355,- Kč včetně DPH a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMU) zabezpečit bodovou
opravu místních komunikací
v Praze 9 – Újezdě nad Lesy
soupravou VIALIT  TURBO

- havarijní opravy suterénu ma-
teřské školky Sedmikráska do
výše 400 000,-Kč. Finanční
krytí těchto investičních nákla-
dů bude zabezpečeno z roz-
počtové rezervy MČ Praha 21
rozpočtovým opatřením do
kapitoly 04 – Školství a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o dílo
s firmou DePa

- směrnici na zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu
a směrnici na zadávání veřej-
ných zakázek dle zákona
č. 137/2006 Sb., a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
v souladu se směrnicí o zadá-
vání zakázek malého rozsahu
podpisem smluv za MČ Praha
21 do výše finančního plnění
100 000,-Kč

- níže uvedený seznam firem
k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Chod-
ník při ulici Staroklánovická“:
1. DePa s.r.o, K Hořavce 270,
190 16  Praha 9 - Koloděje;
2. BK stavby s.r.o, Staroújezd-
ská 122, 190 16  Praha 9 – Újezd
nad Lesy; 3. PB servis s.r.o,
Piccassova 354, 104 00  Praha 10
-Úhřiněves; a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) vy-
zvat tyto firmy k podání ceno-
vé nabídky

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 123/05 (číslo zhotovitel č. 15-
12-2005) mezi Městskou částí
Praha 21 a SIM stavby s.r.o na
výstavbu veřejných WC a trafi-
ky v Toušické ulici a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku č.1

- na základě doporučení výběro-
vé komise se zadáním „Úprava
komunikace ul. Chabeřická –
1. část“ společnosti Skanska
CZ a.s., divize poz. stavitelství,
Murmanská 1475/4, 100 05
Praha 10 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo

- finanční příspěvek pro FK Újezd
nad Lesy ve výši 150 000,-Kč
na osvětlení fotbalového hřiště
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (FO) uvolnit tyto pro-
středky z rezervy

- nájemní smlouvu s manželi Ša-
faříkovými na pozemek parc.
č. 4312/63  na dobu pronájmu
let s tím, že pokud nebudou spl-
něny podmínky smlouvy, má
pronajímatel právo od smlouvy
odstoupit dle občanského záko-
níku a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem ná-
jemní smlouvy

- žádost paní Danuše Štolcbar-
tové, ředitelky MŠ Rohožník,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žá-
rovická 1653 o změnu pracov-
ní smlouvy vydané ŠS ONV
Praha 9 ze dne 1.12. 1981 z doby
neurčité na dobu určitou a s roz-
vázáním pracovního poměru ke
dni 31.12. 2006 z důvodu od-
chodu do důchodu a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku k pra-
covní smlouvě

- předložený návrh na vyhlášení
konkurzního řízení na funkci ře-
ditele/ky mateřské školky Ro-
hožník, Žárovická 1653, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy a ná-
vrh složení konkurzní komise
a zároveň  ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zveřejnit oznámení
o vyhlášení konkurzního řízení
na úřední desce a webových
stránkách ÚMČ Praha 21 a úřed-
ních deskách MČ v nejbližším
okolí (Běchovice, Koloděje, Klá-
novice, Horní Počernice, Uhří-
něves, Praha 14)

- limit pro volání z mobilního te-
lefonu pro paní Lipanovičovou
a pro pana Roušala

- provedení opravy chodníků v uli-

ci Zaříčanská a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zajistit zhotovitele a technickou
realizaci díla a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo. Akce bude
hrazena z investiční účelové
dotace z MHMP, oprava komu-
nikací

Bere na vědomí
- pracovní verze zřizovacích lis-

tin příspěvkových organizací
Masarykova základní škola
a Mateřská škola Sluníčko a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (RŠ) předložit Radě MČ
Praha 21 konečnou verzi těch-
to zřizovacích listin

- nabídku pana Františka Martin-
ce k odprodeji pozemku parc.
č. 1686 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zpracovat zna-
lecký posudek na ocenění po-
zemku. Starostka pí Vlásenko-
vá odpoví žadateli ve smyslu
předběžného souhlasu s odku-
pem pozemku za předpokladu
získání finančních prostředků

- upřesnění rozsahu prací na akci
„MŠ Rohožník – zateplení, fa-
sáda, rekon. soc. zařízení“ a zá-
roveň schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 74/06 mezi
MČ Praha 21 a firmou SIM
stavby s.r.o na akci „MŠ Rohož-
ník – zateplení, fasáda, rekon.
soc. zařízení“ a dále schvaluje
posílení rozpočtu kapitoly 04 –
Školství o 121 698,- Kč z rezer-
vy rozpočtu na investiční akci
„MŠ Rohožník – zateplení, fa-
sáda, rekon. soc. zařízení“. Nut-
ná oprava oplocení zahrady MŠ
Rohožník bude zabezpečena
v rámci kapitoly 04 – Školství
z prostředků ve výši 42 678,-
korun, které získala MČ Pra-
ha 21 od f i rmy PMS s.r.o
v rámci reklamace a z prostřed-
ků ve výši 43 857,-Kč, které
zbyly z akce „Odvodnění stře-
chy a svahového terénu MŠ
Čentická. FO zabezpečí pří-
slušná rozpočtová opatření.
Dále pověřuje starostku pí Vlá-
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senkovou podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě č. 74/06

- informaci MHMP odboru sprá-
vy majetku ke svěření pozem-
ku parc.č. 1122 v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

Neschvaluje
- splátkový kalendář na privatiza-

ci bytové jednotky Žlebská
1620/1 manželům Staňkovým
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (VHČ) informovat ža-
datele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

Informace ze 17. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha
21 ze dne 18.9. 2006

Schvaluje
- program 17. zasedání Zastupi-

telstva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21

za 1. pololetí roku 2006 dle pří-
lohy vč. tabulek, které jsou ne-
dílnou součástí originálu toho-
to usnesení

- rozpočtová opatření č. 29 – 32
(změny rozpočtu v roce 2006),
rozpočtové opatření č. 37 (úpra-
va rozpočtu v roce 2006), roz-
počtová opatření č. 39 a 40
(změny rozpočtu v roce 2006)
a rozpočtová opatření č. 44
a 45 (změny rozpočtu v roce
2006) dle tabulek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usne-
sení

- bezúplatný převod pozemku
č. 171/1 katastrální území
Újezd nad Lesy včetně řádně
dokončené a zkolaudované ko-
munikace na MČ Praha 21

- text smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. parc.
773/5 v katastrálním území
Újezd nad Lesy s požadavkem
uvedení specifikace smluvní
strany nabyvatele do souladu
s § 105 zák. č. 131/2000 Sb.,

ve znění: Městská část Pra-
ha 21, Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, jednající Andreou Vlásen-
kovou, starostkou MČ Praha 21,
IČ 00240923 a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o bezúplat-
ném převodu

- prodej pozemku č. parc. 4084/12
o výměře 64 m2 v k.ú. Újezd nad
Lesy na základě výběrového ří-
zení nejvýhodnější nabídce,
a to ve výši 2 200 Kč/m2 a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem kupní
smlouvy

- prodej pozemku parc. č. 3702
o výměře 339 m2 v k.ú. Újezd
nad Lesy na základě výběrové-
ho řízení panu Zdeňkovi Pilné-
mu, bytem Lozická 1031, 190 16
Praha 9, za kupní cenu v cel-
kové výši 898 350,- Kč, t j .
2 650,- Kč/m2 a zároveň schva-
luje uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 3702
v k.ú. Újezd nad Lesy mezi MČ
Praha 21 a panem Zdeňkem
Pilným, bytem Lozická 1031,
190 16 Praha 9, za kupní cenu
v celkové výši 898 350,- Kč
a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem kup-
ní smlouvy

- smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky Žíšovská 1628, byt
č. 18 s tím, že sjednaná cena
bytu je 282 188,- Kč a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy o pře-
vodu vlastnictví

- prodej bytové jednotky Žlebská
1620/1 za cenu v místě obvyk-
lou, tj. 14 050,- Kč/m2

- ukončení privatizace bytového
fondu podle usnesení Místního
zastupitelstva č. 57 ze dne
30. března 2000 pro žádosti po-
dané po 31.12.2006. Další pri-
vatizace bude možná bez uplat-
nění slev podle vyhlášky MF
č. 178/1994 Sb. Důvodová zprá-
va bude uveřejněna na úřední
desce MČ Praha 21, v Újezd-
ském zpravodaji a na informač-
ních tabulích

- zahájení kroků k udělení práv-
ní subjektivity MŠ Sluníčko
v Masarykově základní škole
a mateřské škole, Polesná 1690,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (RŠ) zahájit kroky
k udělení právní subjektivity MŠ
Sluníčko v Masarykově základ-
ní škole a mateřské škole, Po-
lesná 1690, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy

- změnu Územního plánu HMP
na pozemku parc. č. 1017/59 na
k.ú. Újezd nad Lesy z funkční-
ho využití pozemků VN (služeb
a nerušící výroby), ZN (přírod-
ní nelesní plochy), PP (parky
a parkově upravené plochy) na
funkční využití OV (všeobecně
obytné) a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou předlo-
žit žádost o změnu územního
plánu HMP odboru územního
plánu MHMP

- text smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. parc. PK
620/34 v k.ú. Újezd nad Lesy
s požadavkem uvedení specifi-
kace smluvní strany nabyvate-
le do souladu s § 105 zák.
č. 131/2000 Sb., ve znění:
Městská část Praha 21, Staro-
klánovická 260, 190 16 Praha 9
– Újezd nad Lesy, jednající An-
dreou Vlásenkovou, starostkou
MČ Praha 21, IČ 00240923
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o bezúplatném převo-
du

Volí
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: pan Brousek, členo-
vé: pan Hod a pan Švejnoha

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: paní Dastychová,
členové: pan Dvořák a paní To-
maidesová

Bere na vědomí
- plnění usnesení z minulého

zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- zápis z jednání kontrolního vý-
boru MČ Praha 21
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„OZNÁMENÍ: Kontrola pitné vody zaměřená na trvalé řešení pro zlepšení kvality pitné vody„

pustíte dealera zaleží jen na vás, rozhodně to ale
nelze doporučit.

Obecně je voda, která teče z vodovodních kohout-
ků pražských domácností, velmi kvalitní. Její kont-
rola podléhá přísným kritériím pro chemické slože-
ní, obsah mikroorganismů, pach, zabarvení apod.
Kvalita vody z vodovodu je tedy často vyšší než kva-
lita vody kupované.

Jiným případem je voda ze studní, využívaná jako
voda pitná. Jedná-li se o domovní studnu, tedy stud-
nu která neslouží ke komerčním účelům, nejsou sta-
noveny žádné závazné hygienické požadavky na
kontrolu vody. Je tedy na každém uživateli, zda kva-

V poslední době se objevily ve schránkách obča-
nů Prahy 21 letáky, které informovaly o možnosti zjiš-
tění kvality pitné vody v domácnostech. Vzhledem
k tomu, že oznámení neobsahovalo potřebné nále-
žitosti jako razítko společnosti, citaci zákonů, na zá-
kladě kterých vyplývá oprávnění ke kontrole pitné
vody, zajímali jsme se o co se jedná.

Při telefonátu na číslo uvedené na letáku bylo zjiš-
těno, že se jedná o dealera vodních filtrů. Celá akce
tedy spočívá v tom, že k vám domů přijde pracov-
ník firmy a provede měření kvality pitné vody. Záro-
veň vám nabídne řešení v podobě vodního filtru pro
zlepšení kvality pitné vody. Zda si do domu nebo bytu

Hlavní město Praha vyhlašuje

„Celoměstské programy podpory prevence kriminality
v hlavním městě Praze na rok 2007“

určené pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality
Cíle programu

● zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižování míry ohrožení kriminalitou,
● reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy na území hl.m. Prahy, a tím

snižovat míru a závažnost trestné činnosti,
● předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti.

Typy a úrovně projektů programu
● situační prevence - specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují

pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti,
● sociální prevence vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomic-

kých podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti – aktivity zaměřené na rizikové
skupiny obyvatel, které vyžaduje specializovanou péči a pomoc, zejména na problémovou mládež,

● informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (prostřednictvím médií,
přednášek, besed, letáků, informačních brožur, jednorázových preventivních akcí a poraden-ských služeb).

Při vytváření projektů je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární
či terciární úrovni:

● primární prevence se zaměřuje na všechny občany - osvěta, informace, volnočasové aktivity,
● sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se

stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy a na příčiny krimino-
genních situací,

● terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální
prostředí.

Projekty se budou přijímat od 16.10.2006 do 30.11.2006 v hlavní podatelně Magistrátu hl.m. Prahy,
Mariánské nám. 2, Praha 1, přízemí č. dv. 5, s označením oddělení prevence kriminality - odbor školství
- „Žádost o grant  prevence kriminality na rok 2007“.
Podrobné informace k zadání a zpracování projektů poskytnou zástupci oddělení prevence kriminality
odboru SKU MHMP.
V září 2006 dojde ke stěhování MHMP do nového sídla v Jungmannově ul. 35/29, Praha 1, kde bude
i centrální podatelna MHMP.
Formuláře je možné si také vyzvednout na Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy u manažera prevence kriminality.

Hana Včelaříková, DiS.
kurátor pro děti a mládež

a manažer prevence kriminality

OŽPD
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PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID

ve dnech 10. a 11. listopadu

V pátek dne 10. 11. 2006 kolem poledne se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu ráno dne
11. 11. 2005 se nejplnější kontejnery vymění (max. 6 VOK) a odpoledne (kolem 13:00 hod) se odvezou.

6. Dědická x Ranská
7. Holšická  x Sudějovická
8. Valdovská x Hrádková
9. Čenovická x Pilovská

10. Lomecká x Zaříčanská

1. Toušická (proti spořitelně)
2. Rohožnická (u Alberta)
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Žehušická x Měšínská

 prosinec nezaváží se

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO : starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE : stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla
a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

OŽPD – M. Nejtková

litu pitné vody a technický stav studny, z níž je voda
odebírána, pravidelně kontroluje. Zodpovědnost za
své zdraví nese každý sám.

To už ale neplatí u studen využívaných pro pod-
nikatelskou činnost. Podle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, musí být u takovýchto
studen pravidelně prováděn odběr a rozbor vody.
Podle stejného zákona musí provozovatel vypraco-
vat provozní řád, ve kterém jsou uvedeny informace
o zdroji pitné vody, technologii úprav, používaných
chemických přípravcích, technickém vybavení stud-
ny apod.

Ve většině domácností je však jako pitná voda vy-
užívána voda z vodovodu. Jak už bylo řečeno, tato
voda splňuje kritéria pro pitnou vodu a v některých
domácnostech dokonce naplňuje limity pro vodu
kojeneckou. Každý občan má právo vyžádat si od
vodáren údaje o tom, jaká je kvalita jemu dodávané
vody podle posledního rozboru. Každý má také prá-
vo vědět, jak se voda upravuje a jaké látky se užíva-
jí k její výrobě. Tyto informace by měl dostat každý,
kdo o to požádá, zdarma.

Pokud nejste spokojeni s kvalitou „vaší“ pitné vody,
můžete sáhnout k instalaci vodního filtru. Je však
potřeba důkladně vybírat, protože vodních filtrů je
na trhu celá řada a nesprávně zvolený a špatně po-
užívaný vodní filtr může kvalitu pitné vody zhoršit.

Co bychom tedy o vodních filtrech měli vědět a na
co bychom si měli dát pozor?
●●●●● Je nutné znát kvalitu a typ upravované vody a zdroj

případné kontaminace.
●●●●● Zkontrolovat si, zda je filtr schválen podle přísluš-

ných zákonů. Toto schválení však zaručuje pouze
to, že filtr nezhoršuje kvalitu vody, neručí za účin-
nost filtru.

●●●●● Filtrační jednotka se může stát semeništěm
mikroorganismů a stává se tak zdrojem bakteriál-
ní kontaminace vody.

●●●●● Měli bychom vědět, jaké látky chceme z vody od-
stranit, a podle toho také vybrat filtr.

●●●●● S neprospěšnými látkami jsou z vody odstraňo-
vány i látky prospěšné (vápník, hořčík, stopové
prvky…).

●●●●● Účinnost filtru se s jeho stářím snižuje. Uživatel
nemá možnost změřit, jak účinný ještě filtr je.

Pokud se chcete o této problematice dozvědět
více, navštivte internetové stránky Státního zdravot-
nického ústavu na adrese www.szu.cz.

Zdroj informací: materiály Státního zdravotnického
ústavu

OŽPD – Mgr. Lucie Mikšíková
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Jedle řecká Cypřišek nootecký Cypřišek hrachonosný

Průvodce Ježkovým parkem   III
aneb neobvyklé dřeviny okolo nás

Ježkův park je plocha o rozloze 2678 m2 v katas-
trálním území Újezdu nad Lesy ohraničena ulicemi
Vlkanovská, Klešická a Kojická a je unikátem mezi
parky co se týče skladby dřevin. Dnes bych Vám
představila některé zajímavé druhy jehličnanů –
všechny se nacházejí v dolní části parku.
1. Jedlovec kanadský (Tsuga kanadensis) je stá-
lezelený jehličnatý strom dosahující výšky až 30m.
Bezpečně jej poznáte podle jehlic, které nepíchají
a jsou ve třech řadách, z nichž prostřední je obráce-
na bílým rubem nahoru. Domovem jen na východě
Severní Ameriky, dnes vysazován v parcích.
2. Jedle stejnobarvá (Abies concolor) je neopadavý
jehličnatý strom (stálezelený je v tomto případě zavá-
dějící neboť jehlice mají stříbrno-modrou barvu). Jehli-
ce mají, kromě zvláštní barvy, zajímavého růstu směrem
vzhůru i příjemnou citrónovou vůni (po rozemnutí).

3. Jedle kavkazská (Abies nordmanniana) 25m vy-
soký, stálezelený strom, jehlice má zřetelně rýhova-
né, na líci tmavozeleně lesklé, na rubu se dvěma
výrazně bílými pruhy. Jehlice směřují dopředu, tvoří
kolem větvičky půlkruh - po rozemnutí mají výraz-
nou ovocnou vůni..
4. Jedle řecká ( Abies cephalonica) až 30m vysoký,
stálezelený strom s jehlicemi silnými, svrchu lesklý-
mi rostoucími kolem dokola celé větvičky.
5. Cypřišek nootecký (Chamaecyparis nootkaten-
sis) vždyzelený strom s pravidelně souměrnými pře-
vislými větvičkami – vypadá smutečně. Vhodný pro
hřbitovní výsadbu.
6. Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisife-
ra) má ploché větvičky ve špičce nepravidelně roz-
větvené. Lístky svěže zelené, mírně lesklé, rozem-
nuty vtíravě voní. Samičí šištice jsou velikosti hrášku
– odtud druhové jméno, pisum = hrách. Domovem
v Japonsku, dnes hojně vysazován v zahradách.

Jedlovec kanadský Jedle stejnobarvá Jedle kavkazská
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JEŽKŮV PARK
   V minulých číslech
Újezdského zpravodaje
jsme se dozvěděli, že
v naší obci existuje „Jež-
kův park“, který se vy-
značuje neobvyklými
dřevinami.
    Chceme vás informo-
vat, jak park vznikl a kdo
je ten, po kom se nazý-

vá. Bratr Mirek Ježek vystudoval strojní průmyslov-
ku a pracoval ve funkci technika. Byl a stále je čle-
nem Újezdského junáka. Tam také získal lásku
k přírodě, kterou prohluboval poznávacími výlety po
ČSR a Evropě. Zajímal se o památky, ale hlavně
o bohatství rostlinné říše. Dalším studiem tohoto
oboru, vyhledáváním vzácných dřevin, které by byly
vhodné pro naše podnebí, získával znalosti pro svůj
budoucí záměr.

V roce 1960 získal od MNV Újezd nad Lesy po-
volení a finanční krytí na zřízení malého arboreta
s místními a cizokrajnými dřevinami. Na ladem leží-
cím pozemku vznikl unikátní park. Při příležitosti 50.
výročí ČSR a znovuzahájení činnosti Junáka v naší
obci v roce 1968 vysadil v parku lípu. Dlouhá léta
věnoval arboretu svou péči a lásku. Dnes vzhledem
ke své chorobě a omezené hybnosti   může jen po-
hledem sledovat „svůj park“ a často se smutkem
v srdci, neboť vandalismus se projevuje i zde. Ulá-
mané větve, zářezy do kmenů a poházené odpadky
ukazují, že tudy prošel nepřítel přírody.

Bratru Ježkovi patří velký dík za jeho práci a sna-
hu ukázat nám krásu a rozmanitost vzácných dřevin.

Je to dílo, které zaslouží stálou údržbu a péči. Bylo
by vhodné označit jednotlivé dřeviny, umístit orien-
tační tabuli, odpadkový koš a lavičku.

Tento přírodní unikát by si tuto péči zasloužil.

Za OS  J. Lízner, M. Zeman

Dobrý den všem čtenářům.
Ráda bych touto cestou vzdala hold paní ředitelce Daně Štolcbartové a všem paním učitelkám MŠ

Rohožník.
Přestože probíhá rekonstrukce, tak pro naše děti zůstaly dveře mateřské školky otevřené. Bydlíme zde

krátce a můj syn navštěvuje školku prvním rokem. Měla jsem trošku obavy, jak to zvládne, ale jak se
ukázalo, byly to obavy zcela zbytečné. Tým pracovnic v MŠ Rohožník je sehraná skupina profesionálek.
Syn chodí do školky moc rád a díky citlivému a profesionálnímu vedení je moje usměvavé sluníčko stále
veselé, spokojené a šťastné.

Děkuji mnohokrát, paní ředitelko. Děkuji mnohokrát, paní učitelky, že umožňujete dětem skvělý start do
jejich dlouhodobého „školního bytí“, že rozjasňujete jejich tváře a hladíte jejich dušičky vším, co s nimi
a pro ně děláte.

Díky, Eva Berková

Dobrý den, paní starostko Vlásenková,
Ráda bych vám touto veřejnou cestou poděkovala za vybudování dětských hřišť na sídlišti Rohožník.

Mám dva malé kluky a chodit s nimi každý den dovádět na „Psí plácek“ bylo poměrně náročné. Bydlíme na
Rohožníku teprve krátce a mohu říct, že hřiště nám skutečně chyběla. Takže ještě jednou – za sebe za
moje kluky a určitě za spoustu dalších kluků, holčiček  a jejich rodičů – mnohokrát děkujeme.

PS. Závěrem jednu prosbičku – šlo by na hřiště umístit ještě odpadkové koše?
Díky, Eva Berková

Otevřený dopis Újezdského STROMU MHMP:

Dobrý den,
na jaře tohoto roku jsme jménem
občanského sdružení STROM, spol-
ku pro trvalé okrašlování městské
části, ohlásili na čísle 267 002 160

(Správa služeb MP hl. m. Prahy)
výskyt autovraku v ulici Čenovic-
ká, Praha 19016 - Újezd nad Lesy.

Bohužel vrak se stále v obci vy-
skytuje. Skoro každý týden okolo

něj chodí děti z mateřské školky
na procházku. Můžeme prosím
vědět, co brání odstranění této
ošklivé a nebezpečné věci?

V rozhovoru s náměstkem pri-
mátora hl. m. Prahy Rudolfem Blaž-
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kem o autovracích, otištěném dne
14.3. 2006 v deníku 24 hodin se
psalo o odstranění do dvou měsí-
cu po umístění výzvy. Výzva, jak
jsme si všimli, byla na vrak umís-
těna někdy v dubnu/květnu. Zají-
mal by nás předpokládaný skuteč-
ný termín odtranění autovraku

Poznámka o.s. STROM po
uzávěrce čísla:

o dopisu s dotazem Magistrátu
jsme jeho kopií informovali také
náš odbor životního prostředí.
Díky podpoře Ing Zicháčka, ve-
doucího OŽPD Prahy 21 (13.10.
2006), se nám podařilo získat re-
lativně rychlou (16.10. 2006) a po-
zitivní reakci od Aleny Šindelářo-

vé z oddělení odtahů a vraků SSMP
HMP s příslibem řešení ještě týž
den. V pondělí 16.10. byl také au-
tovrak skutečně odstraněn. Děku-
jeme všem, kteří pomohli, i těm,
kteří STROM na existenci auto-
vraku upozornili.
 

Pokud víte ve svém okolí o auto-
vraku, který v naší obci narušuje
vzhled a bezpečí, neváhejte kontak-
tovat Správu služeb Městské po-
licie hl. m. Prahy. Úřední kontakty
na hlášení autovraků jsou: telefon
267 002 160, fax 267 002 165,
e-mail: vraky.ssmp@mppraha.cz.
Po kontrole situace na místě, kte-
rá proběhne do několika dnů až
týdnů, a vylepení výzvy k odtra-

nění by do cca 3 měsíců měl vrak
zmizet (pokud majitel vrak do 2
měsíců neodstraní smí podle vy-
hlášky vrak na náklady majitele od-
stranit SSMP). V případě potíží nebo
průtahů se nevzdávejte. Informuj-
te místní odbor životního prostře-
dí Prahy 21 nebo Újezdský STROM
- Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okraš-
lování Městské části Praha 21 a oko-
lí (info@ujezdskystrom.info). Rádi
Vám pomůžeme. Jde nám všem
o společnou věc - krásnější a zdra-
vější okolí ve kterém žijeme.

M. Hartman - Újezdský STROM,
Spolek pro Trvalý Rozvoj

a Okrašlování Městské části
Praha 21 a okolí, o.s.

Informace k „Petici za zprůjezdnění pro jízdu na kole“

doucí, rádi bychom tyto neznámé bojovníky za „ne-
rušený klid“ obce vyzvali, aby se nám přihlásili, pe-
tice byla také podepsána, a zahájili diskusi argumen-
tů. Ta jediná může zkultivovat naše okolí, pokud mají
k věci co říci. Maření snahy druhých o zlepšení živo-
ta v obci zabraňováním jiným v přístupu k informa-
cím je podle našeho názoru vcelku nekonstruktivní.
Nehledě na to, že poškozování petic je bráněním
výkonu práva stanoveného § 1 a § 2 citovaného zá-
kona, tj. nezákonné.

Možná z důvodu mizení petic, možná i vinou po-
věstné apatie nás Újezdských, byl dopad vyvěšení
na množství podpisů na podpisových místech ve
srovnání s přímým kontaktem relativně malý. Zatím
nevíme, jak se na podpisových arších projeví infor-
mace o probíhající petici uveřejněná v říjnovém čís-
le zpravodaje, tak jak nás o to mnozí občané žádali.

A jak vypadá nyní naše záležitost? Podařilo se
nám v mezidobí získat vyjádření Pracovní skupiny
pro cyklistiku při Magistrátu hlavního města Prahy
a to na základě jejich místního šetření přímo v ulici
Čentická. Citujeme: „Ulice Čentická je úplně evident-
ní případ na zobousměrnění pro cyklisty. Při více
než dostatečné šířce doporučuji doplnit upravené
svislé značení pro zvýšení bezpečnosti a názornos-
ti i vyznačením „protisměrného“ cyklopruhu (ales-
poň bílá čára V1a, 0,25 + občas piktogram se šip-
kou).“ Úpravy ovšem potřebují podporu městské
části. Proto nadále apelujeme na samosprávu obce,
aby se řešení ujala.

Na základě podnětu, za který děkujeme, byl náš
projekt zprůjezdnění oblasti v okolí základní školy
a školky ještě rozšířen i o část ulice Rápošovská.

V minulém čísle jsme slíbili informovat o průběhu
petice za zprůjezdnění ulice Čentická pro jízdu na
kole v obou směrech ( při současném zachování jed-
nosměrnosti provozu pro motorová vozidla a stávají-
cího omezení rychlosti, více viz www.ujezdskystrom.info
- petice).

Sběr podpisů pod petici k datu uzávěrky Zpravo-
daje stále probíhá. Byla shromážděna stovka pod-
pisů nejaktivnějších občanů včetně několika zastu-
pitelů.

Většina podpisů byla získána přímým kontaktem.
Potěšilo nás, že z  přímo oslovených obyvatel  95%
záměr podpořilo. Podpis odmítlo pouze několik osob:
starý pán jedoucí na kole právě ulicí Čentickou - zřej-
mě se bál vystoupení z anonymity;  jistá starší paní
na zastávce MHD - s myšlenkou velmi souhlasila,
odmítá však cokoli podepisovat … zkrátka šrámy
z „minulého“ období.

Na několika místech obce, na Rohožníku, Blato-
vě, u  školy a  na tabuli na dětském hřišti bylo vyvě-
šováno v součtu zhruba deset petic s odkazem na
podpisová místa. Možnost umisťování petic na ve-
řejných místech a jejich ochrana vyplývají přímo ze
zákona 85/1990 Sb.o právu petičním. K účelu uve-
denému v zákoně mohou být tyto „vystaveny též na
místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba
povolení státního orgánu, nesmí však dojít k ome-
zení provozu  motorových a jiných vozidel a k ruše-
ní veřejného pořádku.“ (§ 4 odst. 3). Z desítky petic
přesto většina po relativně krátké době (některé
i v řádu hodin) zmizela. Nerozumíme tomu, proč
a kým byly petice odstraněny. Pokud mají někteří
z nás pocit, že aktivity občanů nejsou pro Újezd žá-
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Tato jednosměrka také souvisí s oblastí okolo školy.
Ústí ze směru od pošty do ulice Starokolínské v mís-
tě světelného přechodu naproti ulici Polesná (viz
plánek). K této trase opět neexistuje jiná alternativa
než využít částečně Starokolínskou (hlavní tah), což
je pro děti a cyklisty jedoucí ke škole nebo se vrace-
jící z pošty zbytečně nebezpečné.

Náš apel ve formě petice bychom rádi po volbě
nového zastupitelstva předali a dostatečně podpo-
řili našimi podpisy. Prosíme proto naléhavě všech-
ny, kterým jde o to, aby občané  nemuseli ohrožovat
své zdraví nebo v zájmu bezpečnosti porušovat
předpisy a dávat tak dětem z přilehlé školy špatný
příklad, o laskavou podporu.

Požadujeme, aby obec realizovala některé z mož-
ných řešení :

- změnu dopravního značení, tak, aby cyklisté mohli
jezdit komunikací v obou směrech (běžné ve vnitř-
ní Praze tam, kde nelze z prostorových důvodů
zřídit cyklostezku)

- vytvoření cyklostezky vyznačením na vozovce,
chodníku nebo jinými prostředky

Michael Hartman,
Újezdský STROM

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské
části Praha 21 - Újezd nad Lesy a okolí,

předseda

Plánek navrhovaných změn:

Dopravní značky
Zaujal mne jeden bod volební-

ho programu ODS, a to zvýšení
bezpečnosti na místních komuni-
kacích revizí systému jednosmě-
rek, postupnou výstavbou chodní-
ků a přechodů pro chodce.

V roce 2002 si jeden občan
v Chmelické ulici po koupi rodin-
ného domu prosadil na MÚ uza-
vření této komunikace pro místní
dopravu směrem z Toušické na

Staroújezdskou. Tím docílil toho,
že veškerá doprava, o kterou se
dělily obě ulicem byla převedena
do Toušické ul. Aby docílil i sníže-
ného provozu v opačném směru
dohodl se s MÚ, že v tomto úse-
ku v délce 80 m nebude vůbec
opravována ulice a bude se dál
rozpadat, zatímco okolní komuni-
kace jsou stále opravovány.
K jejímu poškození také přispěla

stavba hlavního řadu vodovodu
v roce 1991, kdy MÚ ze záhad-
ných důvodů odpustil opravu in-
vestorovi VHMP.

Když jsme žádal v roce 2003
MÚ o vysvětlení, proč se tak
stalo, nikdo to z úředníků nemohl
vysvětlit, každý pokrčil rameny,
ukázal palcem nahoru. Žadatel
byl prý velmi aktivní.

Aby se  snížil počet projíždějí-
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cích automobilů v Toušické ulici
směrem na Koloděje, požádal
jsem v roce 2003 MÚ o snížení
provozu umístněním značky záka-
zu odbočení vpravo v Chotěnov-
ské ulici.

Výsledek byl takový, že MÚ žá-
dost zamítá, protože se nedá
značka B 24a použít, jiná také ne
a žádost podle policie ČR je ne-
dostatečně zdůvodněná. Na moji
žádost na ministerstvu dopravy
mně byly sděleny značky, které lze
použít na omezení dopravy. Není
vůle. Krásně se vyjádřil správce
komunikací MÚ, který k mému
návrhu řekl „ani náhodou“. Co
k tomu dodat? Byl jsem poučen,
že existuje studie dopravy, kde je
doprava v Chmelické ulici vedena
právě opačně. Na závěr mě bylo
řečeno, že všechno vyřeší „Lidl“.

A skutečně vyřešil. Zásluhou in-
stalace semaforů vytvořil z Toušic-
ké ulice odbočku státní silnice tak,
že auta jedoucí od Úval směrem
do Koloděj používají výhradně
Toušickou ulici, protože pohodlně
odbočí na světlech. V době do-
pravní špičky tu projíždí až 80aut
za hodinu. Mnozí jezdí na plný
plyn úplně bezohledně. Abych
předešel zbytečným výmluvám,
dovolil jsem si upozornit na násle-
dující skutečnosti.
● V  Toušické ulici je šířka vozov-

ky 4,5 m a po obou stranách
jsou travnaté chodníky sekané
majiteli domů.

● Na komunikaci se výhradně po
asfaltové části pohybují všichni

občané místní, hlavně ze síd-
liště Božkov na nákupy, autobu-
sy, maminky s kočárky často
v konvojích s početným dopro-
vodem malých dětí neustále va-
rovaných před projíždějícími
auty, děti na kolečkových brus-
lích, tříkolkách, jízdních kolech,
školní děti, děti na sáňkách
a lyžích, staří občané s nákup-
ními vozíčky atd. Zkrátka jiná
cesta není.

● V uzavřené Chmelické ul. jsou
postaveny rodinné domy, trafo-
stanice a zahrada firmy Lidl. Je
s podivem, že byla uzávěra MÚ
povolena, když to v této ulici ob-
čanům tolik nevadí. Je tu cel-
kem 8 domů, z nichž má 5
domů převážně do ulice vcho-
dy, sociální zařízení a hlavně
garáže. 2 domy jsou ve větší
vzdálenosti 15 m a 15 m. /se-
ver – jih/.

● V Toušické ulici je rovněž 8
domů, které mají do ulice situo-
vána okna do obývacích míst-
ností /východ-západ/.

● Výmluva, že je v Chmelické ulic
i potřeba vybudovat kanalizaci
asi 60 m, a proto se neopravu-
je, rovněž neobstojí, protože
v ulici Třebětínské není kanali-
zace, a přesto byla opatřena no-
vým povrchem.

● Podle mého názoru při řešení
dopravy kolem Lidlu se volila
záměrně doprava na úkor Tou-
šické ulice, o čemž svědčí i ře-
šení hlavní křižovatky zúžením
vozovky a rozšíření chodníků.

Jaké je řešení na závěr.

Vzít v úvahu dopis paní starost-
ky Vlásenkové panu Vladimírovi
Štěpánkovi ze dne 20.5. 2005,
který žádal jménem občanů Tou-
šické ulice o úpravu dopravní si-
tuace, kde sděluje, že po pro-
běhnutí  zkušebního provozu
v návaznosti na otevření super-
marketu Lidl v přilehlých komuni-
kacích a vyhodnocení dopravní
zátěže Rada MČ Praha 21 zváží
možnost dopravních opatření
v dané lokalitě.

Městská část zvažuje možnost
vypracování dopravní studie na
celém území MČ, která by lépe
korespondovala se současným
stavem dopravní obslužnosti. Pod-
le mého názoru přicházejí v sou-
časné době pouze 2 možnosti:
● zamezit průjezdu aut z Novo-

sibřinské na Staroújezdskou
ulicí Toušickou

● nebo zprovoznit Chmelickou
v obou směrech a rozdělit tak
provoz na obě komunikace
a současně snížit průjezdnou
rychlost na 20 km.
Na závěr bych chtěl upozornit

na neúnosnou situaci v zimě, kdy
namrzlý chodník kolem Lidlu není
vůbec čištěn a vyhání lidi do vo-
zovky právě v nebezpečné zatáč-
ce. Na moji výzvu nereagoval ani
Lidl, ani MÚ. Domnívám se také,
že by se o problém měli zajímat
občané a poslanci ze sídliště Bož-
kov, protože jde především o je-
jich děti a rodiny.

Engelbert Svoboda

ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky
A máme za sebou druhý školní měsíc. Počasí nám

opravdu přálo a my jsme naplno využívali zahradu
a všechny radosti, které nám přináší. Letos se nám
urodilo nebývalé množství ořechů, a tak děti sbíraly,
louskaly a jedly, co se do nich vešlo, a maminky vy-
bíraly z tepláčků skořápky a pokoušely se vydrhnout
obarvené ručičky.

Díky vstřícnosti našeho MÚ máme nový zahradní
vláček, na kterém se děti opravdu užijí. Děkujeme
našemu zastupitelstvu, že na „své“ děti myslí a stá-
le pro ně něco dělá!

Jinak je u nás pořád živo. Naplno se rozběhly
všechny kroužky, o které je letos velký zájem (an-
gličtina se dokonce učí ve dvou skupinách). Každý
pátek jezdíme na plavní a paní učitelka Heinovská
nadále zajišťuje pro naše děti logopedii.
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S osmi dětmi jsem nacvičili vystoupení, kterým
jsem 24. října přivítali nová miminka do života v Újez-
dě. Těšíme se, že se alespoň s některými z nich za
pár let sejdeme u nás v Sedmikrásce! Už se také

blíží čas tradiční podzimní brigády, při které společ-
ně s rodiči připravíme zahradu na zimu, protáhne-
me si svaly a nakonec se pobavíme u táboráku.

Za MŠ Sedmikráska - Kubová

Dne 4.10. proběhlo v budově Úřadu městské části Praha 21 jednání Školské rady při
Masarykově základní škole a mateřské škole, Praha 9 – Újezd nad Lesy.

Śkolská rada:

- vyslechla zprávu k přípravě no-
vého Školního vzdělávacího
programu

- projednala inspekční zprávu
České školní inspekce z 14.–
16. 3. 2006

- projednala demografickou stu-
dii, zadanou zřizovatelem na
základě požadavku Školské
rady z minulého jednaní. Škol-
ská rada se usnesla požádat
zřizovatele o výhled opatření,
která budou připravena k pokry-
tí rostoucího počtu dětí s ohle-
dem na kapacitu školy a školek

- se seznámila s návrhem výroč-
ní zprávy za rok 2005/2006
a rozpočtu na rok 2007

- schválila záměr školy zahájit
řízené třídění odpadu UH (PET
lahví) v rámci environmentální
výchovy a doporučuje Radě Za-

kladě volebního řádu ukončeno
volbou nového zastupitelstva,
neboť paní Tomaidesová ne-
hodlá v budoucím období do
zastupitelstva kandidovat

přítomní:

- za rodiče: Eva Stejskalová, za-
pisovatel, Michael Har tman,
předseda,

- za Masarykovu základní školu
a mateřskou školu: Iva Krčilo-
vá, Libuše Najmanová

- za zřizovatele: Marie Tomaide-
sová,

nepřítomen:

- za zřizovatele: Jan Slezák

hosté:

- Miroslav Kurka, ředitel školy

stupitelstva městské části jako
zřizovatele posílit rozpočet ško-
ly o účelovou položku ve výši
nákladů projektu - cca 26 000,-
korun +DPH.

- rozhodla požádat dopisem mi-
nisterstvo školství o stanovisko
k řešení nových nákladů vzni-
kajících z novely zákona, na
které nebyly současně poskyt-
nuty finanční zdroje

- projednala vnitřní řády školy
(školní řád, řád školní jídelny,
řád mateřské školy Sluníčko)
a podněty rodičů ( projekt ře-
šení komunikace s rodiči na
prvním stupni a stojanů na
kola pro rodiče nejmenších
dětí)

- vzala na vědomí, že členství
paní Marie Tomaidesové, zá-
stupce zřizovatele, bude na zá-

KULTURA

Významná událost v naší městské části
Jako další v řadě pozvaných hostů jsem se zú-

častnil slavnostního odhalení busty a pamětní des-
ky čestnému občanu naší městské části, dobrému
učiteli a výjimečnému člověku generálu Stanislavu
Krausovi, který v Újezdě nad Lesy nejen žil, ale pů-
sobil  25 let také jako učitel na zdejší Masarykově
základní škole, v jejíž vstupní hale je busta také
umístěna. Genealogie vzniku tohoto významného
počinu je složitá, ale pokusím se ji několika větami
vysvětlit. Nápad vznikl v komisi KVV na popud zdej-
ší významné učitelky v.v. a bývalé kolegyně Stani-
slava Krause PHDr. Jaroslavy Jiráskové, která si ten-
to cíl vzala za svůj a s pomocí Rady MČ Praha 21

a starostky paní Andrey Vlásenkové dovedla až do
zdárného konce, včetně výběrového řízení na auto-
ra tohoto uměleckého díla. Jen mimochodem dodá-
vám, že já i moje manželka, tak jako několik gene-
rací újezdských školáků jsme zažili možnost, že nás
tyto dvě výjimečné osobnosti na škole učily. Dále se
v přípravě interesovalo také vedení MZŠ v čele
s jejím ředitelem Mgr. Miroslavem Kurkou.

Zahájení tohoto slavnostního aktu bylo stanove-
no na sobotu 14.10. 2006 k 10. výročí úmrtí generá-
la Krause. Byla pozvána řada hostů, z nichž většina
se této pietní akce zúčastnila. Byla to především
manželka generála Krause paní Alena Krausová,  její
dvě dcery s rodinami a její švagrová pí Olga Krau-
sová. Dále to byli spolubojovníci Stanislava Krause
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od Dunquerke a Tobruku – generálmajor Antonín
Špaček, plukovník Václav Straka a další, jejichž
účast obětavě zajistil zdejší občan plukovník Jan
Vondráček. Z dalších významných pozvaných se
zúčastnili senátor MVDr. Jiří Liška, místostarosta
Jičína Ing. Jiří Vitvar, zástupce Magistrátu hl.m. Pra-
hy Mgr. Bohumil Černý, starostka rodné obce gene-
rála Krause Ohavče na Jičínsku Zdena Stránská,
starosta MČ Běchovice Ing. Jiří Santolík a samo-
zřejmě autor díla Akad. sochař Hošek, zástupci ve-
dení MZŠ v čele s ředitelem Mgr. Kurkou a další po-
zvaní hosté z řad zástupců veřejných organizací
a úřadu MČ Praha 21.

Slavnostní akt zahájila starostka MČ paní Andrea
Vlásenková a po ní promluvily všechny významné
pozvané osobnosti. Paní starostka přečetla dojem-
ný dopis od plukovníka JUDr. Otto Klímy, který se
ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit a nakonec
za rodinu poděkoval vnuk generála Krause krátkým,
ale velmi vřelým projevem. Také malé literární
pásmo, vztahující se k této události a básničky
i písničky za doprovodu flétniček v provedení star-
ších a mladších žáků MZŠ vhodně doplnilo tuto

slavnostní příležitost. Nakonec paní Alena Krauso-
vá v přítomnosti všech významných pozvaných a za
asistence autora odhalila bronzovou bustu s plasti-
kou, znázorňující vojenskou anabázi jejího manže-
la. Toto výtvarné dílo je velice zdařilé, vystihuje věr-
ně podobu Stanislava Krause tak, jak jsme ho znali
a všeobecně se velmi líbilo. Pro pozvané hosty bylo
připraveno malé občerstvení ve školní jídelně a na-
konec byl pro přítomné promítnut v premiéře film
Muži od Dunquerke, který byl vyvrcholením této vý-
znamné akce.

Závěrem chci poděkovat všem občanům naší MČ,
kteří se této významné události zúčastnili. Většina
z nich se rekrutovala z řad bývalých žáků učitele
Stanislava Krause a svou účastí tak vzdala dík
a čest tomuto významnému člověku. Životní příběh
generála Stanislava Krause není jen příběhem výji-
mečné osobnosti, ale také příběhem cti, kamarád-
ství, vlastenectví a odvahy, i nezměrné lásky k vlasti
a svobodě, za kterou byl ochoten obětovat i svůj ži-
vot. Vzpomínka na něho zůstane navždy zapsána
v našich srdcích.

Pavel Švejnoha, místostarosta MČ Praha 21.
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Újezdské muzeum informuje
Újezdské muzeum, které zahá-

jilo svoji oficiální činnost 28.října
2004 si dalo jako základ své exis-
tence motto: PROMĚNY PRAŽ-
SKÉ PERIFERIE. To znamená, že
základem jeho trvalé expozice
bude prezentace exponátů ze ži-
vota tří, původně malých, obcí
Blatova, Újezda nad Lesy a Nové
Sibřiny od konce 19.století do
současnosti. Za jedno století se
tak z konglomerátu několika set
venkovských obyvatel stala měst-
ská část Praha 21 – Újezd nad
Lesy s téměř 9000 obyvatel.

Dva roky, které uplynuly od za-
hájení činnosti muzea, byly věno-

vány konsolidaci muzea. Velkým
pochopením pana ředitele ZŠ Kur-
ky byl získán výstavní prostor
s téměř 50m2. Především záslu-
hou paní starostky Vlásenkové
i dalších členů zastupitelstva
a Úřadu městské části bylo mu-
zeum vybaveno moderními skle-
něnými vitrínami, dále dostateč-
ným počtem židlí i zapůjčeným
klavírem pro pořádání příležitost-
ných přednášek a koncertů.

Růst povědomí významu muzea
nejlépe dokumentují čísla o návštěv-
nosti výstavních akcí. Za dva roky,
kdy byly shromažďovány od obča-
nů materiály pro trvalou expozici,

bylo uspořádáno 8 příležitostných
monotematických výstav.

Zatímco první výstavu „Jak se
stavělo v Újezdě nad Lesy od kon-
ce 19.století“ připravili dva členo-
vé výboru a zhlédlo ji jen několik
desítek občanů, poslední, osmou
výstavu, připravili kromě členů
muzejní rady i zkušené učitelky
ZŠ a členky občanského sdruže-
ní „Maminy z újezdské roviny“. Vý-
stavu spojenou se soutěží o nej-
lepší obrázek obce a rodiny zhlédlo
několik set návštěvníků.

V průběhu dvou let existence
muzea jsme získali formou darů
od řady občanů takové množství
exponátů, že budeme moci koneč-
ně otevřít stálou expozici.
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Muzejní rada chce touto cestou
poděkovat všem dárcům za často
vzácné exponáty. Ještě jednou
patří velký dík panu Milanu Ze-
manovi, který nám věnoval téměř
celý rodinný archiv kulturní
a sportovní činnosti vlastní i své-
ho otce, jakož i panu Němcovi za
archivní materiály jeho tchána,

bývalého starosty obce pana Ky-
lara.

Díky všem těmto iniciativám bu-
deme moci otevřít trvalou expozi-
ci muzea. Slavnostní vernisáž se
uskuteční v sobotu 11.listopadu
2006 v 10,00 hodin v prostorách
muzea v př ízemí budovy ZŠ
v Polesné ulici. S programem ver-

nisáže i některými doplňujícími
programy muzea v r.2007 vás se-
známíme v listopadovém čísle
Újezdského zpravodaje. Ale již
nyní vás všechny zveme jak na
slavnostní zahájení, tak i na bu-
doucí prohlídky jednoho století
života naší nejvýchodnější části
Prahy.

PhDr.Miloš Schmidt
Předseda MR ÚM

Pro děti a mládež

      autor       dílo
Brezina Thomas Pomsta železných havranů
Brezina Thomas Zrada vlčího rytíře
Brezina Thomas Ségry na mizině
Guduel Anne 1945 Kluk, který žil v mé hlavě
Kampwerth Karin Ulov si svého prince
Rodda Emily Jeskyně strachu
Rodda Emily Ostrov přeludů
Rodda Emily Deltora 2. Země stínů

Pro dospělé

Becnel Rexanne Nepřístupná dáma
Bednářová Veronika Má americká krása
Berry-Dee Christoph Vrazi z internetu
Bezruč Petr Slezské písně
Brabcová Eva Žena s.r.o
Braun Jackson Lilia Kočka, která hrála domino
Carman Patrick Elyonova země 2. trnité údolí
Císařová Eva Bydlíme na zahradě
Connelly Michael Advokát
Cussler Clive Polární přesun
David Petr Za strašidly na hrady a zámky
Easterman Daniel K
Gregory Philippa Králova přízeň
Chamberlain Diane Půlnoční zátoka
Jarchovský Petr Horem pádem.

Kráska v nesnázích
Javořická Vlasta U Dvořáků
Kanto Erik Čtení z tváře

Keleová - Vasilková T. Květiny pro Lauru
Kelly Cathy Jednou provždy
Key Richard Oblouky a pergoly
Kingsley Jo Alice v zrcadle
Klein Aaron J. Protiúder
Klein Shelley Nejkrutější tajné společnosti
Klundert Raymond Třetí poločas
Kment Petr Vzhůru dolů
Koontz Dean Neobyčejné dědictví
Kuegler Sabine Dítě džungle
Lenormand Frédéric Palác na jezeře Ču-an
LeRoy J.T. Sarah
Márai Sándor Noc před rozvodem
Martinez Guillermo Kdo vraždí v Oxfordu
Mornstein Vojtěch Gorazdův limit
Patterson James Čtvrtý v pořadí
Pekárková Iva Láska v New Yorku
Schreiber Milan Krvavé září
Smith Wilbur A. Triumf slunce
Štorkán Karel Chalupářský guláš s krví
Váňová Magda S tváří beránka
Wassermann Sabine Vládkyně dvojí země
Woods Stuart Princ z Beverly Hills
Wuketits Franz M. Přírodní katastrofa jménem
člověk

adresa: Lomecká 656
              190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní doba:
pondělí 10.00 hod. - 11.00 hod.  a  11.30 hod. - 18.00 hod.
středa 10.00 hod. - 11.00 hod.  a  11.30 hod. - 17.00 hod.
pátek 10.00 hod. - 11.00 hod.  a  11.30 hod. - 16.00 hod.

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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Kulturní centrum Beseda - program na listopad 2006
Od 23. října do 19. listopadu (s výjimkou 16.11., kdy bude KINO – Kráska v nesnázích) je krátkodobě uzavřeno KC Beseda
(KINO, kavárna – pozor nikoli tělocvična). Přijďte na znovuotevření při příležitosti dalšího Klánovického svařáku! Těšíme se na
setkávání s diváky v novém a kulturnějším prostředí. S ohledem na průběh rekonstrukce si vyhrazujeme případnou změnu
programu. Děkujeme za pochopení.

Čtvrtek, 16.11., 19.30 hod. KINO –  KRÁSKA V NESNÁZÍCH (ČR – 2006)
Tragikomedie, 110 min, od 15 let, režie: Jan Hřebejk, hrají: Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Emília Vášáryová, Josef Abrhám, Roman
Luknár, Jiří Schmitzer, Jan Hrušínský, Jiří Macháček.

Úterý, 21.11.,19.30 hod.    LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA – 6. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Další vydání úspěšného pořadu. Vhodné pro diváky do 99 let. Vstupné: zdarma.

Čtvrtek, 23.11., 19.30 hod. KINO –  VĚJÍŘ PANÍ WINDERMEROVÉ (USA/UK …KOPRODUKCE 2004)
Romantická komedie,  95 min., titulky, od 12 let,  režie: Mike Barker, hrají: Helen Hunt,  Scarlett Johansson, Tom Wilkinson,
Mark Umbers, Stephen Campbell Moore. Pokušení, sex, skandály ... Každý svatý má minulost. Každý hříšník má budoucnost.
Helen Hunt a Scarlett Johansson v romantické komedii podle předlohy Oscara Wilda. Film již byl s velmi kladným ohlasem
uveden na letošním 41. MFF Karlovy Vary.

Pondělí, 27.11., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením Magráty (www.magrata.cz). Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.

Úterý, 28.11., 19.30 hod. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – STUDIO LÁĎA (LADISLAV SMOLJAK)
KC Beseda uvádí divadelní hru Ladislava Smoljaka

HYMNA aneb URFIDLOVAČKA
Hra se zpěvy, s prologem „Hymny šumí po krajinách českých“

inscenace: Ladislav Smoljak, hudba: Miroslav Kořínek, klavír: Vendulka Kafková

hrají: Ladislav Smoljak, Marek Šimon, Petr Reidinger (Divadlo Járy Cimrmana),
Doubravka Svobodová (Divadlo Na Zábradlí), Sylva Reidingerová, Jiří Zeman, Vendulka Kafková

„Autor se v této hře inspiroval hrou Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka“, jejíž jedno hudební
číslo se později stalo českou národní a státní hymnou. V Smoljakově „Hymně“ se tato píseň stává ústředním motivem hry jako
předmět tahanic mezi českým ševcem, německým krejčím a židovským skladatelem. V prologu se divák seznámí s podivnou
historií všech písní, které Češi museli za celých 160 let po premiéře „Fidlovačky“ poslouchat vstoje a s obnaženou hlavou.
Smoljakovu „Hymnu“ považuji - ve svém žánru - za hru i inscenaci desetiletí. Neznám v českém jevištním humoru a satiře
devadesátých let nic, co bych s ní mohl srovnávat.“ Vladimír Just v Literárních novinách 27. 12. 2000.
Vstupné: dospělí - 100,-Kč; děti do 15 let, senioři a ZTP - 60,-Kč ! Telefonická rezervace nutná !

Čtvrtek, 30.11., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  HAVANA BLUES (Španělsko/Kuba/Francie – 2005)
110 minut, titulky. Režie: Benito Zambrano. Hrají: Alberto Joel García Osorio, Roberto Sanmartín, Yailene Sierra, Tomás Cao Uriza,
Zenia Marabal, Marta Calvó. Dva mladí muzikanti Ruy a Tito sdílejí stejný sen: stát se slavnými a konečně vypadnout z Havany.

              Předprodej vstupenek
● Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro důchodce

a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
●●●●● Předprodej nebo rezervace přímo v Kulturním centru Beseda  během jednotlivých akcí nebo telefonicky na 604288076

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

KULTURA

Klánovické fórum, nadační fond je podporován
 Městskou částí Praha – Klánovice.

Za tuto podporu formou grantů na kulturně-společenské
aktivity velice děkujeme panu starostovi,

kulturní komisi  a zastupitelům!

Klánovické fórum, nadační fond je podporován
 Magistrátem Hlavního města Prahy

Za tuto podporu formou grantů
na kulturně-společenské a sportovní aktivity v Klánovicích

velice děkujeme!
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ZAHRÁDKA

Listopadová zahrádka
Naše zahrádky se pomalu

chystají k zimnímu odpočinku.
Než přijde mráz a plískanice, vy-
užijeme hezké poslední podzimní
dny, abychom zahradu na tento
odpočinek dobře připravili.

K podzimu patří padání listí,
které hýří pestrými barvami, i spa-
dané vypadá pěkně. Hrabání listí
nepatří zrovna mezi příjemné po-
vinnosti zahrádkáře. Musíme jej
shrabat dřív, než navlhne a třeba
trávníku by to  nebylo vhod – ze-
žloutl by. Tlející listí může zůstat
na trvalkovém záhoně, humus
z listí dělá trvalkám dobře. Ze
skalky listí vybereme raději ruč-
ně. Shrabané kompostujeme, na-
padené chorobami a škůdci pálí-
me, ale ne na zahradě, tam je to
zakázané. Veškerý odpad ze za-
hrad bude v naší obci sbírán na
obvyklých místech do velkých
kontejnerů 4.11. 2006 od ranních
hodin. Bohužel jeden podzimní
termín odvozu je málo na dobu,
kdy se všechny zahrádky uklízejí.

Po letničkách můžeme ještě
vysázet cibuloviny, budou mít čas
do zámrazu zakořenit.  Na trval-
kových záhonech odstraníme od-
kvetlé stonky. Pak se ještě zbaví-
me všeho rostlinného odpadu ze
zahrady a tím  pomůžeme jejímu
vzhledu, zničíme slimáky a jiné
škůdce. Na záhonech drobného
ovoce odstraníme poškozené lis-
ty a všechny odplozené a suché
pruty v maliníku a ostružiníku.

V listopadu naposledy posečeme
trávník, i když za příznivého po-
časí tráva roste i v prosinci.

Před prvními mrazy nesmíme
zapomenout dostatečně zalít stá-
lezelené keře a jehličnany, hlav-
ně tehdy, když je podzim suchý.
Rododendrony také čekají na dů-
kladnou zálivku, jsou velice ná-
chylné na přeschnutí.

V listopadu dokončíme výsad-
bu nových stromů, keřů a jehlič-
nanů. Půda je ještě dostatečně
teplá, aby rostliny do jara zakoře-
nily.  Musíme je ale důkladně za-
lít.

Vřesy a vřesovce, které v létě
kvetly, můžeme zastřihnout, když
tak neučiníme, vůbec to nevadí,
odkvetlé části ochrání vřesy před
mrazem. Spadané listí vřesům
nedělá vůbec dobře, mají rády
slunce a vzduch.

Nesmíme zapomenout ani na
naše domácí zelené spoluobyva-
tele. V zimě nás nejenom potěší
ale někteří z nich  pohlcují velké
množství škodlivých látek, chrání

naše zdraví a udržují přirozené
klima v místnostech .

Zdravější život s pokojovkami je
hlavně v zimě, kdy trávíme více
času doma. Čím více máme zele-
ných pomocníků, tím méně máme
potíží, třeba bolest hlavy, únavu,
kašel a podráždění nosu, očí
a krku. Vhodnou květinou je třeba
chryzanthéma, šáchor, scindap-
sus, velikonoční nebo vánoční
kaktus, rostliny nám budou vděč-
né za občasné umytí listů od pra-
chu a rosení v topné sezoně.

Život v „Areálu snů“ je jako vždy
na podzim velmi rušný.
● Proběhla již padesátá  výstava

ovoce a zeleniny ZAHRADA 06.
Zahrádkáři i jejich příznivci uká-
zali, tak jako  každoročně, krás-
né, ale i nepovedené výpěstky.

● Dušičkové a předvánoční kouz-
lení Lucie Dlabačové, které
bude pokračovat ještě začát-
kem prosince ve dnech 1., 2.,
3.12. 2006.

● O moštování je letos také velký
zájem. Bohatá úroda, ale kvali-
ta nic moc. Tak alespoň místo
zakousnutí do pěkného jablíč-
ka, jej zkonzumujeme v lahod-
ném moštu
Na shledanou někdy na tomto

místě
Za výbor ČZS  Z. Nohejlová
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ODDÍL ATLETIKY, ŠSK Újezd nad Lesy
Zpráva o činnosti oddílu za rok 2006

Atletický oddíl je zaměřen na lehkou atletiku a to zejména na běžecké discipliny, které jsou doplněny
dalšími disciplínami jako je skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, koule, oštěp, překážky. Specielně se
věnuje zejména běhům na střední a dlouhé tratě, a to jak na dráze, tak i krosu.

Oddíl atletiky má v současné době celkem 80 členů. Z toho:
přípravka (ročník 1996 a mladší) ………….. celkem 45 dětí a trenérů
výkonnostní atleti (ročník 1995 a starší)…… celkem 35 atletů a trenérů

Vedení oddílu – trenéři:
Olšanová Zuzana předseda oddílu - hlavní trenér
Bakičová Dana místopředseda oddílu, trenér
Rejmon Pavel trenér
Mráz Petr trenér
Plzenská Barbora trenér
Kohoutová Radka hlavní trenér přípravky
Šimková Markéta trenér přípravky
Čermáková Markéta trenér přípravky
Vlasáková Lucka pomocný trenér

Všichni trenéři se věnují dětem až několikrát týdně ve svém volném čase a to zcela zdarma. Dopravu
dětí na závody konané mimo Prahu sponzorují ze svých vlastních prostředků, někdy i s pomocí rodičů
několika z atletů. Pro děti pořádají trenéři vždy na začátku srpna týdenní soustředění, kterému obětují
týden ze své řádné dovolené.

Přípravka má pravidelné tréninky dvakrát týdně, výkonnostní atleti trénují třikrát týdně. Tréninky probíha-
jí v atletickém areálu školy TG Masaryka a v přilehlém lesoparku, v zimním období v tělocvičně školy. Vy-
braní jedinci z řad výkonnostních atletů mají v zimě k dispozici i halu Olympu Praha ve Stromovce, kde
mohou trénovat společně s atlety tohoto oddílu.

Spolu s oddílem Olymp Praha jsme v roce 2006 sestavili družstva mladších a starších žáků a žákyň
a dorostenek, která se zúčastnila mistrovských soutěží na dráze v rámci Pražského i Českého atletického
svazu. Spolupráce s oddílem Olymp Praha dává našim mladým atletům perspektivu pro pokračování aktiv-
ní činnosti jak v juniorském věku, tak i v dospělosti.

Stejně jako každým rokem byla v oddíle pro chlapce i děvčata vyhlášena soutěž o Pohár oddílu
v přespolních bězích a to jak pro kategorii výkonnostní, tak i pro přípravku. V rámci tohoto poháru absolvu-
jí naši atleti více než 30 závodů v krosu nejen v Praze a jejím nejbližším okolí, ale i v rámci celých Čech.
Díky velkému množství absolvovaných zá-
vodů a zejména častým umístěním našich
mladých atletů na předních místech si náš
oddíl získal pověst „zeleného nebezpečí
z Újezda“, tak jak je často slyšet na závo-
dech, kam naši mladí sportovci přijedou.
„Zelené“ nebezpečí je dáno typickou barvou
oddílových dresů, která je často vidět na
stupních vítězů.

V letošním roce oddíl atletiky uspořádal
20.května v Újezdě nad Lesy 1. ročník les-
ního běhu – tzv. „BĚH O POHÁR STAROS-
TY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU“.

Účast na těchto závodech byla hojná –
celkem 175 startujících, počasí nám přálo
a věříme, že tento závod se dočká v příštím
roce pokračování s ještě větší účastí.
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Soustředění oddílu:
V polovině letních prázdnin jsme jako každoročně absolvovali týdenní soustředění v Sušici, kde jsme byli
ubytováni v areálu lesoparku Luh v chatkách u řeky Otavy.
Letošního soustředění se konalo v rekordním počtu – celkem 65 osob, tj. atletů včetně trenérů! Spolu
s dětmi z našeho oddílu se soustředění zúčastnilo i 9 atletů v juniorském věku ze „spřátelených“ oddílů
Tepo Kladno a Olymp Praha. Děti byly rozděleny do 6 skupin. Nejmladší (2 skupiny) měly na starosti jejich
vedoucí Radka Kohoutová, Markéta Šimková a Markéta Čermáková.
Nejstarší jsme rozdělili na 4 části, o nejstarší chlapce se staral Petr Pavlica, který s nimi plně absolvoval
nejen běhy na atletickém stadionu, ale i vysokohorské výběhy. O skupinu starších děvčata se postarala
Anička s Vráťou, starším chlapcům a juniorkám se věnoval Pavel Rejmon s Evženem Pospíšilem. Čtvrtou
skupinu měl na starosti Petr Plzenský s Petrem Mrázem.
O zdravotní stav dětí se starala Milada Pavlicová (zdravotní sestra z chirurgie), zásobování zajišťovala
Lenka Rejmonová.
Trénovali jsme 2 x denně na nově rekonstruovaném atletickém stadionu v Sušici; doplňkem byly výběhy do
krásného lesnatého okolí města.
Počasí bylo po celý týden pro trénování přijatelné, na koupání v Otavě to však bohužel příliš nebylo.
Každý večer byl pro děti připraven program - různé sportovní aktivity (volejbal, nohejbal, přehazovaná,
vybíjená, fotbálek nebo soutěže v hodu na cíl granátem, kriketem).
Starší děti chodily házet oštěpem nebo „raketkou“. Vědomosti atletů jsme prověřili „orientačním během“
doplněným mnoha otázkami z pravidel a historie atletiky. Jako každý rok i letos jsme pořádali „výběh na
Svatobor“.

Naše úspěchy v závodní činnosti
Halové Přebory Prahy –
     Dne 22. 2. až 23. 2. 2006 se ve Strahovské hale konaly Přebory Prahy žactva. Náš oddíl měl zástupce
v obou kategoriích.  V kategorii starších žákyň vybojovala Hana Nováková hezké 2.místo, v běhu na 1500m
skončila Gábina Emanovská na 4.místě, v běhu na 150m Hana Nováková vyhrála finále B.
V kategorii starších žáků v běhu na 800m vybojoval Martin Režňák 2.místo a v běhu na 1500m vybojoval
Petr Daněk taktéž 2.místo.
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Přebory Prahy na dráze –
Dorost a starší žactvo – ASK Slavia – Eden, 28. až 29.5. 2006:
Starší žákyně 800 m 1.místo Hana Nováková - Přebornice Prahy

2.místo Markéta Všelichová
1500 m 2.místo Markéta Všelichová

starší žáci 800 m 4.místo Martin Režňák
1500 m 3.místo Martin Režňák
1500 m přek. 1.místo Petr Daněk – Přeborník Prahy

Mladší žactvo – Kotlářka, 4.6.2006:
mladší žákyně 800m 2.místo Gabriela Emanovská

3.místo Aneta Nováková
mladší žáci 800m 2.místo Filip Krčál

výška 1.místo Filip Krčál - Přeborník Prahy
koule 1.místo Filip Krčál – Přeborník Prahy

Mistrovství ČR družstev dorostenek (Olomouc 30.9. 2006)
Naše děvčata ve složení Nováková Hana, Všelichová Markéta, Květoňová Barbora, Boláčková Gabriela,

Krčálová Rebeka vzorně reprezentovala náš oddíl na MČR, kam se spolu s děvčaty z Olympu Praha pro-
bojovala. Celkově družstvo skončilo na 7.místě – BLAHOPŘEJEME!!!

Přebor Prahy mladších žáků ve vícebojích (SK ZŠ Jeseniova, 1.10. 2006)
V pětiboji vybojoval Filip Krčál pěkné 2.místo.

Pohár Russell Athletic -
    V běžeckém poháru Russell Athletic se naši běžci v celkovém pořadí umístili na předních místech takto:
Mladší žákyně: 6.místo Gabriela Emanovská
Mladší žáci: 1.místo Filip Krčál
Starší žáci: 2.místo Petr Daněk

4.místo Martin Režňák

Pražský běžecký pohár mládeže –
Pražský běžecký pohár je nominací na celostátní pohár pořádaný v Pardubicích. Ti, kteří se umístili do

pátého místa, postupují přímo.
Umístění našich závodníků v PBH:
ml.žákyně: 1.místo Gabriela Emanovská

4.místo Aneta Nováková
5.místo Kateřina Pavlicová

ml.žáci : 1.místo Filip Krčál
st.žáci: 1.místo Petr Daněk

3.místo Martin Režňák
5.místo Petr Dvořák

st.žákyně 1.místo Hana Nováková
3.místo Rebeka Krčálová

FOTBALISTÉ z Újezda nad Lesy
Zvou své příznivce i veřejnost

na  M I K U L Á Š  S K O U    T A N E Č N Í    Z Á B A V U
do sálu „Restaurace Blatov“ – (Modrák).
V sobotu 2. prosince 2006 od 20:00 hod.

Vstupné 100,-Kč
předprodej vstupenek v bufetu – klubovně na fotbalovém hřišti  ( Út až Ne od 17:00 hod )

Hudba ??? – t.č. v jednání
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ÚJEZDSKÝ FUTSALOVÝ KLUB
Rohožník Praha 21

…stále žije…

Po rozdělení klubu (hráči) – hrajeme – Přebor Středočeského kraje

(druhá část – pod jiným názvem) – hraje Přebor Prahy.

V prvním utkání nové sezóny jsme těsně prohráli s favoritem soutěže ze STOCHOVA

v „naší hale“ – Tatran STŘEŠOVICE  5 – 7.

Hala je v podvědomí sportovců známá pro 1 ligu – FLORBAL.

Jiří Mík
sekretář klubu Rohožník Praha 21

„Hetrik“ ženského volejbalového teamu TJ Sokol Újezd nad Lesy

V neděli nás čekalo semifinále s nám také dobře
známým družstvem Kaučuk Kralupy, kraj Středočes-
ký. Po dobrém začátku, kdy se nám dařilo a všech-
ny domluvené akce vycházely, jsme vyhrály celý
zápas 2:0. Postup do finále byl celkem rychlý a hlav-
ně klidný. Byly jsme zvědavé, kdo bude nakonec
naším soupeřem v boji o zlato☺

Dalo se to předpokládat, opět to bylo družstvo TJ
Sokola Straník – kraj Moravskoslezský.

I tento finálový zápas měl stejný průběh jako zá-
pas ve skupině. V prvním setu se nám moc nedaři-
lo, ale v druhém jsme si to vynahradily a opět nás
čekal třetí rozhodující set. Celé družstvo zapojilo svůj
um a poslední zbytek sil a VÍTĚZSTVÍ BYLO NAŠE.
Po báječném volejbalovém víkendu jsme si odváže-
ly domů to nejcennější, ZLATO!

Petra Mašková

Po loňském Olomouckém sportovním festivalu,
který pro nás volejbalistky nebyl jistě tak oblíbený,
se letos jelo opět do nám dobře známých volejbalo-
vých DŘEVĚNIC, kde asociace Sport pro všechny
pořádala republikové finále volejbalových družstev.
Jak již z předešlých ročníků víme, začíná se v sobotu
hrát velmi brzy, v osm hodin je nástup a po slav-
nostním zahájení se přechází rovnou na kur ty
a k samotné hře. Ani letos nedošlo k žádné změně,
rozlosování bylo již v pátek, počasí nám přálo, ne-
musely jsme tedy na nic čekat.

V prvním zápase jsme nastoupily proti mladému
týmu hraček z TJ Jiskra Vratislavice – okr. Liberec.
Po našem málem úvodním zaváhání se nám poda-
řilo prvním zápas vyhrát celkem lehce 2:0.

A tak tomu bylo i v dalším zápase s družstvem ze
Zlínského kraje. Jako třetí nás čekal velký boj
s adeptkami na zlatou medaili, s druž-
stvem z Moravsko-slezského kraje. Po
prvním setu, kdy dobře sehraný manšaft
hrál rychlejší hru, jsme prohrávaly 0:1.
V dalším setu jsme se víc soustředily
a vše se nám začalo dařit, jak příjem, tak
i od toho odvíjející se náhra a útok. Srov-
naly jsme na 1:1. Byl tu tie-break, který
se nám bohužel nepodařilo dovést do ví-
tězného konce. Ale ostatní zápasy, které
nás ještě ve skupině čekaly, jsme vyhrá-
ly  nekompromisně 2:0 ( tj. družstva  kra-
jů - jižní Čechy a Olomouc ).

Nezbývalo nám tedy než čekat, jak do-
padnou ostatní zápasy, zda budeme po-
stupovat z prvního nebo druhého místa.
Protože naše soupeřky z Moravskoslez-
ského kraje prohrály ještě jeden set, po-
stupovaly jsme z prvního místa. volejbalistky TJ Sokol Újezd nad Lesy



23

SPORT

In line brusle
Výsledky z nedělní akce dne 24.9. 2006 - start v 10:30 v Běchovicích, cíl Kyje - Jiráskova čtvrť.

odchyt vítězů, zapsání start. čísel a jmen (jak to zjis-
tila u pana Nepovím... to by mě zajímalo...) Vlaďka
Bukovcová „Bukyna“ - výdej darků v igelit. taškách
a pití Monika Kafková „švagrová“ - výdej dárků v ige-
lit. taškách a pití Jolana Sedláčková - první pomoc
Milan Sedláček - „Kokoška“ - moderování v cíli
a pravá ruka Kafči (stále blbnul s megafonem a ne-
dbal mého varování v případě vybití baterií!!) Ivana
Kafková - „Kafča“ - alias Ferda Mravenec

Děkuji všem, kteří se letošní jízdy In line Běcho-
vice zúčastnili. Krásné počasí přilákalo opět o 50
bruslařů víc než minulý rok! -  nebo že by se koneč-
ně tento sport začal „rozjíždět“ díky pěkným asfal-
tovým cestám pro bruslaře a cyklisty i u náš v Čes-
ku!!! Doufám, že dárky od sponzorů potěšily!!! Pití
pro všechny bruslaře - Powerade grep-citron, spo-
lečně s některými cenami pro vítěze věnovala firma
Coca cola Beverages, všichni, kdo dojeli dostali ča-
sopis Boad, pro prvních 30 byl k dispozici časopis
In line a pro prvních 50 MagazIn-Line. Pro děti se
mi podařilo zajistit plyšáčky a drobné hračky a pro
kluky 0-15 let fotbalové míče. Snad seženu „něco“
i příští rok!!! Vím, že spousta lidí In line Běchovice
jede jen pro radost z pohybu, poznáme to v cíli!! Moc
děkuji za finanční podporu starosty MÚ Běchovice
p. Jiřího Santolíka - grant 4.000 kč, podporu akce
Prahou 14 - p. Čechová - zábor na Jiráskovu čtvrť
a TJ Sokolu Běchovice a Olympu Praha (F.Matoušek
a J. Šaman) - využití uzavření trati pro běžecký zá-
vod, využití sanity a první pomoci po 1 km a letos
předání triček všem bruslařům! Omlouvám se všem
za chybnou informaci, že se jedná o 4. ročník, který
bude až příští rok!!! A podle odezev na jízdu už se
těšíme nejen organizátoři, ale i bruslaři, a tak příští
rok ve stejnou dobu ke konci září počtvrté!!!! na In
line Běchovicích!!!

Ivana Kafková

Celkem jelo 151 bruslařů:
71 žen a 80 mužů
5 mužů bylo přes padesátku!!
7 žen od 40–44 let!!!
Nejstarší bruslař (dojel ve krásném stylu!) - Jiří Me-
číř, ročník nar.1936 !!! ze Šestajovic, start. číslo 190
(no, nikdo jsme mu 70 let nehádal!!)  Nejstarší brus-
lařka - Eva Landová start. č. 193, ročník nar. 1962
jelo 6 dětí v kočárku

Odměny vítězům:
Pořadí Startovní číslo     Jméno

1. 178 Tomáš Havel
2. 253 Michal Nepovím
3. 225 Rostislav Štícha (roč.66)
4. 156 Tomáš Havel (roč.68)
5. 245 Pavel Zajp
6. 171 Jaroslav Hrouda
7. a první žena v cíli!! 173 Jana Hroudová (vyhrála

kromě jiného i kuchařku, ze
které se radoval manžel -
p.Hrouda!!!)

8. 174 Jakub Kameníček
9. 200 Miloš Lang

10. 233 Petr Jouza

1. kočárek v cíli - č. start. 235 a 236 Šorbanovi
2. kočárek v cíli - č. start. 248 Jakub a Hana Fraňkovi

Team organizátorů:
Jaroslav Svátek „Amos“ a žáci a žákyně ZŠ Bě-

chovice - startovní kancelář - přihlášky, čísla, trička
a výdej zavazadel v cíli, web ZŠ Běchovice - foto-
kronikář!!!akce Vladěna Stejskalová „mistrová“ - po-
moc v cíli - rozdávání plyšáků a míčů Kristýna Stejs-
kalová - tetování v cíli Markéta Volšická „Volša“ -
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CO NOVÉHO V BABY CENTRU „V ZAHRADĚ“
Letní prázdniny skončily. Ne všechny děti měly

však možnost strávit toto období s rodiči nebo jiný-
mi příbuznými. Z toho důvodu bylo letos poprvé naše
baby centrum otevřeno i v období července a srp-
na. Věděli jsme, že to využijí některé z „našich“ dětí,
ale překvapil nás velký zájem dětí z „klasických“
školek. Jelikož se složení našich špuntů trochu změ-
nilo ve prospěch těch starších, přizpůsobili jsme
tomu také program. Samozřejmě nejvíce času jsme
díky počasí trávili na zahradě, kde se děti naučily
novým hrám i základům některých sportů (vybíje-
ná, badminton, frisbee,...). Větší děti nám však po-
máhaly také s prázdninovou výzdobou školky, hrály
pro menší kamarády divadlo, učily je spolu s námi
nová říkadla, písničky a tanečky. Vytvořila se tu skvě-
lá prázdninová parta, na kterou rádi vzpomínáme.
Podle prvních ohlasů však již víme, že s některými
staršími kamarády se setkáme i příští rok a moc se
na ně těšíme.

Teď již však začal nový školní rok a chod našeho
baby centra se zaběhl do starých kolejí. I když tak
úplně starých zase ne... Díky příspěvku MČ Prahy
21 jsme mohli zakoupit nové pomůcky a hračky
a zútulnit prostředí herny. Děti jsou nadšené zejmé-
na z velké molitanové stavebnice, ze které mohou
stavět hrady, využívat ji k hrám nebo na ní jen tak
posedávat, když se vypráví pohádky. Samozřejmě
úspěch sklidily i nové panenky, kočárek, auta či že-
leznice.

Přivítali jsme také několik nových kamarádů, pro-
to jsme první měsíc ve školce pojali jako seznamo-
vací. Poznávali jsme školku a její chod, pravidla cho-
vání, ale zejména sebe navzájem. To se prolínalo
ve všech činnostech v tomto období - při sportov-
ních, výtvarných a dalších činnostech i hrách. Šlo
nám o to, aby se děti co nejdříve aklimatizovaly, po-
znaly kamarády, ztratily trému, cítily se dobře a při-
tom také dodržovaly určitá pravidla.

Vzhledem k většímu počtu dětí jsme se poprvé

rozhodli od září děti rozdělit do dvou skupin - zatím-
co nejmenší děti si v době kroužku hrají s lektorkou,
zábavnou formou se učí základním dovednostem
odpovídajícícm jejich věku a  tématickému zaměře-
ní (rozvoj jazyka, pohybových dovedností, jemné
motoriky...), starší děti se již učí základy jednotli-
vých „předmětů“, samozřejmě i zde zábavnou for-
mou adekvátní věku dětí. Kromě hudebně-taneční-
ho, dramatického a výtvarného kroužku se starší děti
seznamují také se základy angličtiny.

V říjnu už logicky přišlo téma PODZIM. Letošní
babí léto se skutečně vydařilo, takže jsme nejvíce
času strávili venku sbíráním spadaného listí, kašta-
nů a šípků, ovoce... To všechno pak naši šikulkové
upotřebili při svých zejména výtvarných i vzděláva-
cích aktivitách. Naučili jsme se také řadu říkadel
a písniček s touto tématikou. Nasbírané kaštany jsme
nakonec donesli do lesa zvířátkům a děti odcházely
se spoustou nových zážitků. Listopad pojmeme jako
měsíc ZDRAVÍ. Děti se seznámí se zásadami hygi-
eny, péčí o své zdraví, předcházení nemocem a úra-
zům a také stavbou lidského těla. Kromě toho chce-
me vzít děti opět do velké tělocvičny a plánujeme
také pozvat divadélko. O našich listopadových
činnostech Vás budeme informovat opět v dalším
čísle.

Závěrem bychom chtěli informovat všechny ma-
minky, že od října jsme zahájili také kurzy pro Vás
- cvičení maminek s dětmi (pro děti 1-4 roky)
- jazykové kurzy s hlídáním dětí zdarma (angličti-

na, němčina, francouzština, španělština)
- kurzy tvořivosti (korálková technika, vazby květin,

decoupage, balení dárků...)
Informace o těchto kurzech získáte na našich we-

bových stránkách www.vzahrade.cz, telefonicky (606
225 225, 777 299 992, 777 313 133) nebo přímo
v Baby centru. TĚŠÍME SE NA VÁS!

OS Nová žena, provozovatel
Baby centra V ZAHRADĚ
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Výbor ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy zve své členy do

Divadla na Vinohradech

Na přestavení:                     „DO NAHA“

Tento muzikál  je o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří nemohou tak dlouho zavadit
o práci, až se rozhodnou založit si vlastní striptérskou skupinu. Doufají, že právě jejich show bude nepřekonatelnou
konkurencí napomádovaným striptérům, pravidelně hostujícím v místním klubu a přinese jim očekávaný výdělek.
Jenomže cesta k vytouženému úspěchu není jednoduchá,  pro striptýzovou produkci v nočním klubu nemají základní
předpoklady, zato odhodlání získat zpět sebevědomí a dokázat sobě, svým manželkám, dětem a přátelům, že nejsou
v životě zdaleka odepsaní.
V inscenaci hraje a zpívá téměř celý soubor vinohradského divadla, hlavní roli vytvořil Filip Blažek.

V sobotu 25.11. 2006 od 14:00 hodin.

Odjezd autobusu ve 13:00 hodin po obvyklé trase.
ceny vstupenek 80,-Kč a 135,-Kč. zájemci, kontaktuje své důvěrnice.

Zdeňka Ladová – předsedkyně

Řecké návraty
OV ČČK Prahy 9 uspořádal jako každý rok zájezd

do Řecka, tentokrát na Chalkidiki do městečka Sta-
vros. Ubytování bylo v novém penzionu CK Elektra,
jejíž zaměstnanci se o nás celou dobu pod úsměv-
ným vedením pí Lidušky vzorně starali. Těšila nás
blízkost zalesněných kopců v okolí zátoky, právě jako
koupání v hotelovém bazénu a hlavně houpání se
ve vlnách moře. Účastnící mohli absolvovat výlety,
vyjížďky místním autobusem či
toulání se městečkem, které
mělo svou atmosféru danou
právě vklíněním do kopců.
O nákupní zábavy nebyla nou-
ze a ovoce všeho druhu, větši-
nou pod heslem „vše za 1 euro“
bylo neskutečně mnoho. Veče-
ry většinou končily při číši vína
či Metaxy, pro silnější nátury
v příjemném posezení u bazé-
nu nebo v baru.

Cestou domů většinu z nás
považovali za černoušky nebo
alespoň mulaty.

Díky organizátorům jsme
prožili krásné dny a ze srdce jim
děkujeme. My Újezďáci děkuje-
me zejména naší předsedkyni
ZO ČČK za její báječné zorga-

nizování všeho kolem zájezdu včetně odjezdu na le-
tiště a zpět autobusem.

Zájezd se konal v době od 8. do 19.9. 2006 –
organizátoři :

předsedkyně OV ČČK pí Kadlečková
předsedkyně ZO ČČK Újezd nad Lesy pí Zajacová
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Klub Autobus oficiálně otevřen
Při příležitosti druhého výročí činnosti občanské-

ho sdružení Neposeda na území správního obvodu
Praha 21 jsme ve středu 4. října 2006 slavnostně
otevřeli nízkoprahový klub Autobus v Běchovicích.

Této slavnostní akce se zúčastnila řada význam-
ných hostů, mezi nimi běchovický starosta, zástup-
kyně úřadu i komisí zastupitelstva z Újezda nad Lesy
i z pražského magistrátu, představitelé jiných nezis-
kových organizací, někteří naši dárci, zástupci tisku
a další.

Program zahájili slavnostní řečí předsedkyně
sdružení M. Zajacová a vedoucí klubu Autobus
P. Winkler. Osvětlili obecně pojem nízkoprahový klub
a přiblížili specifika a plánovanou náplň klubu Auto-
bus. Pásku slavnostně přestřihla v rámci navazová-
ní vzájemné spolupráce vedoucí nízkoprahového
klubu na Černém Mostě. Následoval přípitek a malé
občerstvení. Program zakončil svým vystoupením se
dvěma diaboly najednou žonglér Tomáš. Následně
hosté mohli využít příležitosti a obracet se na pra-
covníky i dobrovolníky sdružení s dotazy.

Po skončení oficiální části otevření klubu násle-

doval program pro návštěvníky – první část nabíze-
la „jamování“ s bubny a dechovými hudebními ná-
stroji, na večer bylo připraveno komentované pro-
mítání fotografií z Mexika.

A co tedy klub Autobus nabízí? Klub vytváří alter-
nativní prostor pro mladé a dospívající, kteří nechtějí
nebo nemůžou trávit svůj volný čas organizovaně.
Kromě volnočasových (šipky, fotbálek, ping-pong,
hudební nástroje a další) a pravidelných kulturních
aktivit nabízí také základní sociální poradenství.
Službu může bezplatně využít každý bez rozdílu
pohlaví, rasy, národnosti, náboženské příslušnosti,
světonázorového vyznání, pokud ovšem svým cho-
váním neohrožuje sám sebe, ostatní návštěvníky
klubu, pracovníky, nebo efektivitu služby.

Jako návaznou službu realizujeme v rámci klubu
od října 2006 společný projekt s Úřadem MČ Praha
21 mimoškolní vzdělávání dětí z regionu Praha 21.
Klub sídlí v prostorách Staré pošty v Běchovicích
a v současné době má otevřeno vždy v úterý a ve
středu od 17 do 20,30 hodin.

Za tým o.s. Neposeda Bc. Melanie Zajacová
(mobil 605 861 109, melanie@neposeda.org)

více na www.neposeda.org

Infocentrum KONTAKT bezplatně pomáhá a radí

Bezplatné informace a pora-
denství ze sociální oblasti i o so-
ciálních službách poskytuje již
sedmým rokem Infocentrum soci-
ální pomoci KONTAKT MCSSP.
.Novinkou je poskytování kontak-
tů a informací pro budoucí mamin-
ky a rodiče nebo pro rodiny s ma-
lými dětmi. Vedle specializovaných
poraden se dozvíte také o mož-

nosti alternativních porodů, cviče-
ní v těhotenství, ale i různých ak-
tivitách pro novopečené maminky
po porodu. Informace a důležité
kontakty mohou získat i zájemci,
kteří se rozhodli pro pěstounskou
péči nebo adopci. KONTAKT také
nabízí pomoc v obtížných život-
ních situacích, informace o soci-
álních dávkách, jak postupovat při

ztrátě zaměstnání. KONTAKT na-
jdete v podchodu metra B-Pa-
lackého náměstí. Pozor výstup
Palackého náměstí ze stanice
Karlovo náměstí bude uzavřen
až do 22.12., nutno použít tram-
vaje  4, 14, 3, 16, 10, 7, 17, nebo
dojít z Karlova na Palackého
náměstí pěšky. Informace získá-
te na tel.: 222 563 704. Mobil  731
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056 172,731 056 708. V Kontaktu
je rovněž vstřícná poradkyně
pro osoby s handicapem. Může-
te se s ní poradit osobně i tele-
fonicky každé pondělí od 13 do
17 hodin a každý pátek od 8 do
12 hodin na telefonu 222 562 234.
Vlídné zacházení nabízí KONTAKT
i seniorům. V KONTAKTu získá-

te  mj. Adresář pro seniory, Pora-
denství a Pouliční ho průvodce
Prahou pro lidi bez domova..

Kontakt je otevřen v pondělí
a středu od  9 do 17 hodin, ve čtvr-
tek od 8 do 16,30 hodin a v pátek
od 8 do 12 hodin. Každé pondělí
od 9 do 17 hodin probíhá speciál-
ní poradna pro neslyšící ve zna-

kové řeči  nebo osoby s porucha-
mi sluchu, první středu v měsíci,
vždy odpoledne můžete navštívit
poradnu pro ženy po ablaci prsu.
Každou středu od 15,30 do 17
hodin se v KONTAKTu scházejí
rodiče, jejichž děti mají zkušenost
s drogou – vzájemně se podporují
a vyměňují si zkušenosti.

chování typických pro danou společnost, utvářejí-
cích soubor pravidel, kterými se společnost řídí tedy
tzv.  kulturními vzorci a o stabilizaci životních zvyk-
lostí, případně vyrovnávání se změnami souvisejí-
cími s dynamikou společnosti v sekundární sociali-
zaci.

Z těchto základních definic pak vyplývá skuteč-
nost, že je to především dětství, jako základní eta-
pa života jedince pro tvorbu jeho charakteristik.

V rodinách agresorů často dochází k selhání na-
plňování základních citových potřeb dětí. Příznačná
je absence duchovních a mravních hodnot. Agreso-
ři se často setkávají s agresivitou svých rodičů či
vojenským drilem bez lásky.

Mezi sekundární skupinu sociálního prostředí je-
dince náleží především školní třída, jako institucio-
nálně  organizovaná formální skupina vrstevníků.

U zrodu agresora spolupůsobí celkový pokles
morálky, uvolnění mravů ve společnosti, kde hlav-
ním zdrojem v informační společnosti jsou přede-
vším masmédia. Vždyť násilí mladého člověka dnes
zahlcuje prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize či
internetu.

Dalším fenoménem současného stavu společnosti
je určitě konzumní způsob života, kde jedinou hod-
notou jsou materiální statky.

Taková typizace společnosti určitě stojí za povšim-
nutí. Mladého člověka nelze uchránit před agresí jeho
vytržením ze společnosti, ba naopak. Mladý člověk
v této společnosti musí vyrůstat, žít a pracovat.
A proto je důležité znát základní příčiny vedoucí
k následku v podobě jedince agresora, aby každý
z nás mohl existenci agrese ve společnosti předchá-
zet.

Prevence, nikoliv represe, může vést k lepšímu
stavu naší společnosti a hodnotnému životu každé-
ho jednotlivce.

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III.

Často se určitě každý z nás
zamýšlíme nad současným
stavem společnosti, která je
charakter istická morálním
úpadkem, individualismem
jednotlivců a především ob-
rovským nárůstem nási l í
v jeho rozmanitých podo-
bách. Vždy, když člověk hod-

notí něco negativního, hledá chyby zejména u těch
druhých a nikoliv sám v sobě a tak je to i s proble-
matikou agresivity ve společnosti. Zastavme se pro-
to ve stručnosti u toho, co je vlastně agrese, agre-
sivní chování a kde hledat především jeho příčiny.

Agrese patří do přirozeného repertoáru chování.
Agrese a krutost je v určité míře v každém člověku,
dána jeho duchovním rozměrem a jeho morálkou.
Agresor je typem člověka, který ustrnul z nějaké pří-
činy ve svém duchovním vývoji. Je ve svém jednání
zaměřen pouze k sobě samému a svým potřebám,
bez ohledu na důsledky způsobené jeho jednáním
vůči druhým.

V psychologickém slova smyslu představuje vel-
mi složitou problematiku, zahrnující širokou škálu
rozmanitých jevů. V mnoha definicích se vymezuje
útočností a nepřátelstvím vůči někomu nebo něče-
mu a to především útokem spojeným s fyzickým
násilím, jehož účelem je ochrana vlastní integrity
člověka a odstranění nepříjemných podnětů a pře-
kážek při uspokojování potřeb.

Při hledání příčin tvorby jednotlivých charakteris-
tik dítěte, mladého člověka, zjistíme, že člověk při-
chází na svět jako biologická bytost s chudým sys-
témem vrozených reflexů a pudů. Teprve v sociální
determinaci vývoje člověka, přizpůsobováním se
požadavkům a následné participaci na životě spo-
lečnosti se utvářejí jednotlivé vlastnosti člověka
a formuje se tak jeho osobnost. Tento proces socia-
lizace probíhá po celý život. V primární socializaci
jde především o převzetí hodnot, norem a vzorců

AGRESE
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

Zastavte se u nás...
- záruční a pozáruční servis Škoda
- servis výměny motorového oleje
- pneuservis na osobní vozy
- klempířské a lakýrnické práce
- příprava na STK
- zprostředkování STK
- prodej originálních dílů Škoda
- prodej příslušenství Škoda

SERVIS ● SERVIS ● SERVIS

Měření laserové geometrie
na všechny osobní vozy od 400 Kč

Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333

- prodej nových vozů
za výhodné ceny

- prodej vozů na protiúčet
- zprostředkování leasingových

smluv
-  přihlášení na DI
-  autobazar

Po - Pá
8.00 - 17.00

e-mail: uvaly@benoricany.cz
www.benoricany.cz

nám. Arnošta z Pardubic 2
250 82 Úvaly

tel.: 281 983 314
fax: 281 983 313

mob.: 602 331 657

NOVÉ VOZY ● NOVÉ VOZY

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ  VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů, zábradlí,

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - SemerádČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

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

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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P 9 ,  Ú j e z d  N / L ,

K A N C E L Á Ř
v centru u hlavní silnice Praha–Kolín.

Vlastní vchod, 2 okna, sprcha, WC,
chodba, plocha 33m2.
Kolaudace říjen 06.

Internet, pevná po dohodě,
možno EZS či mříže.

Cena 12 000 Kč/měs vč. záloh.
NEXON Reality

Tel.:   224 815 916,   604 625 681.

VÁNOCE BEZ STRESSU A SPĚCHU
Nádherné voňavé a zdraví prospěšné dárky

najdete na tel. č. 606 343 410

MALÁTOVÁ A.

placená
 inzerce & reklama

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

Zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy a firma Květiny Lucka Vás zvou najiž tradiční
podzimní a vánoční prodejní výstavu. Budete mít možnost si prohlédnout i nakoupit
aranžmá ze suchých květin,dušičkové a adventní věnce a vánoční dekorace.
Výstava je rozdělena do dvou termínů.
Podzimní - dušičková, kde bude možno zakoupit dušičkové věnce a objednat adventní
věnce se koná v těchto dnech: pátek 20.10.2006 od 12.00 - 18.00 hod.

sobota 21.10.2006 od 9.00 - 16.00 hod.
neděle 22.10.2006 od 10.00 - 15.00 hod.

Vánoční - adventní, kde bude možno zakoupit adventní věnce a vánoční dekorace
se koná v těchto dnech: pátek 1.12.2006 od 12.00 - 17.30 hod.

sobota 2.12.2006 od 10.00 - 17.00 hod.
neděle 3.12.2006 od 10.00 - 16.00 hod.

Zde bude též možnost vyzvednout objednané adventní věnce.
Výstava bude probíhat u zahrádkářů ve Újezdě nad Lesy, Staroújezdská ulice č.p. 495.
(„Areál snů“, 200 metrů za světelnou křižovatkou, směr Koloděje)

Kontakt:  Lucie Dlabačová Čenovická 1445 Újezd nad Lesy tel. 737481 293.

Pozvánka na výstavu
! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

My nabízíme:
Analýzy
Rady
Optimální cesty
k dosažení vašich
přání a cílů
Nejlepší produkty
na trhu

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

V čem a proč jsme jiní než poradci sólových finančních institucí:

Nabízíme produkty napříč všemi dostupnými finančními institucemi
Naše analýzy a rady jsou nezávislé, podepřené dlouholetými
mezinárodními zkušenostmi
Nabízíme nejvýhodnější produkty šité na míru pro každého klienta

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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Stavební bytové družstvo

POKROK
s mnohaletými zkušenostmi

se správou, vlastnictvím i výstavbou
družstevního majetku

nabízí

bytovým družstvům
i společenstvím

vlastníků jednotek

komplexní
správu nemovitostí

Veškeré informace:
Vl. Březina – vedoucí obch. oddělení

225 339 268,  brezinav@pokrok.cz
www.pokrok.cz

Kosmetické studio AKVIZÁŽ
Alena KRÁLOVÁ

Úvaly
www.akvizaz.cz         mobil: 603 112 415

● parafinové zábaly
● přístroj STARVAC
● ošetření pomerančové kůže, lifting obličeje
● ošetření všech typů pleti
● ošetření proti celulitidě a tuk. polštářkům
● depilace
● líčení
● prodej kosmetiky a dárkových poukazů
● modeláž nehtů acryl, gel

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 281 972 273 nabízí

Masáže –  nově:
 thajské masáže, masáž horkými kameny,
celulitidové programy, víkendové pobyty

klasické, lymfatické, reflexní, reiki,
 baňkové, Zen Touch Shiatsu,

 moxování, parafín

Sauna, Vířivá vana, Solárium

Nové produkty: přírodní mýdla,
byliny a polodrahokamy

www.topresort.cz

placená
 inzerce & reklama

Hledám paní na pravidelné hlídání
a doprovod na kroužky na 3 až 4 odpoledne

týdně pro 6letého syna;  Újezd nad Lesy.

Volejte prosím na telefon 602 312 562

hledáme SPOLUPRACOVNICE
z Újezdu n. L. a okolí

pro hlídámí dětí v domácnostech i baby centru
a úklid domácností

čistý TR, praxe, nekuřačky, čas. možnosti dopoledne a odpoledne

vhodné pro studentky nebo maminky na MD
Více informací na tel.: 606 225 225, 777 299 992 nebo

info@vzahrade.cz

Hledám doučování matematiky

pro žáka 9. třídy.

Tel.: 723 050 940 (odpoledne)
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Navštivte naše

placená
 inzerce & reklama

281 970 221

602 949 359

REALITNÍ KANCELÁŘ   A   ANNA SPÁČILOVÁ               S
Praha 21-Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788

Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz
www.annaspacilova.cz

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD pro konkrétní klienty

Hledám rodinné domy, vily a byty k pronájmu pro konkrétní klienty

++ prodej ++ pronájem ++ právní servis ++
odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++

Pracujeme s firmou Swarzkopf, která pro nás stále
něco vylepšuje. V týmu jsme dvě a každá máme

úplně jiný „rukopis“. Spojte svoji návštěvu
s kosmetikou a určitě budete spokojeni

Těšíme se na Vás
Radka, Lucie a Renata

Kadeřnictví
&

Kosmetiku

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 10.00–12.00 - 17–20 hodin

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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

Vedení účetnictví pro drobné podnikatele a menší firmy.
Nabízím: podvojné účetnictví

daňovou evidenci
zpracování daňových přiznání

Kontakt: Jan Skopec
mobil. tel.: +420 731 179 998

Tichý a slušný studující pár (24 a 29 let) hledá podnájem
zařízeného bytu 2 + kk v Újezdě n/L,

max. 9.000,- Kč/měsíc vč. poplatků, nutná dostupnost ČD.
Jsme nekuřáci, abstinenti, bez zvířat a bez dětí.

Možno ihned. Prosíme, ne přes RK.

Tel.: 777 031 763

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
6 km od Úval

Dopravu mohu zajistit

776 661 723

Ivana HLAVÁČKOVÁ
výhradní pojišťovací poradce

● životní a úrazové pojištění Tel.: 776 715 199, 607 679 733
● penzijní připojištění se státním příspěvkem email: IvHlavackova@servis.cpoj.cz
● pojištění majetku občanů a jejich odpovědnosti agentura ČP: Vinohradská 70, 130 00 Praha 3
● pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní poj.) IČO: 75081083
● podnikatelské pojištění Poradenství a servis zdarma !!!

Majitel objektu pronajme
v Úvalech u Prahy - areál cukrovaru

levně cca 500 m2 zpevněné
venkovní plochy pod uzavřením

Tel.: 603 430 758
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ÚČETNÍ SERVIS H + P
daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,

mzdy, daně, zastupování na úřadech, účetní poradenství
Zlata Hadravová

Ilona Pleschnerová
Měšínská 1632 Tel.: 281 971 906
190 16  Praha 9 mob.: 602 939 775

placená
 inzerce & reklama

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,- Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,- Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

Provozovna:

U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 800–1730          Út–Čt 800–1630          Pá 800–1530

Kadeřnictví
Martina Skovajsová

Spojenců 1921 / 49
Praha 9, Horní Počernice

193 00

Mobil: 607 835 275
pevná linka: 281 860 100

Otevírací doba:
Po 12.00–19.30
Út 12.00–19.30
St dle dohody
Čt 7.00–16.00
Pá 7.00–14.00

Přestěhování provozovny
kadeřnictví „Blatov“

STAVEBNÍ POZEMEK
KOUPÍM

pro přízemní montovaný domek
Újezd nad Lesy a okolí

Tel.: 731 910 532

Zde mohl být Váš inzerát

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765
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Kontakt pro příjem inzerce:
604 817 600
E-mail:
katalog.inzerce@seznam.cz

Jiří Prosecký
reklamní činnost a marketing

Novosibřinská 671
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

PODNIKATELÉ POZOR
nabíráme inzeráty do

katalogu firem a služeb
pro rok 2007

Praha východ včetně:

Újezd nad Lesy, Koloděje
Běchovice, Klánovice, Horní Počernice

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

Penzion Rohožník – Kosmetický salon
Újezd n/Lesy, Malešovská 1644 – naproti Albertu, boční vchod

KOSMETIKA
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

- kompletní ošetření pleti, zejména problematické
kosmetikou Nobilis Tilia, Anna Lotan …

- masáž obličeje a dekoltu,
mikromasáž očního okolí

- líčení denní a na slavnostní příležitosti
(svatby, plesy …)

- barevná typologie
- depilace, parafínové zábaly
- akce - sleva na objednávku kosmetiky

nejpozději do 30. 11. 06
- vánoční dárkové poukazy

PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

- klasická pedikúra
- parafínové zábaly
- lakování a zdobení nehtů

Těšíme se na Vaši návštěvu
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DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI
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HLÁŠENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PLYN – PORUCHY 1239 SOS 112
ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151 HASIČI 150
VODA A KANALIZACE 840 111 112 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 244 470 800 POLICIE 158
DOPRAVNÍ SIGNALIZACE 272 654 646 MĚSTSKÁ POLICIE 156

602 760 699 POLICIE ČR, Lišická 1502 281 973 144
TSK – havárie na komunikacích 224 231 856 MĚSTSKÁ POLICIE,Lomecká 656 604 930 086
PRE – ELEKTROMĚRY 267 055 555 LÉKÁRNA NA ROHOŽNÍKU 281 973 160

ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
STAROKLÁNOVICKÁ 260 středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY pátek 8:00 – 12:00
PODATELNA Tel: 281 012 911 / fax: 281 971 531

Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel: 281 012 943, e mail: martina.nejtkova@praha21.cz
Příspěvky: e mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem
Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980 e mail: irena.mrazova@praha21.cz

 osobně, elektronicky; platba:  v hotovosti, na fakturu

Vychází v nákladu 10 000 ks

 ZDARMA



35



36



37



38


