
1

ú j e z d s k ý
zpravodaj

6
   č e r v e n  2 0 0 7

3,-kc

OBSAH
Úvod - str. 1

Zprávy z rady - str. 2

Z úřadu - str. 4

Společenská rubrika - str. 10

Žijeme v Újezdě - str. 11

Mezi lidmi - str. 14

Kultura - str. 17

Ze školy - str. 20

Zveme Vás - str. 22

Červnová zahrádka - str. 23

Sport - str. 24

Různé - str 30

Placená inzerce - str. 31

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám popřála příjemné prožití
letní dovolené, našim školákům pěkné vysvědčení
a všem dětem krásné prázdniny.

Andrea Vlásenková,

starostka Městské části Praha 21
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Informace z 11. jednání Rady MČ
Praha 21 ze dne 25. dubna 2007

Souhlasí

- s rozpočtovým opatřením č. 9 –
změnou rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení. Jedná se
o přijetí účelové investiční do-
tace ve výši 1.700.000,-Kč na
investiční akci „Úprava veřejné
zeleně – vybudování lesoparku“
(č. akce 4519) v kap. 02 – Měst-
ská infrastruktura a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opat-
ření na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 s rozpočtovým
opatřením č. 10 – změnou roz-
počtu v roce 2007 dle předlo-
ženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí originálu
usnesení. Jedná se o přijetí
účelové neinvestiční dotace

Informace z 10. jednání Rady MČ

Praha 21 ze dne 11. dubna 2007

Schvaluje

- uspořádání koncertu hudební
skupiny Plavci dne 22. června
2007 a zároveň  ukládá Úřadu
MČ Praha 21 uvolnit finanční
prostředky ve výši 38.000,- Kč
na tuto akci z kapitoly 10 – Re-
zerva a dále  schvaluje prodej
vstupenek na koncert v ceně
200,- Kč a pro důchodce ve výši
150,- Kč

- prominutí penále v celé výši
pro paní Janu Tesařovou, by
tem Žíšovská 1627, 190 16 Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy v soula-
du s usnesením č. 170 ze dne
14.5.2003. Jedná se o převza-
tý dluh po bývalém nájemci
bytu, dlužnou částku uhradila
nynější nájemkyně v daném
termínu

- Dodatek č. 6 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 s RHM, spol. s r.o.,
se sídlem Na Domovině 690,
Praha 4, na zpracování hydro-
geologického a radonového
průzkumu na investiční akci
„Výstavba polyfunkčního domu
v centru obce“ a zároveň  po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem Dodatku č. 6 k rám-
cové smlouvě č. 131/6

- Dodatek č. 5 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 se společností
RHM, spol. s r.o., se sídlem
Na Domovině 690, Praha 4, na
akci „Rekonstrukce učeben ZŠ
a MŠ Masarykova“ a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko
vou podpisem Dodatku č. 5
k rámcové smlouvě č. 131/06

- finanční příspěvek na nákup
pohárů a medailí pro Školní
sportovní klub Újezd nad Lesy
na akci Běh o pohár starosty
aneb Běh za újezdskou sovou,
ukládá Úřadu MČ Praha 21
uvolnit finanční prostředky ve
výši 20 000,- Kč z kapitoly
10 – Rezerva

- níže uvedený seznam vyzva
ných firem na zajištění akce

„Klubovna a šatny tenisového
klubu“:

1) REBAC STAV, spol. s r.o. ,
Slavětínská 84, 190 14 Praha
9 – Klánovice;

2) BK stavby, s.r.o., V Lipách 122,
190 16 Praha 9;

3) LAKRO, s.r.o., Podskalská 6,
128 00 Praha 2;

4) SAOS, s.r.o., Tachovské nám.
5, 130 00 Praha 3;

5) ACR STAVBY, s.r.o., Pod Te-
rezkou 1124/12, 140 00 Praha
4 a zároveň schvaluje Podmín-
ky zadání VZMR s úpravou
v bodě 4. Kritéria pro hodnoce-
ní nabídek: Hodnocená kritéria:
nabídková cena,  termín dodáv-
ky,  sankce, reference. Dále
schvaluje požadavky a podmín-
ky pro zpracování nabídky
VZMR a pověřuje OMI vyzvat
firmy dle schváleného seznamu
k předložení nabídky a výsle-
dek hodnocení předložit Radě
MČ Praha 21. Dále  ukládá OMI
uveřejni t  výzvu dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách

Odvolává

- na vlastní žádost sl. Martinu
Nejtkovou z funkce tajemnice
komise pro životní prostředí
a  jmenuje paní Danu Sla-
bochovou tajemnicí komise pro
životní prostředí

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (VHČ)
zpracovat do příštího jednání
rady materiál s návrhem na
změnu systému pro udělování
souhlasu s prominutím poplat-
ků z prodlení za dluhy váznou-
cí na nájemném a platbách za
služby s tím, že by nájemce
hradil určité procento z poplat-
ků za prodlení

Souhlasí

- na základě žádosti podané dne
29.12.2006 s převodem vlast-
nictví bytové jednotky na adre-
se Žíšovská 1627, byt č. 5, 190

16 Praha 9 – Újezd nad Lesy,
paní Janě Tesařové za cenu
sjednanou 579 713,- Kč a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materi-
ál na nejbližším jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

Nesouhlasí

- s opakovanou žádostí o odpro-
dej pozemku č. parc. 1407
v k. ú. Újezd nad Lesy, trvá na
Usnesení Zastupitelstva MČ
Praha 21 č. 255 ze dne
19.12.2005 a ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na nejbližším jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
s žádostí Českého zahrádkář-
ského svazu ZO Újezd nad
Lesy s tím, že požadované fi-
nanční prostředky může čerpat
z grantových prostředků.
Po vyčerpání grantu v plné výši
může být předložena žádost
s podobným návrhem na jedná-
ní Rady MČ Praha 21.
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z Magistrátu hlavního města
Prahy v celkové výši 130.000,-
Kč na protidrogovou prevenci
v kapitole 05 – Zdravotnictví
a soc. oblast v kapitole 04 Škol-
ství, mládež a samospráva. Zá-
roveň ukládá předložit toto roz-
počtové opatření na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
s rozpočtovým opatřením
č. 11 – změnou rozpočtu v roce
2007 dle předloženého návrhu
– tabulky, která je nedílnou sou-
částí originálu usnesení. Jedná
se o přijetí účelové neinvestič-
ní dotace ze státního rozpočtu
v celkové výši 130.500,-Kč na
úhradu osobních a věcných vý-
dajů v souvislosti s výkonem
přenesené působnosti v oblasti
sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb. v kapitole 09 –
Vnitřní správa. Zároveň ukládá
předložit toto rozpočtové opat-
ření na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- na základě žádosti podané dne
11.10. 2006 s převodem vlast-
nictví bytové jednotky na adre-
se Žíželická 1611, byt č. 9, 190
16  Praha 9 – Újezd nad Lesy,
paní Martině Semerádové za
cenu sjednanou  a zároveň
ukládá předloži t  převod
vlastnictví bytové jednotky na
adrese Žíželická 1611 na nej-
bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s oddělením části pozemku
o výměře cca 6 m2˛ od pozem-
ku parc.č. 1628 a jeho přičle-
něním k pozemku parc.č. 1651
za účelem zajištění přístupu
k budově ZŠ a MŠ Masaryko-
va a zároveň trvá na zafinan-
cování této akce ze strany
ZŠ a MŠ Masarykova a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21
Odboru majetku a invest ic
(OMI)zaj ist i t  veškeré ad-
ministrativní kroky vedoucí
k oddělení pozemku včetně vy-
pracování dodatku k „Dohodě
o přenechání nemovitosti do
užívání ze dne 29.12.2003“ a
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku

Schvaluje

- rozpočtové opatření č. 15 –
úpravu rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení. Jedná se
o převedení finančních pro-
středků ve výši 131.400,-Kč
z roku 2006, z investiční dota-
ce ze státního rozpočtu (UZ
98069) na CD s biometrickými
údaji, do roku 2007 na inves-
tiční výdaje na stejný účel (ná-
kup výpočetní techniky)
v kapitole 09 – Vnitřní správa.

- rozpočtové opatření č. 16 –
úpravu rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení. Jedná se
o převedení finančních  pro-
středků na dopravní značení ve
výši 70.000,-Kč v kapitole 03 –
Doprava z položky služby na
položku opravy silnic.

- předloženou žádost o zrušení
pohledávek pro nedobytnost.
Jedná se o pohledávky
z přestupkové komise ve výši
12.500,-Kč 

- žádost příspěvkové organizace
MZŠ a MŠ Polesná o přidělení
celkové částky ve výši
201.497,26 Kč (tato částka se
skládá z hospodářského vý-
sledku ve výši 199.442,-Kč
a nedočerpané provozní dota-
ce od zř izovatele ve výši
2.055,26 Kč) do fondů dle zá-
kona č. 250/2000 Sb. ,
v platném znění, a to; do Fon-
du rezerv (§30) ve výši
56.497,26 Kč; do fondu odměn
(§32) ve výši 145.000,-Kč

- žádost 1. MŠ, Čentická 2222,
o přerozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za rok
2006 ve výši 3.097,68 Kč – do
Fondu ( §30) dle zákona č.250/
2000 Sb., v platném znění

- lokální bodovou výspravu míst-
ních komunikací v Praze 9 –
Újezdě nad Lesy technologií VI-
ALIT TURBO a zároveň pově-
řuje vedoucí Odboru majetku a
investic RNDr. Soňu Berouško-

vou podpisem objednávek na
lokální opravy místních komu-
nikací firmou VIALIT Soběslav,
Na Švadlačkách 478/II, 392 01
Soběslav do výše 300.000,-Kč
včetně DPH

- žádost o mimořádnou kontrolu
z Magistrátu hl. m. Prahy ve
školní jídelně ZŠ a MŠ Masa-
rykova, 190 16 Praha 9 – Újezd
nad Lesy, Polesná 1690. Výs-
ledek kontroly bude předložen
na jednání rady a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové za-
slat na Magistrát hl.m. Prahy
žádost o provedení kontroly

- žádost o souhlas na provedení
sondážních prací na hřbitově
v Újezdě nad Lesy pro firmu Lu-
bomír Ptáček – poskytování
technických služeb a péče o vá-
lečné hroby

-  vnitřní předpis č. 3/07 na fi-
nancování kulturních akcí
pořádaných MČ Praha 21 ve
společenském sále ZŠ a MŠ
Masarykova a zároveň pověřu-
je tajemníka pana Vladimíra
Saitze podpisem předpisu

- předložený záměr na pronájem
objektu WC – trafika a zajištění
provozu veřejných WC a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
Odboru majetku a invest ic
(OMI) zveřejnit záměr na pro-
nájem objektu WC – trafika a
zajištění provozu veřejných WC
a předložit hodnocení včetně
návrhu smlouvy na příští jedná-
ní Rady MČ Praha 21

- smlouvu o dílo na probírku Le-
soparku Rohožník s firmou Se-
káči s.r.o, 256 01  Benešov
u Prahy, Neumannova 1561
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem této
smlouvy

- výjimky z počtu dětí dle před-
ložených žádostí ředitelek MŠ
a ředitele ZŠ a MŠ: 1. MŠ, Čen-
tická 2222, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502, MŠ Rohožník,
Žárovická 1653 a MŠ Sluníčko
v MZŠ a MŠ, Polesná 1690,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

- pronájem bytu č. 16 o velikosti
3+1, Žíželická 1613, Praha 9 –
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Vážení občané,

V červnu tohoto roku bude zahájena úplná rekonstrukce hlavního kanalizačního sběrače v Praze 9 - Újez-
dě nad Lesy (ulice Barchovická, Pilovská, Čekanovská,  Hodkovská, Velimská, Rohožnická).

Rekonstrukce bude realizována dvěma dodavateli po etapách. O termínech a průběhu prací v konkrétní
ulici budou dotčení obyvatelé včas informováni na koordinační schůzce svolané dodavetelem stavby ve
spolupráci s ÚMČ Praha 21. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, kanalizační řad bude po celou dobu
výstavby funkční.

Společně se stavbou sběrače budou vybudovány kanalizační přípojky pro parcely, které je nemají a
budou přepojeny stávající přípojky. K tomu je zapotřebí součinnosti občanů, kterých se rekonstrukce týká.
Všichni tito občané obdrželi dopis, který jim doporučuje další postup.

Nemovitosti, které nemají kanalizační přípojku budou pro její zřízení potřebovat:

♦ urychleně si opatřit projekt kanalizační přípojky,
♦ dát projekt schválit Pražským vodovodům a kanalizacím (PVK)
♦ požádat stavební úřad (SÚ) o územní souhlas (dříve stavební povolení) na předepsa-

ném formuláři, který obdržíte na SÚ ÚMČ Praha 21
   přílohy pro územní souhlas:

➢ Smlouva s vlastníkem komunikace
➢ Stanovisko PVK, projekt přípojky
➢ Stanoviska správců elektronických komunikací –Telefónica O

2,

Ministerstvo vnitra ČR a Vojenská stavební a ubytovací správa
♦ v případě, že projektant navrhne jiné umístění odbočky než je v projektu stoky, včas

oznámit stavbyvedoucímu požadované místo napojení (kontakt na stavbyvedoucího
obdrží na koordinační schůzce).

Hlavní město Praha zaplatí část přípojky od stoky po hranici pozemku. Zbytek, to je zvláště revizní
šachtu 1m za plotem a kanalizaci k objektu si buduje na vlastní náklady majitel.

Parcely dosud nezastavěné. Majitel bude postupovat shodně jako v předchozím případě.

Důležité upozornění. Staré potrubí přivaděče bude při výstavbě nové stoky buď demontováno, nebo
zabetonováno.

V Praze 14.5.2007 ZAVOS, s.r.o. – zástupce investora MHMP
OMI, ÚMČ Praha 21, Ing. Tomáš Adam

Újezd nad Lesy, ve veřejném zá-
jmu po dobu trvání pracovního
poměru. Zápis z jednání bytové
komise je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení
- udělení finančního příspěvku
ve výši 5.000,-Kč Muzejní radě na
propagační materiály a knižní od-
měny pro 1. ročník literární sou-
těže pro děti. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z rezervy
kapitoly 10 – všeobecná vnitřní
správa
- udělení finančního příspěvku
ve výši 20.000,-Kč českému ry-

bářskému svazu na zajištění ry-
bářských závodů pro děti. Finanč-
ní prostředky budou uvolněny
z rezervy kapitoly 10 – všeobec-
ná pokladní správa
- udělení finančního příspěvku
ve výši 5.000,-Kč Českému za-
hrádkářskému svazu na kulturní
činnost – přednášky a zájezdy.
Finanční prostředky budou uvol-
něny z rezervy kapitoly 10 – vše-
obecná pokladní správa

Trvá
- na svém usnesení č.242 ze dne

11.4. 2007 – týkající se Klubovny
a šatny tenisového klubu

Nesouhlasí
- s dělením pozemků parc.č.
537/127 v k.ú. Újezd nad Lesy dle
návrhu společnost i  v i ladomy
Újezd s.r.o a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 Odboru majetku
a investic (OMI) zaslat stanovis-
ko MČ Praha 21 stavebnímu úřa-
du v rámci probíhajícího územní-
ho řízení

Z ÚŘADU
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Svoz bioodpadu se rozjíždí v MČ Praha 21

Od 1. června 2007 začíná svoz bioodpadu v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Do poloviny května se
přihlásilo kolem 160 domácností, které chtějí třídit rostlinný odpad.

Na Odboru životního prostředí si občané přišli vyplnit smlouvu a do konce května Pražské služby a.s.
zavezly sběrné nádoby na bioodpad  tedy „Composteinery“. Každá nádoba je označena štítkem, na kterém
je uvedeno, v jakých měsících se bude nádoba vyvážet. Pokud na sběrné nádobě nebude štítek, popelnice
se nevyveze.

Do těchto nádob občané mohou odkládat

BIOODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ a BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

· listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce
· zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.)
· větve keřů i stromů (posekané, prořezané apod.)
· zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

Co do sběrné nádoby nepatří?

· tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
· kosti, maso, uhynulá zvířata
· biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Nádoba bude vyvážena  v sobotu 1 x za 14 dní každý lichý týden.  První vývoz se uskuteční první lichý
týden v červnu, což  je sobota  9. června.

Období svozu byla vybrána podle aktuální poptávky občanů a to takto:

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE

Podle poptávky bylo nutné sjednotit období svozu. Období jsou uvedena v tabulce. Vzhledem k počtu
domácností se období musela sjednotit, neboť není možné, aby svozová společnost jela vysypat jednu
nebo dvě nádoby.

Kdo bude mít zájem zapojit se do třídění rostlinného odpadu, může se přihlásit na Odboru životního
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, tel: 2810 129 43.
Pokud se přihlásí z MČ Praha Běchovice alespoň 50 domácností, přijdou si vyplnit smlouvu na OŽPD
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 a budou zapojeni do svozu bioodpadu s MČ Praha 21 (Újezd
nad Lesy).

Postupně počítáme s rozšířením svozu na celý správní obvod Praha 21. Zájemci z Klánovic a Koloděj se
mohou hlásit na svém úřadu.

Martina Nejtková,OŽPD
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VÍCE KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí  (MHMP OOP)  schválil žádost Odboru životního
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 o navýšení kontejnerů, četnosti svozů a zřízení nových stanovišť.
Celkem máme v MČ Praha 21  dvacet devět  stanovišť na tříděný odpad. Na základě několika provedených
kontrol jsme vytipovali problémová stanoviště, kde docházelo k velkému přeplnění kontejnerů.
Byla podána žádost na MHMP OOP, která nám byla schválena a to následovně:

KOMUNÁLNÍ ODPADY DO KONTEJNERU NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NEPATŘÍ

V poslední době se vyskytuje v kontejnerech na tříděný odpad nebo
podél kontejnerů pytle s komunálním odpadem. Jsou bohužel mezi námi
tací, kteří nám znečišťují vytříděné odpady papír a plasty a odhazují
mezi ně odpady komunální.
Upozorňuji všechny, že jsou prováděny kontroly jednotlivých nemovi-
tostí  a pokud bude zjištěno, že daná nemovitost nemá popelnici nebo
je nedostačující, bude zahájeno správní řízení.

Pokuta za tento přestupek je do výše 30.000,-Kč a věřte mi, že po-
kuty se nebudou ukládat symbolické.
Tyto kontroly jsou prováděny i u podnikatelů a pokud bude zjištěno pochybení, bude zahájeno správní
řízení podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Díky bezohlednosti těchto obyvatel se ničí obsah celého kontejneru a musí se vysypat do směsného
odpadu.

Martina Nejtková, OŽPD

Kontejnery na papír
Sjednocuje se vývoz papíru na 3 x
týdně.
Vývoz probíhá  pondělí – středa –
pátek
Další kontejner se přidává na tyto
stanoviště:
č. 8 Hulická
č. 9 Toušická x Chotěnovská
č. 16  Velebného
č. 20 Hrádková x Sudějovická
č. 24 Dědická x Rápošovská
č. 28 Chabeřická x Týnecká
č. 29 Starokolínská x Nadějovská
č. 30 Domanovická x Staroújezdská

Kontejnery na plasty
Vývoz plastů byl navýšen
na 4 x týdně:
č. 1 Druhanická x Staroújezd-
ská
č. 6 Ochozská x Církvická
č. 11 Žíšovská 1627
č. 12 Žíšovská x Rohožnická
č. 13 Živoníská
č. 23 Polesná x Čenovická
vývoz: pondělí, úterý, středa,
pátek
na 3 x týdně:
č. 4 Malešovská
č. 10 Žehušická
č. 14 Žlebská
č. 19 Kojická x Všeňská
č. 22 Malešovská 1651

Zřízení třech nových stanovišť
           na tříděný odpad
· Čentická ulice (u trafostanice

u školy)
· Druhanická x Rožmitálská
· Žeretická x Žherská

Budou zde umístěny kontejne-
ry
na plasty (vývoz 3 x týdně)
na papír ( vývoz 3 x týdně)
na sklo ( vývoz 1 x za šest týdnů)
na nápojové kartony ( 1 x týdně)

č. 24 Dědická x Rápošovská
č. 26 Staroklánovická (před há-

jovnou)
Vývoz: pondělí, středa, sobota

Další kontejner se přidává na
tyto stanoviště:
č. 9 Toušická
č. 28 Chabeřická x Týnecká
č. 29 Starokolínská x Nadějovská
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Vysvětlivky:
13  vývoz kontejneru 3x týdně
14  vývoz kontejneru 4x týdně
11  vývoz kontejneru 1x za týden
21  vývoz kontejneru 1x za 14 dní

SEZNAM STANOVIŠŤ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Po příjezdu sběrového vozidla může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, nádoby od sprejů, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahují-
cí rtuť, olej a tuk ( kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací
přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorofluo-
rouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kromě obrazovek).

11.6. - po

Martina Nejtková, OŽPD
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 Termíny přistavení  velkoobjemových kontejnerů

V Újezdě nad Lesy bylo odklizeno cca 19 tun odpadů z černých skládek

 Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

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
 Martina Nejtková - OŽPD

> červen Toušická ( u spořitelny)  9. 6.     velkoobjemový odpad

Rohožnická (Albert)  9. 6.     velkoobjemový odpad

Starokolínská (u parku Blatov)  9. 6.     velkoobjemový odpad

Druhanická x Staroújezdská  23. 6.     velkoobjemový odpad

Hrádková x Svojšická                              23. 6.     velkoobjemový odpad

Bělušická x Pilovská  23. 6.     velkoobjemový odpad

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany pro-
středí byly vytipovány černé skládky, které se nachází v katastru Újezd nad
Lesy.
Celkem bylo objeveno pět míst. První skládka se nacházela u silnice za
sídlištěm Rohožník směrem na Sibřinu. Byly zde odloženy autosedačky, pne-
umatiky atd. Když se touto silnicí dojelo na křižovatku s ulicí Zaříčanskou,
nacházely se zde další dvě skládky odpadů.

Na rozhraní křižovatky bylo odloženo staré oblečení, pneumatika, různé gumy
atd. Když z této křižovatky přejdete k cestě podél sibřinské školy, zjistíte, že
zde někdo odložil velké množství rostlinných odpadů ( např. větve a  listí).

Kdo se v poslední době vydal na místní hřbitov v Újezdě nad Lesy, jistě si
povšiml, že zde někdo vytvořil další skládku. Před hřbitovem a také podél
obslužné komunikace směrem do polí se nacházely rostlinné  i komunální
odpady.

Další skládka byla na rohu  ulic Ochozké  a Církvické přímo v chráněném
území tzv. „biokoridoru“. Někdo zde založil skládku rostlinného odpadu, ko-
munálních odpadů, oblečení, stavebních zbytků atd.
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Nejhorší skládka odpadů se nacházela v lese podél ulice Hodkovské,
Kalské, Velimské  a Všeňské. Jedná se o poslední ulice, které vedou podél
lesa až směrem k Rohožníku. Lesík, který roste podél ulice Velimské, Kal-
ské a Všeňské leží přímo v chráněném území. O to jsou skládky zde nale-
zené závažnější a pro životní prostředí nebezpečnější. Severní část naší
městské části (severně od ulic Starokolínská a Novosibřinská) pokrývá území
přírodního parku.

V této lokalitě bylo odklizeno 19 tun rostlinných odpadů ( listí větve, po-
sekaná tráva atd.). Během úklidových prací jsem byla povolána pracovníky
firmy na obhlídku. Pracovníci odhrnuli vrchní část odpadu a objevili odpad komunální, různé hadice, ale
bohužel se zde nacházel i nebezpečný odpad - eternit. Chci upozornit všechny obyvatele Újezda nad Lesy,
že eternitové desky a šablony jsou nebezpečné odpady s obsahem azbestu. Jsou stanoveny přísné pod-
mínky, jak nakládat s tímto nebezpečným odpadem:  vlákna se uvolňují do ovzduší a každý je může vdech-
nout. Tyto odpady se ukládají na speciální skládky a ihned po uložení se musí zasypávat.

Je velmi smutné, že si lidé neumí nebo nechtějí udržovat  své okolí v pořádku, ale naopak ho hyzdí skládkami.
Většinou se starají o svou zahradu a co je před vrátky nebo v nejbližším okolí, to je už nezajímá.
Ne každá městská část v Praze či okolní obce mají ve svém katastru přírodní park a chráněné území.  Místo toho,
abychom byli pyšní, že se v naší blízkosti nachází tato rezervace, hyzdíme si jí odpady a různými přebytky. V příštím
čísle Újezdského zpravodaje vás podrobněji seznámíme s tímto chráněným územím.

Martina Nejtková, OŽPD
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BLAHOPŘÁNÍ

V polovině měsíce června se
významného životního jubilea
dožívá paní Miloslava
Jermářová. Vše nejlepší, hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a osob-
ní spokojenosti přejí

kolegyně z 1. mateřské školy

Dne 9. června 2007 se dožívá 89 let paní Růžena
Tomková, bytem Staroújezdská
1378, Újezd n. Lesy, kterou si
mnozí čtenáři mohou pamatovat
jako milou paní vychovatelku, kte-
rá působila v letech 1972 - 1983
ve školní družině ZŠ Újezd n.
Lesy.

Blahopřejeme.
MÚ  Újezd n. Lesy

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Občansko správnímu odboru a sboru pro
občanské záležitosti MÚ Újezd nad Lesy a sdružení
důchodců v Újezdě nad Lesy za blahopřání k mému
životnímu jubileu.

Josef Hrdý

V pátek 22. června 2007 oslaví
v plné svěžesti své osmdesátiny
pan Václav Petras, rodák z Újez-
da nad Lesy-Nové Sibřiny. Jeho
život je s Újezdem trvale spjat.
Narodil se tady, jezdil sem s rodiči
na chatu, zaži l  tu boje
s ustupujícími Němci v roce 1945
a především zde poznal svou ce-
loživotní lásku Milenku Podhorskou, se kterou se tu
v roce 1952 oženil. Jako voják byl posádkou v mnoha
českých městech, ale do Újezda se vždy rád vracel.
Dnes v Újezdě tráví svůj zasloužený odpočinek, obě-
tavě se stará  o domek, zahrádku a o svá oblíbená
domácí zvířátka.

Do dalších let stále hodně zdraví a spokojenosti přejí
manželka Milena a synové Jan a Milan s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

     Komise pro občanské záležitosti děkuje všem, kteří se zúčast-
nili nedělní akce „Den matek“. Především děkujeme taneční skupi-
ně Ambra a dětem z MŠ Rohožník, kteří měli připravené krásné
vystoupení, a také hudební skupině „A je to“, která nás celé odpo-
ledne doprovázela hudbou k poslechu i k tanci.
      Dále děkujeme panu tajemníkovi V. Saitzovi, který všechny pří-
tomné ženy přivítal tradiční  květinou,  místostarostce MUDr. Z.
Dastychové za její hřejivý uvítací proslov, ale samozřejmě všem,
kteří nám svou účastí pomohli vytvořit příjemné  nedělní odpoled-
ne.

členky komise pro občanské záležitosti
Školní jídelna byla při slavnosti ke dni
matek zcela zaplněna

Výzva
Pomozte obnovit společenskou rubriku

Každému místnímu zpravodaji „sluší“ společenská rubrika. Kdo se narodil, kdo slaví významné jubile-
um, které páry se rozhodly vstoupit do manželství, i vzpomínka na ty, kteří nás opustili. Takové informace
se objevovaly ve většině obecních periodik a mnozí je rádi četli a do rubriky přispívali. Aby oznámili důleži-
tou rodinnou událost, nebo prostřednictvím zpravodaje blahopřáli či poděkovali svým blízkým. Stejně tomu
bylo i v Újezdském zpravodaji.

Zákon o ochraně osobních údajů ale znemožnil tyto informace zveřejňovat, aniž by s nimi lidé, kterých
se týkají, souhlasili. Proto se společenská rubrika ztratila.

Rádi bychom tuto milou tradici obnovili. Prosím, pomozte, nám. Pokud budete chtít oznámit významné
výročí či událost nebo poslat prostřednictvím zpravodaje někomu poděkování, obraťte se na nás, rádi vaše
údaje zveřejníme. Budete-li si přát, včetně fotografie.

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.
redakce zpravodaje
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Kam na dovolenou?
Už máte naplánovanou dovolenou, nebo se ještě

rozmýšlíte, kam jet? Máme pro vás několik tipů, jak
strávit dny volna. Pokud je vaším snem přeplněná
pláž s obrovským hotelem za zády, vezměte si k ruce
katalog některé z cestovních kanceláří. Podobných
nabídek je v nich dostatek. Jestli jste se, ale letos
rozhodli vyzkoušet něco jiného, nechte se inspiro-
vat. Přinášíme vám několik tipů, jak prožít příjem-
nou dovolenou.

Jak zjistila ČTK zhruba každý druhý zahraniční
zájezd je už prodaný. Mnoho lidí ale čeká na tak-
zvané last minute pobyty, které bývají levnější
v porovnání s běžnými katalogovými cenami zájez-
dů. Menší je ale nejen cena, ale i výběr. Takže ne-
musíte sehnat pobyt, jaký byste si představovali.

Šancí, jak najít tu správnou dovolenou, je inter-
net, případně centrála cestovního ruchu konkrétní
země. Velmi spolehlivě funguje například rakouská
cestovní centrála (www.rakousko.com). Prostřednic-
tvím internetu nebo na bezplatné telefonní lince si
můžete mimo jiné objednat prospekty vybrané ob-
lasti a pomocí nich sjednat ubytování sami bez ces-
tovní kanceláře. Anebo lze přímo ve vyhledávači na
uvedených webových stránkách zadat požadavky
na ubytování a systém nabídne přehled volných uby-
tovacích kapacit včetně cen.

Dovolenou „na míru“ zajistí také například
v agentuře Hol iday Home. Zde můžete vol i t
z několika tisíc prázdninových bytů, domů a hotelů
v Česku, Maďarsku, Chorvatsku, Itálii a  Rakousku.
Vybírat můžete přímo pomocí internetového formu-
láře nebo telefonicky – stačí když zadáte požadav-
ky a představy a operátorka vyhledá vhodnou na-
bídku a  pošle vám ji e-mailem.

Zájezdy cestovních kanceláří zase soustřeďují
specializované internetové servery, například
www.zajezdy.cz nebo www.last.cz. Díky nim nemu-
síte obcházet jednotlivé cestovní kanceláře, jejich
aktuální nabídku máte na jednom místě.

Prázdniny na statku
Nudí se vaše děti na dovolené, mají rády dobro-

družství a zvířata? Pak je vezměte na statek. Dovo-
lená na statku se stala v posledních letech velkou
módou. Hodí se nejen pro rodiny s dětmi, ale pro
všechny, kdo si chtějí odpočinout stranou od ruš-
ných turistických center, v přírodě. A třeba i ochut-
nat něco z domácích produktů.

Není třeba se bát, že byste bydleli sparťansky „ve
stodole“. Mnoho farem, které se vedle své hlavní čin-
nosti – zemědělství – si zařídilo ubytovací kapacity,
které s ničím nezadají s několikahvězdičkovými
penziony. Obrovské množství jich najdete napří-
klad v Rakousku, ale i třeba v Itálii. Také v Česku se
stává agroturistika velmi populární.

Kolik vás bude taková dovolená stát? Ceny se
podobají cenám v penzionech, záleží především na
typu a kvalitě ubytování. Například v Rakousku mů-
žete na statku v apartmánu pro tři až čtyři osoby od
40 do 80 euro na den. K tomu se platí zvlášť závě-
rečný úklid, obvykle okolo 25 až 40 euro. Můžete
vybírat apartmány či pokoje na statcích „přátelských“
k dětem (s hř ištěm, bazénem, malou ZOO
z domácích zvířat apod.), farmách, které jsou vhod-
né pro cyklisty, vysokohorské turisty a podobně.
A to s různou kategoriích úrovně ubytování.
S jednoduchým bydlením s jednou kytičkou (obdo-
ba hvězdiček u hotelů a penzionů) či komfortním
ubytování se čtyřmi kytičkami.

Ke statkům někdy patří i takzvané almy, tedy sa-
laše vysoko v horách, kde můžete ochutnat napří-
klad produkty z ovčího či kozího mléka. V ceně po-
bytu často bývá i jízda na ponících pro děti.
Můžete vyzkoušet
Wagrain, Rakousko – městečko ležící ve známé
lyžařské oblasti Ski Amadé má velmi malebnou po-
lohu, je sevřeno mezi kopci nedaleko Flachau. Pří-
mo z městečka vás vyvezou na dvoutisícové vrchol-
ky dvě lanovky. Na kole podél ledovcové řeky, pěšky
i autem se dostanete do nedalekého Kleinarlu
s nádherným jezerem. V okolí je velké množství tu-
ristických tras. Přímo ve městě najdete mimo jiné
muzeum nebo rozlehlé koupaliště.
Brixen, Itálie – městečko se u nás proslavilo hlav-
ně díky Karlu Havlíčku Borovskému. Pokud si ho
představujete jako nehostinný kout, hluboce se mý-
líte. Brixen a přilehlá obec Varna jsou místa ideální
pro horskou dovolenou. Velké množství turistických
tras zajistí program na celý pobyt. Za prohlídku stojí
například i velkolepý klášter s přilehlými vinicemi.

Čisté moře v Kalábrii

Kalábrie leží na samém jihu Itálie na pobřeží Ty-
rhénského moře. Podle výpovědi místních ho done-
dávna k dovolené využívali zejména Italové. Křišťá-
lově průzračné moře s malými plážemi ukrytými mezi
skálami a zajímavá krajina ale lákají i čím dál víc
hostů z ciziny. Vyzkoušejte např íklad jednu
z nejkrásnějších oblastí Capo Vaticano. Když si při
západu slunce sednete na pobřeží, dohlédnete smě-
rem k Liparským ostrovům až na sopku Stromboli.
Bydlet můžete například v jednom z mnoha místních
prázdninových středisek přímo na břehu moře.

Na víno i na procházky

Jste milovníky vína a klidných procházek? Pak
můžete zkusit některý z vinařských krajů. Ideálním
časem pro takovou dovolenou je podzim, spoustu
zážitků tu ale můžete nasbírat i v létě.
Toskánsko, Itálie – Ten, kdo je zvyklý jezdit na ital-
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ské pobřeží Jadranu, si musí v Toskánsku připadat
jako v „jiné“ Itálii. Toskánsko je krajem zelených kop-
ců, vína, oliv a rozlehlých kamenných usedlostí.
Možná jste viděli film režiséra Jana Hřebejka Krás-
ka v nesnázích. Tvůrci filmu vůbec nemuseli na krá-
se Toskánsku nic přidávat. Toskánsko je jednou
z nejvyhledávanějších oblastí Itálie a proto také
patří k nejdražším. Běžně tu za týdenní pronájem
apartmánu zaplatíte od 500 do 1200 euro. Atraktiv-
ní lokality a malebné usedlosti bývají rovněž dlouho
před sezónou rezervovány. Do Toskánska se ale
vyplatí jet například i na podzim nebo na jaře.
Oblast Wachau, Rakousko – Že jste o ni ještě ne-
slyšeli? Je to možné, turisté z Česka znají zejména
rakouské hory nebo oblasti okolo velkých jezer. Kra-
jina okolo Dunaje táhnoucí se od města Kremže až
po Melk s proslulým klášterem (proslavil se mimo
jiné díky knize Jméno růže, kterou napsal italský
autor Umberto Eco) patří ke krajinám chráněným
UNESCO a rozhodně stojí za návštěvu. Malebné je
například městečko Durnstein a jeho okolí se zříce-
ninou hradu a vinicemi v kopcích po obou stranách
Dunaje. Milovníci vína si tu skutečně přijdou na své.
Vinná cesta jižní Štýrsko, Rakousko - Další ma-
lebnou vinařskou oblastí je takzvaná vinná cesta pod
městem Graz směrem ke slovinským hranicím. Ve
zdejších kopcích zraje víno té nejvyšší kvality. Kraji-
na, která připomíná italské Toskánsko, je jako stvo-
řená pro pěší túry i cykloturistiku.

Wellness dovolená

Slovo wellness nejspíš znáte. Ale víte, co si pod
ním přesně představit ve spojení s dovolenou? Má
to být pobyt, kde se budete cítit skvěle na těle i na
duchu. K tomu vám má dopomoct hodně odpočin-
ku, dobré jídlo, ale například i masáže, lázeňské
procedury a obecně péče o tělo. Ne náhodou pořá-
dají wellness pobyty tradiční lázeňské komplexy (na-
příklad Františkovy lázně, Karlovy Vary, lázně Luha-
čovice apod.). Pobyty ale nabízejí i jednotlivé hotely
a penziony. Specialistou na wellness dovolenou je
rakouské Tyrolsko.
A cena? Týdenní pobyt s polopenzí můžete v Česku
pořídit například za 7 až 10 tisíc korun, podle typu
ubytování a procedur.

V Česku mimo hlavní centra

Možná jsou i v Česku místa, nad kterými jste
v souvislosti s dovolenou nepřemýšleli. A přesto mohou
poskytnout spoustu zábavy.
Hostýnské vrchy – kouzelná vrchovina na východě
republiky se rozprostírá severně od Zlína. Její  nejvyš-
ším vrchol Kelčský Javorník měří 865 metrů. Za návštěvu
stojí poutní místo - kopec Svatý Hostýn s bazilikou Na-
nebevzetí Panny Marie. Ubytovat se můžete například

v některém z Poutních domů. Možnosti ubytování na-
bízí i turisty vyhledávaná obec Rusava.
Teplicko-adršspašské skály. Prachovské skály,
Česko-saské Švýcarsko – oblasti se skalními městy
a útvary poskytnou spoustu zábavy nejen rodinám
s dětmi. O výlety a zážitky je tu díky skalám posta-
ráno.
Orlické hory – pohoří sousedící s Krkonošemi se
mu sice našim nejznámějším a nejvyšším horám
nevyrovná, pěknými túrami ale ano. Ubytovat se
můžete například v Deštném v Orlických horách
nebo Říčkách v Orlických horách, které jsou výcho-
diskem mnoha pěších i cykloturistických tras.
Novohradské hory  - chcete si užít dovolenou
v klidu a divoké přírodě? Pak zkuste Novohradské
hory. Najdete tu mimo jiné čtrnáct vrcholů vyšších
než jeden tisíc metrů. Jedinečnost Novohradských
hor spočívá především ve vzácně zachovalé příro-
dě. Byla ušetřena zásahů člověka díky své poloze
v bývalém pohraničním pásmu. V roce 2000 byl na
zdejším území vyhlášen Přírodní park Novohradské
hory.
Jeseníky, Červenohorské sedlo – krásné Jesení-
ky lákají nejen k dlouhým túrám, ale na své si tu při-
jdou i obdivovatelé zajímavostí. Přečerpávací elekt-
rárna Dlouhé stráně, ve které si můžete objednat
exkurzi, je technickou raritou.

Na výlet v okolí Prahy

I v okolí hlavního města leží mnoho míst, které
stojí za návštěvu. Jsou ideální pro víkendový výlet,
i delší pobyt. Patří k nim mimo jiné lesnaté Křivo-
klátsko či Kokořínsko. Kdo se rád vrací do minulosti,
může navštívit skanzen  v Přerově nad Labem nebo
středověkou vesnici v Ostré u Lysé nad Labem.
Pěknou dovolenou vám přeje redakce Újezdského
zpravodaje

Klára Mandausová

Rakouské hory a jezera jsou krásné i v létě
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ČARODĚJNICE 2007

Dne 30. dubna se konal tradiční REJ ČARODĚJNIC
na netradičním místě, a to na „ Psím plácku “ ( dů-
vodem je výstavba multifunkčního hřiště ). Pro újezd-
skou veřejnost ho již po páté  připravily Maminy
z újezdské roviny ve spolupráci s MČ Praha 21,
z jejíhož  příspěvku byla celá akce financována.

Zpráva z májové lesní brigády

V sobotu 12.května. jsme uklízeli v lese, byla to
druhá lesní brigáda, kterou organizoval Újezdský
STROM. První proběhla loni v září. Tentokrát se nás
sešlo 28 dospělých a 17 dětí. Všem zúčastněným
velký dík! Také děkuji neznámé partě cyklistů na
výletě, která přiložila 12 párů rukou k dílu a během
chvíle naplnila 4 pytle, tj. 360 litrů, odpadu. Děkuji
školním dětem, které v týdnu před vyhlášenou bri-
gádou poklidily v lesíku mezi školami. Děkuji paní
Nejtkové a paní Kopecké z Odboru životního pro-
středí a panu tajemníkovi Saitzovi za poskytnutí pytlů
a rukavic a za zabezpečení odvozu odpadu z 15
sběrných míst.

Uklidili jsme pruh lesa mezi Čenovickou, Staro-
klánovickou a Polesnou, kousek lesa za smyčkou
autobusů u restaurace Smolík a okolí perónu naší
vlakové zastávky.

Pro nezúčastněné se líčení brigády zdá být po-
někud stereotypní. Tři skupinky lidí chodí dvě hodi-
ny po lese a sbírají to, co jejich sousedi do lesa vy-
hodili. Všudypřítomné plastové lahve a nezničitelné
obaly od sladkostí známých z reklamy. Tašky
s domovním odpadem, které místo v popelnici skon-
čily v lese. Stavební odpad. Rozmanitá sbírka ne-
potřebných věcí z domácnosti. Vysloužilé kanape a
sedačky z auta, které by ozdobily každý sběrný kon-
tejner. Třicet pneumatik vykulených z lesních skrý-
ší, vypovídajících o bídě českých motoristů: sotva
našetří na oktávku, fiátka nebo meďáka, už aby pla-
tili (50 Kč za kus) za likvidaci sjetého obutí ve sběr-
ném dvoře! Vůbec, neřádstvo „uklizené“ do lesa ne-

Odpoledne zahájila přehlídka masek čarodějnic
a čarodějů v rytmu taneční hudby. Čarodějnice Le-
murda a Lucifera, které celé odpoledne moderova-
ly, vyhlásily v průběhu tance dvě soutěže ve třech
kategoriích: výtvarná soutěž a soutěž o nejhezčí
masku. S výtvarnou soutěží pomohly paní učitelky
Lenka Rejmonová a Alena Svatošová,
s vyhodnocením masek Maminy, paní učitelky Hana
Rosová, paní ředitelka MŠ Čentická Jana Cenkro-
vá, hlavní trenérka atletiky mladších dětí Radka
Kohoutová a pan městský policista. Byla vyhodno-
cena i soutěž o nejhezčí vyrobenou donesenou
čarodějnici a hod čarodějnickým koštětem. Všichni
výherci byli odměněni věcnými cenami.

   Malé i velké diváky zaujalo divadelní představení
kouzelníka Grina a jeho pomocníka Maxipsa Fíka.

   Vyvrcholením programu bylo upálení čarodějnice,
kterou již tradičně vyrobily děti ze školní družiny paní
vychovatelky Olgy Matějkové, a upáleny byly i čaro-
dějnice donesené. Na závěr si mohly děti opéct buřty.

   Za zdárný průběh celého odpoledne patří podě-
kování: Procházkovým - Vinotéka Blatov (občerst-
vení, odměny pro děti), panu Lorencovi (sladkosti),
paní Bejšovcové (atrakce pro děti), Papírnictví
Český Brod (odměny), panu Tmějovi (dříví), firmě
Lacina – Koubský (zapojení elektřiny), městské po-
licii, hasičům,zaměstnancům MČ Praha 21 a paním
učitelkám z 1.stupně ZŠ Masarykova.

  Mimořádný dík patří rodině Svobodových za
dodání elektrické energie a panu Philipovi a panu
Jarošovi ( fa ZISTA ) za celoroční pomoc
s údržbou dětského hřiště  „Psího plácku “ .

OS  Maminy z újezdské roviny

Masky čarodějnic se opravdu povedly

Mimo jiné i kanape a třicet starých pneumatik našli
dobrovolníci, když čistili les
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TANEČNÍ SKUPINA AMBRA A GRIP
Rády bychom vás opět informovaly o činnosti

dvou Újezdských tanečních skupin, Ambry a Grip.
V neděli 13.5. měla taneční skupina Ambra mož-
nost zatančit poprvé ve svém nejnovějším složení
na veřejnosti. Stalo se tak na akci konané v jídelně
ZŠ v Polesné u příležitosti Dne matek. Dívky a chla-
pec, převážně žáci této školy, se představili se svou
skladbou First time, kterou nacvičovali po většinu
tohoto školního roku. Ambra má jedenáct členů
a kromě tří z nich všichni s tancem začali teprve
v tomto školním roce. Kromě secvičování již zmíně-
né skladby se všichni snaží naučit se základům mo-
derního tance a krok za krokem proniknout do jeho
tajů. V tomto jim pomáhají členky „dospělé“ taneční

skupiny Grip, která stejně jako Ambra vystoupila se
svou skladbou Arachne na akci ke Dni matek. Mimo
to se taneční skupina Grip zúčastnila v lednu re-
publikové soutěže Sedmikvítek 2007, která se ko-
nala v Jablonci nad Nisou. Se svými dvěma sklad-
bami Arachne a Lush vyhrála poháry za druhé
a třetí místo. Zároveň ale také členky Gripu neustá-
le pracují na nových choreografiích, a to jak pro
sebe, tak pro Ambru. Všichni, tedy Ambra i Grip,
doufají, že bude zase brzy příležitost ukázat výsled-
ky svého snažení lidem z Újezda a v některých
z nich třeba i vzbudit zájem se s tancem blíže se-
známit. Dveře do obou skupin jsou vždy otevřené
a nové členky či členové jsou vítáni.

Alžběta Martínková

Golf v Klánovicích – rukavičky dolů?
V Klánovicích a okolí byla vedena dotazníková akce (nikoliv petice, jak se říká, petice má přesně vyme-

zenou právní formu), která se dotýkala otázky obnovení golfového hřiště. O.s. Pro-Golf 2005 pořádá zase
akci k podpoře petice (tentokrát právně zcela v pořádku), a to formou shromažďování podpisů. Já sám
jsem umístil jeden z archů do fitnesscentra TOJA, Újezd nad Lesy. A představte si: Poté, co se na archu
objevilo 15 podpisů, arch někdo odcizil. Nepíši, že se ztratil, někam zapadl, desky a původní petice zůstaly,
ale podpisy někdo odnesl. Vede mě to k zamyšlení, jaké prostředky v tomto sporu používají ti, kteří si
obnovu golfového hřiště nepřejí.

přestává hlásat hanbu svých původních majitelů. Na-
příklad jeden hanbář vyhodil se svými odpadky i fak-
turu s adresou. A druhý si zajel do lesa vyklopit
skládku nám přímo pod nos.Co se dá v takovém pří-
padě dělat? Vyfotit, máme-li foťák po ruce, SPZ na-
hlásit městské policii.

Brigáda sama byla veselá, úspěšná a tak akorát
dlouhá. I počasí nám odměřilo právě čas od 9 do
1130. Jakmile jsme se rozloučili, spustila se prudká
a vydatná přeprška.

Ale zaneřáděný les je smutný. Nepochopitelný
a varující. Kde se bere naše neúcta k prostředí, ve
kterém žijeme? Ještě se pořád vymlouváme na bol-
ševika, že v nás zadusil zájem o věci veřejné? Nebo
už razíme pokřivená hesla prvobytně konzumní spo-
lečnosti, že totiž nic kromě nás samotných nestojí
za povšimnutí? Je úplně jedno, za co se schovává-
me. Jestliže zůstaneme stereotypně lhostejní a hlou-
pí, dočkáme se pustiny. Okolo nás i v nás.

Zita Kazdová, Újezdský STROM

MEZI LIDMI

Taneční skupina Grip Taneční skupina Ambra
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Diskriminace školským zákonem ,či obcí
Nemohu se nezmínit o situaci, která nastala v obci

Újezd nad lesy -Praha.
Neregulovanou výstavbou, dochází k mnoha zá-

kladním nedostačujícím potřebám obyvatel této
obce.

Dnešní den přivedl nemálo rodičů k zásadnímu
problému a to umístění dítěte do předškolního zaří-
zení. Kritéria  respektive bodové ohodnocení, které
mělo vytříbit počet přijatých dětí,  byla vskutku účel-
ná. Jedna ze čtyř mateřských škol měla u zápisu
62 dětí, počet přijatých nemohl překročit kapacitu
přesně dvaceti uchazečů.(takovéto školky jsou tu
čtyři,s tím samým problémem)

Kritéria dle bodového ohodnocení vyšla vstříc

Tak především, argumentují nepřesně a nepravdivě.
1. V lese prý bude provoz pro veřejnost omezen, resp. bude uzavřen a bude se vybírat vstupné. Jaká je

skutečnost? Tento les má rozlohu kolem 1.200 ha. Plocha, kterou chce Pro-Golf 2005 vyčistit a na které
chce obnovit jamky je 16 ha, tj. cca 1,33%.

2. Pro obnovu hřiště bude třeba les kácet, až vykácet. A realita? Maximální roční limit těžby dřeva je
v předmětném lese více, než 4.000 m3. Obnova 9 jamek vyžaduje vykácení 2.500 m3, tj. 62,5% roční
možné těžby.

3. Pro zachování lesa je správné žádat změnu územního plánu rozvoje. Proč to? Les je v současném
plánu, v němž počítá s golfovým hřištěm, veden jako příměstský rekreační. Změna územního plánu může
teoreticky změnit jeho statut na les hospodářský a pak si o jeho ochraně před těžbou mohou dnešní ochránci
zeleně nechat jen zdát.

4. Mluvčí ochránců lesa má eminentní zájem o ochranu přírody, lesa a v jeho zájmu jedná. Ale kde stojí
jeho dům? Na vykácené lesní parcele. Jistě nevykácel ji sám, ale přestěhovat se na ni mu nemorální
nepřipadalo.

5. Golfové hřiště obnovovat netřeba, v Praze i okolí Klánovic jich je dost. Musí to být pravda, říkal to pan
starosta Klánovic. Ale také na veřejném jednání obou stran s občany, v Klánovicích, 7. dubna, na otázku, co
dělal, když se ve východní části lesa vytěžilo kolem 70.000 kubíků, odpověděl, že měl tehdy mnoho práce
s tenisovým klubem a jeho dvorci. Ale proč by měly v Klánovicích nějaké kurty být a odvádět dnešního sta-
rostu od tehdejší práce na ochranu lesa, když tenisových kurtů je v Praze i okolí Klánovic dost?

A konečně mýtus nejvíce vrytý pod kůži.
6. Les se nazývá Klánovický a tedy jaksi občané Klánovic mají největší (ne-li jediné) právo o něm

rozhodovat. V kterém zákoně má tento názor oporu? Do kolika metrů nebo kilometrů platí tento „nárok“?
Kdo to stanovuje? Na základě čeho? A les má navíc část západní a část východní a je i za tratí na újezd-
ské straně. Tak jak je to tady s právem? Inu, les je příměstský a patří stejně všem obyvatelům města. A celé
republiky a Evropské unie! Co by řekl občan Klánovic, který žádá lékařský zákrok na poliklinice ve Vysoča-
nech, Černém mostě nebo v nemocnici Bulovka a tam ho odmítli s tím, že není z nejbližšího okolí? Kdyby
ho odmítli obsloužit na dovolené, neboť je odjinud?

Zdá se, že obyvatelé Klánovic nedostávají o všech aspektech kauzy obnovy golfového hřiště informace
vyčerpávající. Jak jinak si např. vysvětlit, že se sice vyjadřují proti golfu, ale vůbec se neptají (a ptali by se
plným právem), co by jim provoz golfového oddílu přinesl? Nabídka Krajskému úřadu učiněna byla a jedná
se ročně o částku pěkně kulatou. Klánovice do rozpočtu tyto peníze nepotřebují? Nikdo z občanů? Nebo to
všichni ani nevědí?

Nevím, nechám to na obyvatelích Klánovic. Ale jedno vím jistě. My, kteří obnovu golfového hřiště podpo-
rujeme, alespoň říkáme jasně, o co nám jde. Ekonomika golfového hřiště je závislá při nákladech X na
počtu denních „green fee“ (denní tržbě) Y. Jamek je A, každá má svoji délku B a handicap C. Mluvíme ve
faktech, v číslech. O přesném počtu vykácených hektarů lesa, o ploše v m2, kterou chceme využít. Neskrý-
váme se za proklamace, předstíraný zájem o celé lidstvo, nepoužíváme argumenty jako „každý ví“
a „je obecně známo“. A hlavně: Nekrademe podpisové archy!

Pavel Moudrý
Újezd nad Lesy

školskému zákonu, který upřednostňuje děti pětile-
té a děti s odkladem školní docházky (např. 5 bodů).
Ostatní děti jsou přijaty dle nejvyššího počtu bodů.
Pro upřesnění čím je věk vyšší, tím je bodů více.
Nemohu se vzpamatovat ze šoku „Kde jsou body
pro děti pracujících matek ??“

(1 bod) Pro tříleté dítě matky v pracovním poměru
není dostatečný. Z toho plyne matka po tříleté rodi-
čovské dovolené,  má ze zákona povinnost nastou-
pit  do předešlého pracovního poměru a to následu-
jící den po dovršení tří let dítěte a pokud tak
z jakéhokoliv důvodu neučiní, zaměstnavatel není
povinován nadále její pracovní pozici  blokovat.
Avšak dle bodového ohodnocení nemá
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Reakce na „dialog“ – pí M. Pešková a pí Mgr. L. Mikšíková
Přečetla jsme oba krátké články v květnovém zpravodaji a v rubrice „Mezi lidmi“ a nemohla jsem zůstat

chladnou. Nemohu se ubránit silnému dojmu, že dospělí lidé stále neví, jak se slušně navzájem chovat
a i jednat spolu mezi sebou.

Abych se krátce vrátila k „jádru pudla“. Pí ing. M. Pešková svým krátkým článkem upozornila na pách-
noucí příkop na naši hlavní újezdské ulici Novosibřinská - Zlivská - Zbýšovská, kde bez problémů někdo
bydlící na této trase vypouští své odpadní vody přímo do příkopu. Jistě pí Pešková není jediná, která tato
zjištění učinila, ale nikdy ani ona, ještě nevzal pero a papír, aby napsal oznámení na patřičný úřad či komisi
životního prostředí. To se asi nedělá, protože stále přetrvává „morální norma“, že to je vlastně „udání“!
Dávám čtenáři otázku, nechť si odpoví ale sám. Je to morální obtěžovat bezohledně své okolí? Je to
morální, nestarat se o to, co provádí občané i podnikatelé v naší obci? Je to morální poškozovat prostředí
a zároveň na druhé straně to „tolerovat“ a dělat, že jsme nad věcí?
Případ vypouštění splašků do silničního příkopu měl už někdo dávno oznámit na odbor životního prostředí
a dopravy a určitě by se už něco s tím dělo. Jelikož se tak ještě nestalo, reakce pí Mgr. Mikšíkové
v odpovědném článku byla oprávněná, ale odpověď na článek pí Peškové  vyzněla trochu arogantně.
V konečném v důsledku bezvýchodně. Jestliže musí stěžovatel fyzicky dotyčného vidět vypouštět splašky
do silničního příkopu, pak už předem tuším, že případné ohlášení nebude mít žádný výsledek. Přece když
někdy něco ohlásí, nemůže přece úřad či odbor chtít jméno „pachatele“. Ohlašovatel pravděpodobně ne-
bude profesionál  tj. úřad či patřičný úřad však má jistě dost odborných  znalostí, vědomostí a možností, jak
zjistit, kdo je ten bezohledný.

Ak. Mal. A. Štulcová

v sebemenším reálu šanci, své dítě umístit !!!
Jsem jednou z těch čtyřiceti dvou maminek, kte-

rá musela svým podpisem stvrdit zamítnutou žá-
dost.Tím si nad sebou stvrdit ortel tvrdé reality. Ne-
bylo jim studno, vzít mámě od dvou dětí  práci.

Dnešním dnem nemám práci stanu se žadatelem
podpory v nezaměstnanosti. Ne mojí vinnou!!
Proto se ptám čí vinou ? Je tím školský zákon nebo
neschopnost, nelidskost, neohleduplnost a nemorál-
nost ze strany postu veřejných činitelů místního
úřadu. Kdo vládne této lhostejnosti vůči občanům a
zploditelům další generace. Snad nás chtějí uvést
v rozpak, že počin dítěte je velkou zátěží této spo-
lečnosti? Kde je strategie a cíl této obce??

Kde je právní norma, že stát má být nápomocen
v podpoře zaměstnání. Namísto toho nám hodili
klacky pod nohy.

Do jaké míry se zatíží rozpočet státní kasy na
výdajích podpor v nezaměstnanosti, které způsobil
systém nynější doby?
Kolik obětí skončí nechtěně na úřadě práce.

Na mnoho otázek si nedokážu odpovědět, nejsem
profík této oblasti, od toho jsme si volili naše
zástupce.

Mohu se však pochlubit jednou odpovědí a to pří-
mo z patřičného postu  zdejšího odboru školství.

Na otázku, jak si počít v situaci, kdy vám zamít-
nou  žádost o umístění dítěte do mateřské školy.(Pro
některé osoby i životně důležité vzhledem k nástupu
do zaměstnání: například splácení hypotéky, vyži-
vovací povinnost nezletilých atd.)

Odpověď byla jasná a stručná: „Najměte si chůvu,
sežeňte si soukromou školku“ Suma sumárum po-
raďte si jak chcete, od nás nic nečekejte, vy jste tu

jen proto, abychom si za vás vzali daňové poplatky.
Ovšem rady, kde na to vzít finanční prostředky se
mi nedostalo. Mohl by si řadový úředník dovolit pla-
tit chůvu? Při výpočtu konečné sumy jsem došla
k výsledku cca 26 400,- za jeden měsíc (cesta do
zaměstnání tam a zpět 3 hodiny + 8 hodin běžná
pracovní doba  tj. 11 x po 1 hodině hlídání chůvou
120,- x 20 pracovních dní = 26 400,-). Soukromá
školka v současné době má vyhlášený STOP STAV.
Sami si udělejte obrázek komu tato rada a odpověď
patřila.

Neregulovaná výstavba a obrovský nárůst oby-
vatel nezpůsobil jen tento problém, již nestačí ka-
pacita čističky odpadních vod, je přetížená komuni-
kace tj. výpadovka na Kolín, u lékaře jsou nelidsky
dlouhé fronty(máte obavy narušit běžící pás), ale
vždy se najde odpověď, jak z lidí udělat hlupáky.

Už se mi tu nelíbí, jeví se mi tu, že člověk tu nemá
patřičné sociální zázemí.

Není tu důstojné místo, ani pro pěší. Míjíme se tu
v těsné blízkosti s  jedoucími auty a přemýšlíme, kde
je vlastně naše místo.

Obec není obchod, do kterého se ze dne na den
rozhodnu nechodit. Obec má velkou zodpovědnost
k sobě sama, odpovědnost vůči svým obyvatelům.

A snad čekat, až vlna lítosti vzteku a bezmocnos-
ti ustoupí, není řešením.

Ta samá situace nastane v brzkém příštím podja-
ří 2008. Jen mám obavy, že se čísla pozmění a to
v několikanásobcích na číselné ose směrem do-
prava!
 Pohoršila jsem-li někoho, upřímně se omlouvám,
neboť má hořkost a strach z budoucna jsou velmi
silné.
                                                                                                M. Šváchová
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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

Kulturní centrum Beseda program na květen 2007
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program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

ÚMČ Praha – Klánovice

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze
svých zdrojů Evropská unie.
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Pro děti
autor dílo
Coleman Michael Olympijská horečka
Coleman Michael Popletené počítače
Disney Walt Pohádky z chaloupky
Dokey Cameron Jak se nachystat k maturitě
Grindley Sally Slůně Bimbo
Knister Čarodejnice Lilli ve škole

Pat a Mat:…a je to!
Alenka  v říši divů

Lennon Joan Pátrači
Lobel Arnold Kvak a žbluňk od jara do vánoc
Mlynowski Sarah Žáby a francouzáky

Witch Jaká je Cornelia
Obůrková Eva Kam zmizel Pišta? Do pravěku!
Paterson Katherine Most do země Terabithia
Shaw Mary Ríša Ríša a skvělé kluziště
Shaw Mary Ríša Ríša a brankář na útěku
Verne Jules Honba za meteorem

Pro dospělé
autor dílo
Anzenbacher Arno Úvod do filozofie
Arnold Nick Tajúplné lidské tělo
Asimov Isaac Pozitronový muž

Přehled biologie
Baraun Lilian Jackson Kočka, která zbožňovala sýr
Barnes Zoe Hnízdečko pohody
Bauer Jan Záhada kamene mudrců
Beauman Sally Rebečin příběh
Benjamin Peter Vysoká hra
Berry Steve Jantarová komnata
Breinholst Willy Konec dobrý všechno dobré
Breuer William B. Tajné zbraně II. světové války
Breuer William B. Lsti a klamy druhé světové války
Breuer William B. Neuvěřitelné příběhy II. světové  války
Burke Alafair Ostřed sledovaný případ

1000 ptáků
Canfield Jack Slepičí polévka pro dědečka a babičku
Cartland Barbara Pros na kolenou
Cartland Barbara Jak trestá láska
Cartland barbara Navěky
Cates Kimberley Leť domů
Cimický Jan Truhla s tisíci zámky
Clark Carol Higgins Kdo tě zná
Coelho Paulo Čarodějka z Portobella
Coulter Catherine Nežádoucí nevěsta
Cronin A. J. Labutí zámek
Cubeca karel Zlato Afriky
Čichař Jiří Rodiče a děti
Deveraux Jude Ledové dvojče
Deveraux Jude Ohnivé dvojče
Eschbach Andreas Solární stanice

Essex Karen Leonardovy labutě
Faulkner William Svatyně
Frýbort Pavel Vyjednávač
Fulghum Robert Co jsem to proboha udělal?
Furst Alan Království stínů
Gilbert Martin Křišťálová noc
Gillerová - Brezníková Ráno nepláču
Goethe J. Wolfgang Faust
Gordon Richard Cvoci z jara
Graham Ian Genetika
Greelaw Linda Humří letopisy
Gribbin John Pátrání po dvojité šroubovnici
Havlík Radomír Úvod do sociologie
Horáková Naďa Dáma v modrém
Hudec Josef Egypt
Jansa Pavel Ďábelské puzzle
Javorek Vladimír Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu
Kala Miroslav Nemocnice aneb Rukověť zvídavého
Keller Jan Až na dno blahobytu
Kessler Leo V krvi sněhu
Khady Zamračená
Kirst hans Hellmut Noc generálů
Koláček Luboš Tajemství smrti Jindřicha z Lipé?
Kuťák Jaroslav Smrt pod sedmým grýnem
Kýrová Alena Keramika pro malé a větší umělce
Laasner LeaSaskia Sama proti psychickému teroru
Ledgard J.M. Žirafy
Lewis Clive Staples Návštěvníci z mlčící planety
Malarkey Tucker Strážci víry - odkaz zapomenutý
Misch Rochus Byl jsem osobním strážcem Adolfa ….
Morrell Sidney Viděl jsem ukřižování
Morris Neil Hurikán a tornáda
Morris Neil Zemětřesení
Mugford Simon Základní bojová umění
Murtagh Niall Modrooký zaměstnanec japonské

filiálky
Naušová Evita Jizvy
Navrátilová Martina Stoprocentně svěží
Novák Antonín Vědomí středověku
Nowak Jenny Loď v písku
Nytrová Olga Sex náš vezdejší, aneb Příběhy o
Pascal Francine Neohrožená
Patterson James Pátý jezdec
Penny Susan Mozaiky
Peterová Zuzana Můj psík deník aneb Jak přežít s
Purafzál Hále Haféz
Rademacher Cay Tajemství esejců. Detektivní román
Roberts Monty Tanec větru
Růžička Oldřich Hasiči
Řeháčková Věra Bojím se svého syna
Sanders Lawrence Vražda v bludišti
Simenon Georges Maigret a záletný pan Charles
Small Beatrice Všechny sladské zítřky
Small Beatrice Sky O’ Malleyová
Sochorová Marie Český jazyk a literatura
Staňková Jaroslava Pražská architektura
Steel Danielle Muži na ženění
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Marie Tomaidesová, knihovnice

KULTURA

ZE ŠKOLY

„Den Země“ v mateřské škole Rohožník

Práce bylo dost. Tatínkové prořezali keře.

Maminky sely trávu. Pomáhal každý, kdo mohl.

Každý má jednou v roce svůj „vel-
ký den“. Takový den má i naše Země.
Je to 22.dubna.

Jsme spokojeni a šťastni, když je
okolo nás příjemné a upravené pro-
středí. Kdyby se každý alespoň
v tento den zastavil a rozhlédl se,
zjistí, že i jeho přiložená pomocná
ruka bude velkým darem.

Paní ředitelka Benátská si je toho
vědoma a připravila program, které-
ho se zúčastnili nejen zaměstnanci
MŠ, ale i rodiče s dětmi. Dokázali
tak, že jim není lhostejné v jakém
prostředí jejich ratolesti mají vyrůs-
tat. Rodičů přišlo nad očekávání
mnoho a do zvelebování „našeho
kousku Země“ se s vervou pustily
i děti.
Při pohledu na odvedenou práci byli
všichni spokojeni. Nechali zde ne-
jen spoustu energie, ale i velký kus
svého srdce. Již nyní jsme připrave-
ni o „náš kousek Země“ pravidelně
pečovat.

Všem, kteří nám pomáhají moc
děkujeme a těšíme se na viděnou.

Eva Králová, MŠ Rohožník

Steele Philip Sopky
Swann Carolyne Azurová noc
Škvorecký Josef Příběh neúspěšného tenor saxofonu
Šmíd Zdeněk Trojí čas hor
Švandrlík Miloslav Abychom úplně nezpustli
Švec Bohuslav Soumrak keltského meče
Unger Lisa Krásné lži
Unsworth Barry Tanečnice
Vaiglová Šárka Zapékaná jídla
Vandenberg Philipp Zapomenutý pergamen
Verne Jules Honba za meteorem
Vynnyčuk Jurij Příběhy z Haliče
Wilson Jacqueline Cukrová vata
Winckler Bruno Sachsova nemoc
Zezulka František Z deníku praktického lékaře
Zimmer Renata Netradiční sportovní činnosti

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

Půjčovní doby:

Pondělí 10.00 hod  - 11.00 hod.   a 11.30 hod - 18.00 hod
Středa 10.00 hod - 11.00 hod    a 11.30 hod - 17.00 hod
Pátek 10.00 hod  - 11.00 hod    a 11.30 hod - 16.00 hod

Tel.: 281 973 864
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Květen proběhl v Sedmikrásce ve znamení škol-

ky v přírodě. Našich 38 dětí prožilo krásných 10 dní
na zdravém horském vzduchu v Krkonoších. Trošku
nás tam skrápěly májové deště, ale vrátili jsme se
všichni, nikdo se nerozpustil. Maminky splnily, co
slíbily, a poslaly nám krásné počasí alespoň na vý-
let do ZOO ve Dvoře Králové. Děti byly nadšené,
mláďátka se nám předváděla v plné kráse, sluníčko
pálilo – prostě opravdová idylka. Také jsme podnikli
dlouhou průzkumnou výpravu na 7 km vzdálenou
farmu. Cestu zvládli i ti nejmenší, ještě ne čtyřletí
caparti a odměnou jim byla projížďka na koních
i hry na krásném hřišti s průlezkami a živými kozič-
kami. Zásluhou našeho tradičního „vitamínového“
sponzora pana Kněžínka si děti pochutnávaly na
melounech, hruškách, pomerančích, jablíčkách
a jahodách co hrdlo ráčilo. Pan kuchař nám dokon-
ce uvařil jahodové knedlíky, protože ovoce bylo to-
lik, že se nedalo ani sníst. Za všechny děti tatínkovi
Terezky Kněžínkové moc děkujeme!

Samozřejmě jsme také hledali (a našli) poklad
a odkrývali tajemství přírody. A tak naše děti už po-
znají jasan od platanu, konipáska od kosa, vědí kde
roste strom šperkovník i bombónovník, kde hnízdí
kouzelná slepička, co snáší sladká vajíčka, umí roz-

luštit zprávu v mor-
seovce i postavit
bytelný domeček
pro skřítky.

Ptáte se, jak
to dopadlo se skřít-
kem Pařízkem? Jako ve všech pohádkách - dobro zvítězilo a Pařízci si už
hoví u dětí v postýlkách…

Martina  Kubová, MŠ Sedmikráska

 Jak jsme soutěžili.

Přijeli jsme,viděli jsme a málem jsme zvítězili.
Jak se to přihodilo? Chodíme do 4.B a už od první
třídy nás naše třídní paní učitelka Eva Hegyiová
učí hrát na zobcovou flétnu. Dřív jsme hráli každý
den, teď už tak často ne. Ale zase nám to jde lépe.
Proto nás paní učitelka letos přihlásila do soutěže
„Pískání pro zdraví“. Letošní ročník už byl devá-
tý a semifinále se konalo  v sobotu 21.4. 2007
v Hudební škole na Žižkově. V naší kategorii sou-
těžilo 6 sborů. My jsme si vylosovali předposlední,
páté vystoupení. A tak jsme měli dost času procvi-
čit si „Holubí dům“, „Trh ve Scarborough“ i „V tom našem mlejně“. Po  urputném souboji jsme se umístili na
bezvadném druhém místě. A jestli nás paní učitelka přihlásí i příští rok, slibujeme, že se budeme snažit,
aby to bylo třeba ještě lepší.

Za žáky 4.B. zapsala Barča Půžová
( s malou pomocí staršího bráchy )
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ZVEME VÁS

Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy uvádí:

Hudební skupinu    RANGERS (Plavci)
Ve složení: Karel Macálka, Max Presser, Dušan Reichmann, Mirek Řihošek, Jan Vančura.

Dne 22. 6. 2007.
společenský sál ZŠ Masarykova
Od 19:00 hod.

Cena vstupenek – 200,-Kč.
Pro důchodce cena – 150.-Kč
prodej MUDr. Dastychová.

Předprodej vstupenek: Knihkupectví nad Lesy
Staroújezdská 45 a podatelna úřadu.

Jste srdečně zváni.

Základní umělecká škola
Praha 9, Učňovská 1
Pobočka: Polesná 1690, Újezd nad Lesy

tel.:266 106 726, 731 571 323
E-mail: ZUS@234.CZ, www.umeleckaskola.cz

V úterý 5.června v 18.00 hod. se koná závěreč-
ný koncert žáků naší školy v Divadle pod Úrovní. Po-
dobně jako při vánočním vystoupení  v KC Beseda
vystoupí na koncertu přes padesát žáků hrajících só-
lově nebo  v různých souborech. Zahajovacím čís-
lem bude Žesťový fanfárový soubor, dále vystoupí
děti z klavírní, flétnové , kytarové, pěvecké a houslo-
vé třídy.  Dalším zpestřením je výstup těch nejmen-
ších - sboru žáků přípravné hudební výuky.

V nové pobočce naší ZUŠ v pronajatých učeb-
nách  ZŠ Polesná 1690 probíhá hudební výuka od
září  2006. I  když  většina žáků vystupujících na
závěrečném koncertě hraje na nástroj pouhých de-
vět měsíců, podařilo se pedagogům sestavit  hod-
notný  program.

Vzhledem k dalšímu navýšení počtu žáků plánuje-
me pro následující školní rok v pobočce v Újezdě
zavést  pravidelná  interní a veřejná vystoupení
a výchovné koncerty pro MŠ.

(Informace o přijímacích talentových zkouškách
pro školní rok 2007/2008 najdete na
www.umeleckaskola.cz . -  dět i  vybrané
v průzkumech hudebnosti zkoušky nedělají.)
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ČERVNOVÁ ZAHRÁDKA

Zahrádka červen 2007.
Vítám Vás u pravidelného poví-

dání o zahrádce, ale musím se při-
znat, že nevím jaké rady pro
měsíc červen použít, protože vše
co pro nás mají rostliny připraveno
na červen, letos proběhlo již
v květnu. A tak si budeme velmi
přát, aby platilo alespoň pořekadlo
“Medardova kápě čtyřicet dní kape“

Když píši tyto řádky je v před-
povědi  počasí tolik očekávaný déšť.
Měli bychom plít, jednotit, sekat tráv-
ník, vysazovat letničky na místa po
odkvetlých jarních cibulovinách,  ale
budeme  zalévat  tak, jak nám naše
možnosti s vodou dovolí. Připomíná-
me, že zaléváním na rozpálený list
studenou vodou je velmi špatné.
Když jinou možnost nemáme, zalé-
váme až po večerním ochlazení nebo
brzy z rána. Nesmíme zapomínat na
pravidelné přihnojování. V dnešní
době je tolik nových přípravků, že nej-
lépe je se poradit v odborných pro-
dejnách, jaký přípravek použít pro
jednotlivé rostliny. Ve většině přípa-
dů nám dobře poradí.

V letošním suchém jaru  se
také daří škůdcům a to zejména
mšicím.  Tady je jediný možný způ-
sob jak je zlikvidovat – postřik.
Vyzkoušené a stále v prodeji jsou
KARATE, DECIS, SUMITION
SUPER, MOSPILAN  a další dle
nabídky v prodejnách. Doporuču-
jeme postřiky střídat, neboť tím se
jejich účinnost zvětšuje.

A tak pouze radíme, počasí se
vymyká všem pravidlům a naše
péče o rostliny se musí přizpůso-
bit množství srážek i teplotám.

Sdělení:
V pátek  13. dubna nám před-

nášel o muškátech a balkónov-
kách odborník na slovo vzatý, pra-
videlný vystavovatel v Lysé nad
Labem jehož kolekce muškátů
byly oceněny i  v zahraničí,
př. František Šťastný.  Děkujeme
za odborné rady a čas, který nám
věnoval.

Ve čtvrtek 19. dubna naše or-
ganizace převzala na 3. Zasedá-
ní Územní rady ČZS hl. m. Prahy
„Čestné uznání I. stupně!“ , což
je nejvyšší stupeň vyznamenání.
K tomuto ocenění není žádná fi-
nanční odměna.

V pátek 20. dubna jsme absol-
vovali velmi netradiční přednášku
- výlet do Dendrologické zahrady
v Průhonicích, kde se nás ujal
Dr. Jiří Žlebčík. Při téměř dvouho-
dinové procházce po zahradě,
i když to nebyla ta nejdelší trasa,
jsme byli seznámeni z mnoha za-

jímavými dřevinami a rostlinami.
Tulipány, za kterými jsme do za-
hrady přijeli  právě ukazovaly svoji
krásu a ten den byla zahájena
i jejich výstava. Účastníci byli pře-
kvapeni malým finančním nákla-
dem. Pro většinu bylo vstupné
zdarma a dopravu jsme dotovali
z našich finančních prostředků,
protože se jednalo o přednášku
a příspěvek od účastníků  na do-
pravu byl pouze symbolický.

Hodnocení této akce od  zúčast-
něných bylo jen v superlativech.
Pro příští rok plánujeme přednáš-
ku se zaměřením na rododendro-
ny a azalky, pravděpodobný termín
konání měsíc květen, dle počasí
a jejich kvetení.

Na závěr - jenom doufáme, že
příroda je moudrá, se všemi vý-
kyvy počasí se vyrovná a zahra-
dy nám přinesou pouze radost.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

ZVEME VÁS

SBĚR TEXTILU

Český červený kříž opět pořádá před místním úřadem v Újezdě nad Lesy Sběr textilu,
záclon, bot, dek, ložního prádla, kočárků a jiných potřebných věcí.

Akce se koná v sobotu 30. června 2007 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Irena Zajacová, Český červený kříž
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ZPRÁVY Z FOTBALU

Nejmladší fotbalisté z klubu FK Újezd nad Lesy

Mladší přípravka (hráči ročníků 1998 a mladší)
Tréninky (hlavní hřiště): úterý   16,00 – 17,30 hodin
                                     čtvrtek 16,00 – 17,30 hodin

Výsledky dalších odehraných mistrovských utkání
jarní části sezóny 2006/2007.

14. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  – Dukla   0 : 13  ( 0 : 4 )
sestava: Šulek– Přibyl, Šuleková, Herčík, Bouška,
Votava, Černý, Mesjar, Veselovský, Horák
branky:
Komentář: Jestli jsme se domnívali, že po ostudném
výkonu na Spartě naši hráči nedokážou zahrát hor-
ší fotbal, tak to jsme se spletli. Soupeř nastoupil kom-
pletně s hráči ročníku 1998 a převyšoval nás ve
všech herních činnostech, na jeho branku jsme ani
nevystřelili a po přestávce nám došly i síly, takže se
nakonec počet gólů zastavil až na čísle 13. Další
jakýkoli komentář je zbytečný.

FK Újezd n/L ,,B“  – Tempo ,,B“   2 :  3 ( 0 : 1 )
sestava: Šuleková– Mikuš, Mrzena, Šulek, Bouška,
Králová, Votava, Černý, Mesjar, Veselovský, Michek,
Denemark, Mruvčinský
branky: 34´Mruvčinský, 46´Michek
Komentář : Dnešní soupeř neměl být zrovna
z kategorie těžších, neboť jsme ho na podzim na
jeho hřišti porazili 4:0. Bohužel ale naši hráči opět
přistoupili k zápasu jako na procházku lesem, takže
jsme brzy prohrávali 0:1. Nemohli jsme se dlouho
prosadit přes střed hřiště, abychom našim útoční-
kům nahráli do nějaké gólové šance. Poločas skon-
čil pro nás jednobrankovým mankem. Po přestávce
se přeci jenom naše hra trošku zlepšila, dokázali
jsme dlouhými nakopávanými balony překonat střed
hřiště, kde místo naší zálohy bylo jen prázdné mís-
to. Často jsme po rychlém brejku dostali balon až
před brankáře soupeře, ale zde jsme ani
z nejjasnějších pozic nedokázali vstřelit branku. Čtvrt
hodinky před koncem jsme snížili na rozdíl jediné
branky, protože předtím soupeř proměnil po nedo-
rozumění několika našich hráčů rychlý protiútok.
Soupeř ale odpověděl další rychlou brankou a od-
skočil opět na dvoubrankový rozdíl. Naše snaha o
vyrovnání vedla jen ke vstřelení jednoho gólu a tak
jsme aspoň na remízu nedosáhli. Kdyby naše muž-
stvo hrálo celých 50 minut jako poslední čtvrt hodi-
ny, nemohli jsme s tímto soupeřem prohrát.

15. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  – Viktoria Žižkov   1 : 5  ( 1 : 2 )
sestava: Šulek– Pinkas, Černý,  Přibyl, Šuleková,
Havel, Králová, Horák, Votava
branky: Černý
Komentář : K utkání jsme nastupoval i  pouze
s jediným hráčem na střídání.V takovéto soutěži, kdy
je soupeř schopen proti nám postavit kompletní dva
týmy složených převážně z ročníku 1998, jde velmi
těžko vydržet běhat celý zápas, což se nám zde stalo
osudným. První poločas jsme drželi se soupeřem
krok, když jsme do poločasu prohrávali jen o jednu
branku. Po přestávce nám došly fyzické síly, čehož
soupeř beze zbytku využil a dalšími góly stanovil
výsledek utkání. Je nutné ovšem připomenout, že
Viktorka postavila oproti podzimu úplně jiný tým, než
který jsme na podzim v pohodě přehráli.

FK Újezd n/L ,,B“  – Loko Vltavín ,,B“   4 : 0  ( 1 : 0 )
sestava: Přibyl –  Podrazký, Mrzena, Horák, Černý,
Votava, Havel, Bouška, Michek, Šulek, Šuleková, Ve-
selovský, Mruvčinský
branky: 3´, 36´, 49´ Mruvčinský, 29´ Šulek
Komentář: Do utkání jsme nastupovali s tím, že proti
aktuálnímu prvnímu celku tabulky nemáme co ztra-
tit a můžeme jen překvapit. K tomu kupodivu došlo,
protože kluci podali výborný kolektivní výkon a po
zásluze přehráli tým Loko. K tomu ještě brankář na-
šeho týmu chytil útočníkovi Loka penaltu, nařízenou
za ruku našeho hráče v pokutovém území. S jistotou
lze říci, že toto byl náš dosud nejlepší výkon v jarní
sezóně.
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16. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Aritma   1 : 5  ( 0 : 4 )
sestava: Šuleková – Bouška, Černý, Přibyl, Šulek,
Mrzena, Pikner, Michek, Havel, Pinkas, Mruvčinský
branky: 41´ Mruvčinský
Komentář: Tak jak jsme hráli výborný fotbal před-
chozí den, tak naši hráči v nezměněné sestavě ten-
tokrát na soupeře nestačili a po zásluze prohráli.
První poločas nás zastihl v útlumu, který možná
pochází i z únavy z náročného programu, protože
pro všechny hráče to bylo již druhé utkání během
víkendu, někteří hráči k tomu nastoupili ještě
v sobotu odpoledne za starší přípravku a absolvo-
vali 3 utkání během 30 hodin. Druhý poločas jsme
ještě vydolovali zbytky sil a hráli se soupeřem vy-
rovnané utkání, a to i gólově.
Smutná zpráva ovšem je, že mladší přípravka ,,A“
na jaře ještě nevyhrála, ale doufáme, že v dalším
utkání už konečně zabodujeme a získáme první jar-
ní body.

FK Újezd n/L ,,B“  –  Xaverov   7 : 0  ( 4 : 0 )
sestava: Šuleková – Bouška, Černý, Přibyl, Šulek,
Mrzena, Pikner, Michek, Havel, Pinkas, Horák, Mruv-
činský
branky: 10´, 25´, 27´, 29´ Šulek, 23´, 43´ Šuleko-
vá, 22´ Mruvčinský
Komentář: Dnešní soupeř byl papírově pro nás tím
z lehčích, co v této soutěži hraje a to se ukázalo již
v prvním poločasu, který jsme vyhráli 4:0. Náš bran-
kář se v bráně celý zápas nudil a kdyby tam usnul,
tak by se nic nestalo, protože soupeř naši bránu ani
neohrozil. Nutno podotknout, že nastoupil podobně
jako my s hráči od ročníku 1998 do ročníku 2000,
přičemž těch malých fotbalistů měl více než my.
Kdyby naši někteří hráči ale hráli více kolektivně
a tolik nesólovali, mohlo být naše vítězství dvouci-
ferné. Přesto je třeba hráče pochválit za bojovnost
a předvedený výkon.

17. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Junior ,,B“   6 : 0  ( 3 : 0 )
sestava: Šuleková – Bouška, Černý, Přibyl, Šulek,
Mesjar, Michek, Králová, Pinkas, Mikuš, Votava,
Horák, Mruvčinský
branky: 6´ , 11´ vlastní, 25´ Michek, 31´ Přibyl, 38´
Šulek, 41´ Mruvčinský
Komentář: Mladší přípravka „A“ vybojovala v jarní
části sezóny první tři body. Přijeli jsme na hřiště po-
sledního celku tabulky s tím, že konečně musíme
zabojovat a přivézt ze hřiště soupeře pro nás přija-
telný výsledek, což byla v tomto případě pouze vý-
hra. To se skutečně podařilo. Vlétli jsme na soupeře
jako uragán a během prvních minut ho zasypali
spoustou střel, které bohužel končily vedle branky
nebo v náručí spolehlivého gólmana. V tomto oka-
mžiku nám Junior pomohl tím, že si první dvě bran-

ky vstřelil sám, přičemž pokaždé byl k tomu donu-
cen některým z našich hráčů. Soupeře jsme celkem
jednoznačně přehrávali, ale smůla, která na nás
sedla již v pátečním zápase, se nás držela jako klíš-
tě. Přesto jsem dokázali v prvním i v druhém polo-
čase vstřelit tři branky a po zásluze odvezli tři body.
Stejně jako v pátek se vyskytly stejné chyby – kdy-
by si naši hráči více nahrávali, mohl soupeř od nás
obdržet dvouciferný příděl gólů. Hráčům je ale za
celý víkend potřeba vyslovit pochvalu za bojovnost
a výbornou reprezentaci našeho klubu.

FK Újezd n/L ,,B“  –  Třeboradice   4 : 0  ( 1 : 0 )
sestava: Havel– Černý, Šulek, Votava, Mrzena, Čer-
mák, Šuleková, Králová, Mesjar, Veselovský, Michek,
Pikner, Bouška, Pinkas, Mruvčinský
branky: 22´, 26´, 38´, 49´ Šulek
Komentář: Do utkání jsme nastoupili s velkým od-
hodláním a bojovností s cílem vybojovat povinné tři
body,  což nám soupeř ještě ulehčil. Špatně bránil,
nebojoval, nestačil na nás rychlostně ani technicky,
za celý zápas šla na našeho brankáře pouze jedna
propagační střela. Bohužel ukazatel skóre se zastavil
jen na 4, přičemž za 1. poločas jsme dali jen jeden
gól. Měli jsme ale v každém poločase šancí na vstře-
lení gólu aspoň deset, ale bohužel buď branková
konstrukce, zbrklost, střelecká smůla nebo neocho-
ta hráčů nahrát lépe postavenému spoluhráči zabrá-
nila navršit skóre směrem vzhůru. Přesto ale toto
utkání hráči zvládli s přehledem a byli pochválení
soupeřem i rozhodčím, zvláště za první poločas.

Obrázek z utkání FK Újezd – Třeboradice
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Starší přípravka (hráči ročníků 1996, 1997), I.A třída Praha
Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Tréninky : Každé úterý 16.00 Blatov

Každou středu 16.00 Blatov
Čtvrtek 16.30 Blatov (pouze v případě, že následující pátek nehraje MF10A)

Výsledky dalších odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2006/2007.

14. kolo – FK Újezd nad Lesy  - Troja   3:1 (0:0)
Branky : 2x Podlipný J., Baudiš J.
Sestava : Přibyl R. – Rubeš D., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Konejl D. – Podlipný J. (C) , Pinkas M.
Střídali – Vojáček L., Lipár D., Baudiš J.
Komentář : Soupeře jsme hlavně ve druhé půli jasně přehráli a výsledek mohl být ještě vyšíí (neproměnili
jsme penaltu). Asi nejlepší výkon v jarní části.

15. kolo
Motorlet Praha B - FK Újezd nad Lesy 3:2 (2:1)
Branky : Pinkas M., Havel J.
Sestava : Baudiš J.(C) – Lipár D., Andras L., Drdla L. – Rubeš D., Foltman P. – Havel J., Pinkas M.
Střídali – Černý T., Novotný D.
Komentář : V silně kombinované sestavě jsme nestačili na soupeře, který střídal 2 kompletní sedmičky.
V poslední minutě jsme vstřelili vyrovnávací branku, kterou rozhodčí z nepochopitelných důvodů neuznal.
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16. kolo – FK Újezd nad Lesy  - Dukla   0:3 (0:1)
Branky : 2x Podlipný J., Baudiš J.
Sestava : Přibyl R. – Rubeš D., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Konejl D. – Baudiš J. (C) , Havel J.
Střídali – Vojáček L., Lipár D., Černý T.
Komentář : Soupeř notně posílen hráči A mužstva nás prakticky nepustil za půlící čáru. Naši hráči podali
odevzdaný výkon, který se už doufejme nebude opakovat. Od vyšší porážky nás uchránil pouze výborný
výkon Romana Přibyla v bráně.

17. kolo
FSC Libuš - FK Újezd nad Lesy 0:0 (0:0)
Sestava : Přibyl R. – Rubeš D., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Konejl D. – Podlipný J. (C) , Baudiš J.
Střídali – Vojáček L., Havel J., Černý T.
Komentář : Na půdě aktuálně prvního týmu soutěže jsme předvedli výkon, kdy si všichni kluci sáhli až na
dno svých sil. V první půli jsme nedokázali proměnit vyložené šance a tak těsně před koncem málem přišel
trest. Vzhledem k průběhu zápasu je remíza zasloužená.

Roman Mruvčinský

Jezdíte rekreačně na kole nebo na bruslích in-linech ?
Píšete si kolik jste ujeli km ?

Zapojte se do naší soutěže rekreačních sportovců ! Budete pouze zasílat počet svých zdolaných km za
každý měsíc.
Výsledky a průběžné pořadí dostanete měsíčně. Na konci roku obdržíte originální diplom. Soutěž je zalo-
žena na naprosté dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů a účast je zcela ZDARMA. Výkony lze
doplnit i zpětně od začátku roku ! Brusle in-line a pochody jsou letos novinka - tak neváhejte ! Soutěží se
v těchto sportech :
Běh - Jízda na kole nebo rotopedu - Bruslení (in-line) - Dálkové pochody - Plavání - Běh na lyžích -
Všestrannost.
Jistě si najdete sport, ve kterém se umístíte na předních místech !  Přihlásit se můžete kdykoliv na adrese
: s.bilek@volny.cz nebo SMS na tel. 774 861 954 - ing. Stanislav Bílek.
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T A E K W O N D O

Třetí vítězství na Májovém poháru
V pražské hale Slavie proběhl 5. května 2007 tur-

naj o Májový pohár v taekwondo WTF. Našim závod-
níkům se na něm velice dařilo a  hned od prvních
zápasů byla vidět jejich velká síla a odhodlanost.

Zlaté medaile se podařilo získat: Petrovi Hu-
sákovi, Petrovi Vobeckému, Jakubovi Šťastnému,
Martině Šizlingové, Júlovi Smolejovi a Honzovi
Kotrčovi. Honza, ve váhové kategorii do 80 kg,
závodil po delší zdravotní přestávce, ale hned při
prvním ostrém startu ukázal, že neztratil nic ze své
bojovnosti. Vyřazovacími koly procházel celkem hlad-
ce, avšak ve finále narazil na bývalého reprezen-
tanta Adama Valentu. Ze zápasiště se po celá 3 kola
(zápas trvá 3 x 2 min.) ozýval ohromující řev rozlé-
hající se po celé hale. Honza byl odhodlaný vyhrát
a tak se také nakonec stalo, byť výsledek 3:2 byl
velice těsný. Před limitem většinou vyhrává své zá-
pasy Júlo Smolej (starší žáci do 40 kg) a i tentokrát
na něj soupeři nenašli recept, když pokaždé zvítězil
sedmibodovým rozdílem. Druhá místa se podařilo
vybojovat Marošovi Novákovi, Adamovi Bartákovi,
Vojtovi Soldánovi, Kristýně Engelové a Pavlu Pospíš-
kovi, který svedl velice vyrovnaný zápas, ve kterém
prohrál až v náhlé smrti. Bronz si odvezli: Ríša Sto-
čes, Matěj Štacha, Dominik Šebesta a Sára Seme-
rádová, proti které nastoupila o šest let starší zá-
vodnice. Sára se jí vůbec nezalekla a vrhla se na ni
s takovou vervou, že byla jen malý kousek od výhry.

Atmosféra na turnaji byla vynikající díky vzájem-
nému povzbuzování a fandění. Celkově se tým
umístil na prvním místě, což je již potřetí
z celkového počtu čtyř ročníků a odvezl si nád-
herný pohár, který je umístěn jako obvykle v naší
vitríně před tělocvičnou. Aktuální fotografie
z tohoto turnaje i z mnoha jiných akcí našeho klubu
jsou na webových stránkách www.kangsim.cz.

David Krčil

ZPRÁVY Z REKREAČNÍ KOPANÉ

Mužstvo S.Újezd n.L. pokračovalo v jarní části soutěžního ročníku 2006/07 pod vedením hrajícího tre-
néra Františka Sedláka se střídavými úspěchy, s následujícími výsledky: Podlehlo na umělé trávě ve Vršo-
vicích týmu Slávie 2:4, ačkoliv v poločase vedlo 1:0 (19.4.). S třetím týmem tabulky Telusem uhrálo
v domácím prostředí v Běchovicích remízu 3:3 (24.4.). S lídrem soutěže mužstvem FK Švanda prohrálo
1:5, po nerozhodném poločase 1:1 (2.5.), a další 2 body získalo po remízách 1:1 v domácím zápase
s Prakabem (9.5.) a v Miškovicích s Postilionem (16.5.). Doma porazilo C.A. ČSOB 4:3 (22.5.).
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Aktuální výsledky na internetové adrese www.Klub rekreační kopané.cz

Viktor Zollman

II. ročník lesního Běhu o pohár starosty, aneb za
Újezdskou sovou má své vítěze

Újezdské sovy našly nové domovy

Blatov. Každý den tu se železnou pravidelností za-
stavuje autobus projíždějící Újezdem nad Lesy a jen
pár lidí nastoupí a vystoupí.  V neděli 20. května ráno
právě z této zastávky proudily směrem k nedalekému
hřišti početné skupinky dospělých i dětí. Další přijeli
na kole nebo auty. Všichni měli na nohou maratónky
a v hlavě nebo batohu propozice Běhu o pohár sta-
rosty, aneb Běhu za újezdskou sovou, který již podru-
hé zorganizoval oddíl atletiky místního Školního spor-
tovního klubu ve spolupráci s Městskou částí
Praha 21 a sdružením Maminy z újezdské roviny.

Nakonec do Újezdu nad Lesy našlo cestu téměř tři
sta vyznavačů běhu každého věku. „Byli jsme příjem-
ně překvapeni hojnou účastí, na start se postavilo té-

měř o třetinu závodníků více, než loni a zvlášť katego-
rie mužů byla zastoupena padesátkou běžců, mnoh-
dy velmi kvalitních, z celé republiky,“ pochválila zvy-
šující se úroveň běhu za organizátory Zuzana
Olšanová, předsedkyně oddílu atletiky.

Mnozí z atletů stáli na startu úplně poprvé ve svém
životě a možná právě odtud si odnesou celoživotní lás-
ku k běhu. Jen z vyprávění a fotografií si bude zřejmě
pamatovat svůj premiérový start nejmladší účastnice
závodu 11 měsíční Kateřina Bártová. Naopak nejstar-
ší účastník – 72 letý Václav Culka z Kostelce nad Orli-
cí už jich má na svém kontě pěkných pár stovek.

Největší počet nadějí  nasadil do domácího závo-
du místní atletický oddíl. A vyplatilo se – na prvních
třech místech ve všech žákovských a juniorských
kategoriích umístilo celkem 21 nositelů domácího
zeleného dresu. Někteří z letošních vítězů si zopa-
kovali úspěch i z loňského roku, mezi nimi například
třináctiletá Gabriela Emanovská nebo sedmiletá
Lucie Šimková. Školnímu sportovnímu klubu byl pak

Průběžná tabulka I.B třídy, 2006/2007

Průběžná tabulka přeboru Prahy starých gard, 2006/2007
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SPORT

Nevidomí mezi námi – poznejte blíže život beze zraku.

Jste v rozpacích při setkání s nevidomým člověkem?
Chcete mu pomoci a nevíte, jak na to?
Máte v okolí nevidomého a chcete mu zprostředkovat odbornou pomoc?
Chcete se poradit vy nebo třeba váš nevidomý soused o tématech života se zrakovým  postižením?

*  navštivte internetové stránky www.nevidomimezinami.cz

*  volejte na bezplatnou poradenskou linku 800 155 100

*  přečtěte si právě vydanou knihu  - Olga Schindlerová „Na ruce si nevidím“
   (Praktické dovednosti pro život se zrakovým postižením)

Může nevidomý člověk lézt po skalách či umělých stěnách ?
Dokáže střílet z luku, kreslit či paličkovat?
Jak si poradí s rolí rodiče?

téměř ve všech kategoriích největším konkurentem
nymburský oddíl atletiky. Každý chtěl vyhrát, a tak
atmosféra byla napjatá nejen na startovní čáře, ale
i v doprovodných týmech rodičů a dalších příbuz-
ných, kteří mnohdy nesli porážku svých rodinných
„favoritů“ hůř než oni sami.

Zatímco v dětských kategoriích se bojovalo i se
slzami v očích, dospělí si o májové neděli chtěli užít
také trochu legrace. A užili. Poté, co organizátoři
s notnou dávkou recese, na poslední chvíli zařadili
mužskou kategorii běžců nad 100 kilogramů. Ještě
před startem proběhlo povinné vážení a pak už pě-
tice odvážlivců vyrazila na 300 metrovou trať, kte-
rou před několika málo minutami s přehledem zdo-
lávaly i jejich předškolní ratolesti. Neměli se za co
stydět, doběhli všichni a ještě si odnesli plný koš
ovoce a zeleniny. Vitamíny přišly vhod, ale točené
chlazené ještě víc. Nejen o pitný režim, ale občerst-
vení vůbec se po celý den starali kromě organizáto-
rů akce také maminy z Újezdské roviny a  někteří

z řad sponzorů – Pekařství Kollingerovi a  Penny
Market . Těmto a všem dalším sponzorům patří vře-
lý dík za zdařilou akci. Díky jejich pomoci, převážně
ve formě  hodnotných věcných darů,  si každý účast-
ník odnesl kromě dobré nálady a sportovního zážit-
ku  pěknou cenu. Ti nejlepší pak díky příspěvku Měst-
ské části Praha 21 a z rukou její starostky paní
Andrey Vlásenkové převzaly poháry, medaile a sym-
bolické keramické sovy, které vytvořily děti z místní
školy. Újezdské sovy se v tu neděli hromadně
přestěhovaly ze svého  lesa do nových domovů
malých i velkých běžců z celé republiky.

Letošní ročník Běhu za újezdskou sovou skončil.
Vítězové si rozšířili nebo právě založili sbírku
domácích trofejí a ti ostatní mají velkou motivaci pro
svůj další tréninkový proces. Za újezdskou sovou se
poběží znovu už za rok!

                      Dagmar Koutská,Radka Kohoutová,
Za ŠSK Újezd nad Lesy

RŮZNÉ
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RŮZNÉ

PLACENÁ INZERCE

Masarykova základní škola

a mateřská škola v Polesné ul. 1690, P-9,

přijme od 1.9.2007 kvalifikovanou učitelku MŠ.

Informace na tel.č. 281011521

a  e-mail: huttova.ms@zspolesna.cz.

Mateřská škola Sedmikráska

přijme od srpna 2007 novou školnici.

Informace na tel. čísle 281 971 231

nebo přímo v mateřské škole

* prohlédněte si výstavu černobílých fotografií

- od 27.6. do 14.7. v A Studiu Rubín (Malostranské nám. 9, Praha)
- od 15.7. do 31.7. v baru jménem Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha)
- od 6.8. do 31.8. v kavárně Velryba (Opatovická 156, Praha)
- od 1.9. do 31.10. v kavárně Vesmírna (Ve Smečkách 5, Praha).

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, www.okamzik.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Petra Chmelařová
Projekt je podpořen z programu Transition Facility EU.

Pomozte nám pomáhat nevidomým. Odešlete dárcovskou SMS.
ve tvaru DMS OKAMZIK na číslo 87 777.
Číslo účtu pro finanční podporu Okamžiku : 334 334 / 2400. DĚKUJEME!

S.A.F. Praha spol. s r.o.

výrobce zařízení pro povrchové úpravy
přijme na pracovišti Přišimasy 38, 282 01 Český Brod

tyto profese:

ELEKTROINSTALACE DO 1 000 V
rodinné domy * bytové jednotky
dílny * průmyslové rozvody
kanceláře * el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE    *   hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:
DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský

e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz

Sdružení elektro
Elektroinstalace

Lacina – Koubský

korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

firma Lacina-Koubský sdružení elektro

přijme do trval. prac. poměru elektrikáře
s vyhláškou č. 50/78 Sb §6-8

informace: p. Lacina tel.: 603 413 202

1.Zámečník- svářeč
pro výrobu plechových skříňových konstrukcí
požadované vzdělání: vyučen v oboru+praxe
požadované znalosti: znalost práce s plechem,
svařování MIG/MAG, montážní práce

2.Montážní pracovník
pro montáž strojních zařízení
požadované vzdělání: vyučen
požadované znalosti: řidičský průkaz sk. B

3.Technik- realizátor zakázek, servisní technik
požadované vzdělání: SPŠ Strojní
požadované znalosti: znalost práce s PC (World,
Excel apod.), flexibilnost, řidičský průkaz sk. B

4. Samostatný skladník
požadované vzdělání: vyučen v oboru, znalost
práce s PC (World, Excel apod.), řidičský průkaz
sk. B a motorový vozík

Ve všech případech se jedná o jednosměnný pro-
voz. Nástup možný ihned.
Kontaktní telefon: 321 672 815 sekretariát
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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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

placená
 inzerce & reklama

 
HLÍDÁNÍ  DĚTÍ
nabízím hlídání dětí od 0 - let věku, možno celý den
i týden přes noc. Mám zkušenosti i doporučení.
Jsem zkušená řidička sk.B, s časovou flexibilitou.

Věk 33 let. žena

Mobil: 728 603 387 
 

Prosperující firma v Praze 10 přijme:

- vyučené zámečníky pro práci s plechem
podle podle výkresů a technologických postupů

- elektromechaniky - slaboproud s ÚSO vzděláním
nebo vyučené

Nástup možný ihned.

Informace na tel.: 267 287 290,  724 040 862

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
út 13.30 - 14.15 děti 5 - 6 let
út 14.15 - 15.00 děti 4 - 5 let
čt 13.30 - 14.15 děti 5 - 6 let

KARATE ZAČÁTEČNÍCI ŽÁCI 7 - 10 LET
po  14.30 - 15.30
čt   14.15 - 15.15

KARATE ZAČÁTEČNÍCI ŽÁCI 11 - 15 LET
po + čt 15.30 - 16.30

KARATE DĚTI POKROČILÍ
út 15.15 - 16.45
čt 16.30 - 18.00

KURZY JÓGY V KLÁNOVICÍCH
Výuka v malých skupinách v příjemném prostředí
Vhodné pro všechny věkové kategorie
Začátečníci: každé pondělí 18,30-20,00
a každé úterý 9,00-10,30
Pokročilý: každou středu 18,30-20,00
Registrace na info@jogaklanovice.cz nebo 775 330 217

NABÍZÍM PRÁCI V OBORU
ELEKTROMECHANIK / ELEKTROMECHANIČKA

na Živnostenský list

Jedná se o opravy domácích šňůrových
spotřebičů, včetně kadeřnických.

Kontakt na tel.: 603 525 507 nebo 731 485 149
Práce na provozovně v areálu VÚ Běchovice

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

Mgr. JANA KONEČNÁ,
2. Dan
Japan Karate Association,
držitelka medailí z ME a MS
10 let  trenérské praxe

fitcentrum MAMUT
Úvaly
(Náměstí Svobody 1452)
od 10. 9. 2007
info: 724 044 626
www.fitcentrummamut.wz.cz
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placená
 inzerce & reklama

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

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR A LIAZ HR !!!

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
Jana Maňhalová

Březí 146 - Říčany - Tel.:  606 486 910

●●●●● Dámské zakázkové krejčovství
●●●●● Opravy oděvů

●●●●● Úpravy oděvů
●●●●● Opravy a šití prádla

KŮROVKY

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÁ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

Cihlový zdící systém POROTHERM,  přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H , cihly, překlady, stropní
systém HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd…..
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK,  ztracené bednění, ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..

Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (5% DPH)

pražené pochoutky

PRODEJ PŘÍMO Z VÝROBNY

Orientační otevírací doba:
Po- Pá: 7- 12   14-17

Kontakt a objednávky:
www.kurovky.cz / tel.: 723 288 762
ulice Zaříčanská (bývalá pekárna)
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 inzerce & reklama

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
SPRÁVNÍ  ÚKONY na  DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU

Růžena Hájková
602 253 108, 602 259 250

Machovická 1676,   Újezd nad Lesy

● přihlášení
● odhlášení
● převody
● změny v TP
● ztráta TP, OTP, SPZ ...
● dovozy
● povinné ručení

Příjem a výdej: Ne – Čt: Od 17.00 do 19.00

Od 20.00 do 22.00

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou

mobil: 605 532 699  pesim.yamaha@seznam.cz
P R A H A

Prodej KOI KAPRŮ
a veškerého příslušenství k zahradním jezírkům
Blatov - areál penzion Bonsai

Tel.: 602 688 866

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy,  tel.: 281 972 273 nabízí

Masáže
thajské masáže, masáž horkými kameny,

celutidové programy, parafin, klasické, lymfatické,
reflexní, reiki, baňkové, Zen Touch Shiatsu, moxování,

Sauna, Vířivá vana, Solárium
www.topresort.cz

Hledáme maséra nebo masérku
na odpolední hodiny.

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

KOSMETIKA
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

- kompl.ošetř. kosm. Nobilis / A.Lotan …......... 350,- / 550,-
(povrch.čištění, peeling, změkč. a hl. čištění,
masáž, pleť.maska, závěr. ošetření,
z d a r m a   úprava obočí)

- úprava obočí samostatně ………………......... 40,- až  60,-
- depilace  - lýtka / celé nohy ………….......…. 160,- / 300,-
- depilace -  podpaží, třísla………………………........ 100,-
- depilace -  horní ret ……………………………......… 50,-
- mikromasáž očního okolí  (kosm.A.Lotan)…….......... 95,-
- barva obočí / řasy …………………………........ 50,- / 60,-
- líčení …………………………………….............. od 150,-
- barevná typologie, prodej kosmetiky

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

- klasická manikúra / pedikúra ………….......... 100,- / 150,-
- P-SHINE - japonská manik. / doplnění .......... 220,- / 190,-
- francouzská manikúra ……………………..............… 50,-
- lakování  …………………………………………....… 30,-

Prodám veškerou výbavu na křečka
skleněné akvárium s ochraným krytem nahoře,

přenosné akvárium, keramický domeček,
běhací kolo, napájky na vodu.

Dobrý stav. Celková cena 300 Kč,
možno také koupit jednotlivě, ceny dohodou.

V připadě zájmu prosím volejte na tel.: 605 422 523

Přijmeme: Technika do servisu na HPP

Jan Šulc-Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, Praha 9 Újezd nad Lesy

tel.: 281 972 592

Přijmeme také brigádníky na balení a expedici zásilek

Požadujeme:manuální zručnost na jemné práce, logické uva-
žování, aktivní přístup a samostatnost

Rodina hledá ke koupi STAVEBNÍ POZEMEK
nad 800 m2 nebo dům k rekonstrukci

i s pozemkem v Újezdě nad Lesy,
pouze v blízkosti Klánovického lesa.

Platba ihned.                Cenu respektujeme.
Prosím volejte tel.: 602 327 423

S L E V A   P L A V E K

V Šestajovicích již sedmým rokem působí pobočka
základní umělecké školy Jana Zacha z Čelákovic.
Děti se zde pod vedením zkušených
pedagogů učí zpívat, hrát na klavír, kytaru
zobcovou flétnu nebo lesní roh. Až do
konce června přijímáme nové žáky.

bliž



36

KLIMATIZACE
KOMPLETNÍ SERVIS

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, PEDIKÚRA

Chcete si odpočinout v příjemném
prostředí STUDIA TÁLÍ ?

budeme rádi
Pro více informací klikněte na

www.studio-tali.wz.cz
STUDIO- TÁLÍ, KLÁNOVICE U KOUPALIŠTĚ

TEL.: 281 963 106

Přijmu kadeřníka nebo kadeřnici
do STUDIA TÁLÍ

V Klánovicich u koupaliště.
Nejlépe s vlastní klientelou.Možno i na

 2-3 dny v týdnu.
VALTEROVÁ TATIANA

602 292 405

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

· dodávky a montáže na klíč
· návrh technického řešení a konzultace zdarma
· systémy SPLIT, MULTISPLIT, MOBILNÍ JEDNOTKY
· tepelná čerpadla (také invertní)
· odvlhčovače bazénů atd…
· záruční i pozáruční servis
Výkony od 2,6kW do 10,5kW.
Ceny jednotek od 12.000,- (DPH 5% )
Ceny montáže od 6.000,- (DPH 5%)

Adresa: MOMAT s.r.o., Záběhlická 30, P - 10
Pobočka: Borovská 1700, Praha 9 – Újezd n. Lesy
Kontaktní osoba: Jan Král
telefon: 777 010 351
email: klimatizace.kral@seznam.cz
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Meteor  Czech Republic, spol. s r.o.
zavedený distributor náhradních dílů na automobily
přijme do svých řad pro  centrálu Praha 9 – Horní Počernice
pracovité kolegy do pozice

SKLADNÍK
Náplň práce:

· zarovnávání zboží na určené místo, vychystávání zboží k rozvozu dle daných instrukcí a dokumentů
· balení, počítání
· udržování pořádku v prostorách svého pracoviště i celého skladu
· dodržování stanovených pracovních postupů a nastaveného systému

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 911.
Příjem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Irena Mrázová, tel:     281 012 980, e mail: irena.mrazova@praha21.cz. Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
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D Ů L E Ž I T É
U Z ÁV Ě R K A  V Ž DY

14 . V  MĚSÍC I

zde mohl být váš inzerát

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - European Tae Bo, European Spin Gym, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 281 973 333

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

David Červenka

Výroba pro exteriér i interiér
vrata (posuvná), vrátka, ploty, schody (točené),

zábradlí, mříže, stolky, skříně, okna ...

Kompletní služby, dle dohody včetně skla, dřeva,
barvy, montáže a dopravy.

Tel.: 602 619 966
Fax: 281 972 618

Nabízíme:

· zázemí silné společnosti
· řádné zaškolení
· zaměstnanecké výhody
· možnost bezplatného využití firemní posilovny
· volné víkendy

· motivující finanční ohodnocení

V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení zasílejte své profesní životopisy s uvedením značky  „S Praha 9“
na adresu:

Meteor Czech Republic, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800,  193 00 Praha 9
- k rukám Kateřiny Pencové

nebo využijte e-mail: pencova@meteor.cz
případně volejte: 226 003 307, 602 259 095

Požadujeme:

· výuční list
· trestní bezúhonnost
· pečlivost
· spolehlivost
· fyzickou zdatnost


