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ZASED¡NÕ RADY
Rada místního zastupitelstva na svém
85., 86. a 87. zasedání ve dnech 10.
a 24. záøí a 8. øíjna 2002
vzala na vìdomí:
- �ádost spoleèenství �lebská 1615 �

1616 týkající se privatizace nebyto-
vých prostor � gará�í na sídli�ti Ro-
ho�ník. Rada ponechává rozhodnutí
na novì zvolené orgány, které budou
zvoleny v listopadu 2002 a ulo�ila
panu starostovi odpovìdìt �adateli
v intencích tohoto usnesení

- �ádost pí Líznerové o zmìnu územ-
ního plánu hl. m. Prahy a ulo�ila ve-
doucímu OMI ing. Voskovi, aby pøi-
pravil podklady pro zmìnu územního
plánu a pøedlo�il je na dal�í jednání
rady

- �ádost pí Franzové o prominutí pe-
nále a ulo�ila vedoucímu BH a VHÈ
ing. �afaøíkovi, aby do pøí�tího jedná-
ní rady pøedlo�il ve�keré podklady tý-
kající se dlu�né èástky s návrhem na
øe�ení

odsouhlasila:
- pou�ití mìstského znaku ke komerè-

nímu úèelu firmì NEVEL GRAFIK za
úèelem výroby samolepek �PATRIOT�
se znakem MÈ Praha 21 a ulo�ila rad-
nímu p. �vejnohovi, aby provìøil pod-
mínky registrace mìstského znaku

- vybudování EKO stojanu na pozem-
ku MÈ Praha 21 na sídli�ti Roho�ník
a vybudování pøípojky el. napìtí,
která bude vedena od domu è.p. 1629
z ulice Mì�ínské, schválila návrh
smlouvy o nájmu a povìøila pana sta-
rostu podpisem smlouvy po konzul-
taci s právním zástupcem JUDr. Fialou

- záznam vìcného bøemena ze zákona
dle �ádosti GIS- STAVINVEX a.s.,
schválila �Souhlasné prohlá�ení�
vztahující se k pozemkùm è. parc.
4306/19 a 4306/16 na k.ú. Újezd nad
Lesy a povìøila pana starostu podpi-
sem tohoto prohlá�ení

- bezplatný pronájem místa na umís-
tìní nápojového automatu pro za-
mìstnance Úøadu MÈ Praha 21 a ve-
øejnost, provozovaný spoleèností
GASTROSET s.r.o., schválila Smlou-
vu o zabezpeèení provozu nápojo-
vého automatu a povìøila pana sta-
rostu podpisem smlouvy

- uzavøení komunikace Zaøíèanské
z dùvodu napojení ètyø rozestavì-

ných RD ( p. è. 3735/20, 3735/21, 3735/
22 a 3735/23 ) na in�enýrské sítì za
podmínky, �e v ulici Roho�nické bu-
dou doèasnì umístìny dopravní
znaèky zákazu stání

- finanèní výpomoc pro SK Újezd nad
Lesy ve vý�i 99.000,- Kè na vybu-
dování nového zdroje vody pro zá-
vlahový systém na fotbalovém høi�ti
SK  Újezd nad Lesy, ulo�ila vedoucí-
mu OMI ing. Voskovi, aby ve�keré
práce zajistil u firmy STAKO a ve-
doucí FO ing. Koblicové, aby pro-
vedla finanèní vyrovnání formou
zapoètení pohledávky

- rozdìlení finanèních prostøedkù ve
vý�i 350. 000,- Kè jako pomoc pro
obce a mìsta posti�ené povodnìmi
následovnì: 2 zahradní domky NIKA
v hodnotì 198.000,- Kè pro obec Kly,
30 kusù vysou�eèù ETNA 200 pro
MÈ Praha 8, MÈ Praha � Velká
Chuchle a MÈ Praha � Zbraslav
a ulo�ila panu starostovi, aby schvá-
lení daru projednal na podzimním
jednání zastupitelstva

- úpravy rozpoètu è. 17 � 19 (støe�ní
nástavby, rekonstrukce budovy úøa-
du a pøíjem dotace od MHMP) a ulo-
�ila panu starostovi, aby pøedlo�il
tato rozpoètová opatøení ke schválení
na jednání Zastupitelstva MÈ Praha 21

- vyplacení èástky 268.800,-Kè dle
�ádosti První roho�nické s.r.o. v sou-
ladu s èlánkem IX. smlouvy èíslo
1/94 ze dne 14.6.1994 a doporuèila
Zastupitelstvu MÈ odsouhlasit vy-
placení vý�e uvedené èástky ve pro-
spìch První roho�nické s.r.o.

- zprávu o èinnosti Rady MÈ Praha 21
za uplynulé volební období a povìøila
pana starostu, aby pøedlo�il Zprávu
o èinnosti rady na jednání Zastupi-
telstva dne 25. 9. 2002

- pøevod finanèních prostøedkù ve
vý�i 100.000,- Kè a ulo�ila vedoucí
FO ing. Koblicové, aby pøevedla tyto
prostøedky z rezervy kapitoly 10 �
Pokladní správa do kapitoly 03 � Do-
prava � silnice (opravy)

- roz�íøení souhlasu s ulo�ením plyno-
vodu a pøípojek, vydaného Usnese-
ním Rady MÈ Praha 21 è. 1197 ze dne
7. 5. 2002 o pozemky: 1798 � PK 620/
24, 620/27, 620/29, 620/39, 620/42
a 2271, 2520, 2872, 3202, 3534, 3769

- projektovou dokumentaci ke staveb-
nímu povolení stavby � Výstavba

drená�í � Klánovický les v Újezdì nad
Lesy�

- investièní zámìr na výstavbu Domo-
va dùchodcù, kterou pøedlo�ila spo-
leènost s.r.o. H a K PROJEKT, se
sídlem Saratovská 35, Praha 10 a ulo-
�ila panu starostovi pøedlo�it tento
investièní zámìr na prosincové jed-
nání Zastupitelstva MÈ Praha 21

- úpravu zøizovací listiny pøíspìvkové
organizace � Základní �koly Praha 9
� Újezd nad Lesy, Polesná è. p. 1690
ze dne 30.10.1992 a se zmìnou v za-
øazení do sítì �kol Ministerstva �kol-
ství ÈR následovnì:

V bodu I. :
Název organizace : Masarykova
základní �kola Praha � Újezd nad
Lesy

V bodu V. :
Vedlej�í hospodáøská èinnost je mo�-
ná v souladu s § 21 zákona è. 564/90
Sb. v platném znìní a zákonem è. 250/
2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù. Vymezení èinností:

- poøádání odborných kurzù, �kolení
a jiných vzdìlávacích akcí

- poskytování slu�eb � úèetnictví,
hostinská èinnost a koupì zbo�í za
úèelem dal�ího prodeje.

- pøevod finanèních prostøedkù ve
vý�i 200.000,- Kè a ulo�ila vedoucí
FO ing. Koblicové, aby pøevedla tyto
prostøedky z kapitoly 02 � Mìstská
infrastruktura � polo�ka �Kanalizace
II. etapa�, investice do kapitoly 08
Místní hospodáøství � polo�ka
�Støe�ní nástavby, investice

neodsouhlasila:
- poskytnutí finanèní dotace na vybu-

dování veøejného chodníku a parko-
vi�tì pøed restaurací Na Blatovì a ulo-
�ila vedoucímu OMI ing. Voskovi od-
povìdìt �adateli v intencích tohoto
usnesení

povìøila:
- pí øeditelku Janu Cenkrovou, aby

vstoupila v jednání s panem ing. �ù-
rou o dal�ím pronájmu nebytových
prostor pro potøeby 1. M�, a to na
dobu do konce �kolního roku 2004/
2005, povìøila pí øeditelku podpisem
dodatku smlouvy a ulo�ila MUDr. Rou-
bíèkové, aby v intencích tohoto usne-
sení informovala pí øeditelku Cenkro-
vou
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- pana starostu podpisem Dohody

o pøedèasném u�ívání stavby è. 0162
� Z� Polesná, etapa 0002 � rekon-
strukce stávající budovy v pøípadì,
�e bude dohoda odsouhlasena in-
vestorem

schválila:
- smlouvu o kontrolní èinnosti, která

je uzavøená podle § 591 a násl., zá-
kona è. 513/91 Sb. (Obchodní záko-
ník), dne 27.8.2002 mezi MÈ Praha 21
a ATLAS AUDIT s.r.o. a povìøila
starostu podpisem smlouvy

- dopravní situaci na stavbu è. 3140 �
TV Újezd nad Lesy, etapa 0008, ko-
munikace jih

- pronájem vývìsní skøíòky Stranì ze-
lených za poplatek 100 Kè/mìsíc po
dobu deseti let a ulo�ila vedoucímu
OMI ing. Voskovi, aby písemnì od-
povìdìl �adateli v intencích tohoto
usnesení

- návrh programu jednání Zastupitel-
stva MÈ Praha 21

- smlouvy è. 1377/2002/OOBCH
a 1378/2002/OOBCH o zøízení vìc-
ného bøemene s Pra�skou plynáren-
skou a.s. a povìøila starostu podpi-
sem smluv

- smlouvy o smlouvách budoucích
o vìcném bøemeni pro stavbu veøej-
né èásti plynovodní pøípojky v ulici
Polepské è.p. 31 a v ulici Kalské
è.p. 939 v Praze � Újezdì nad Lesy
a povìøila starostu podpisem smluv

- smlouvu o smlouvì budoucí o vìc-
ném bøemeni pro stavbu veøejné èásti
plynovodní pøípojky pro objekt na
pozemku è.parc. 2089, kat. území
Újezd nad Lesy a povìøila starostu
podpisem smlouvy

- Smìrnici k poskytování cestovních
náhrad a povìøila starostu podpisem
smìrnice

- nabídku pí Jitky Bauerové, bytem
Li�ická 1502, Praha 9 � Újezd nad
Lesy, na pronájem plechové gará�e,
umístìné v areálu M� Sedmikráska
a ulo�ila vedoucímu OMI ing. Vos-
kovi vypracovat a pøedlo�it na dal�í
jednání rady návrh nájemní smlouvy
a odpovìdìt pí Bauerové v intencích
tohoto usnesení

- rozpoètové opatøení è. 20. (Dotace
pro M�). Finanèní prostøedky budou
pøevedeny z kapitoly 10 Pokladní
správa do kapitoly 05 � Zdravotnic-

tví a sociální péèe, rada dále povìøila
vedoucí OSV pí. Okrouhlíkovou vy-
dáváním rozhodnutí o prominutí pøí-
spìvku na èásteènou úhradu nein-
vestièních nákladù mateøských �kol,
�kolních dru�in a �kolních klubù
a ulo�ila vedoucí FO ing. Koblicové
pøevádìt finanèní prostøedky na zá-
kladì rozhodnutí vedoucí OSV
pí Okrouhlíkové ve prospìch sub-
jektù, kterým pøíspìvek nále�í

- dodatek è. 1 smlouvy o zápùjèce bytu
è. 1627/01 po neplatièích panu Vlá-
senkovi s prodlou�eným termínem
úèinnosti do 31. ledna 2003 a sou-
hlasila s prodlou�ením lhùty splat-
nosti na zaplacení kupní ceny (vèetnì
pøíslu�enství) bytu è. 1627/01, ul. �í-
�ovská do 31. ledna 2003 dle splátko-
vého kalendáøe, který je nedílnou
souèástí originálu zápisu a povìøila
starostu podpisem dodatku

- smlouvy o výstavbì k domu è.p. 1610,
1611 a 1612 v ulici �í�elické, které jsou
nedílnou souèástí originálu zápisu
a povìøila starostu jejich podpisem

- návrh �Dárkového certifikátu� dle
nabídky OBI MARKETU �tìrboholy
a ulo�ila starostovi, aby odpovìdìl
panu øediteli Kuthanovi v intencích
tohoto usnesení

- v souladu s ustanovením zákona
284/2002 Sb. o státní správì a samo-
správì odmìnu øediteli Masaryko-
vy Z� panu M. Kurkovi, pí øeditelce
M� Roho�ník D. �tolcbartové, øedi-
telce M� Sedmikráska pí A. Vlkové
a øeditelce M� Starokolínská 132
pí J. Cenkrové

- dodatek è. 3 ke smlouvì o nájmu neby-
tových prostor ze dne 05.09. 2001
mezi MÈ Praha 21 a spol. s r.o. MEDI-
SAL a povìøila pana starostu podpi-
sem dodatku

- zmìnu rozpoètu è. 21 (pøevod pro-
støedkù mezi VHÈ a pokladní sprá-
vou) na rok 2002

- Zøizovací listinu Místní veøejné knihov-
ny v Praze 21 po ní�e uvedených úpra-
vách
a) v�ude v textu bude zohlednìn

správný název mìstské èásti tj.
Mìstská èást Praha 21

b) sídlo a adresa organizace � Lo-
mecká 656, 190 16 Praha 9

c) Èl. 4 bod è. 2 � knihovník je jme-
nován a odvoláván Radou MÈ
Praha 21

d) Èl. 6 bod è. 2 - rozpoèet knihovny
je souèástí rozpoètu mìstské èásti
a povìøila starostu podpisem Zøi-
zovací listiny

- Knihovní øád Místní veøejné knihov-
ny v Praze 21 po ní�e uvedených úpra-
vách
a) v�ude v textu bude zohlednìn

správný název mìstské èásti tj.
Mìstská èást Praha 21

b) ceny upomínek budou stanoveny
na základì platných pøedpisù
Èeské po�ty,
povìøila starostu podpisem Kni-
hovního øádu a ulo�ila pí Tomai-
desové, aby do pøí�tího jednání
rady pøedlo�ila revizní zprávy
knihovny za posledních 6 let

- smlouvu o nájmu nebytových pros-
tor è. 373/B/2002 mezi MÈ Praha 21
a pí Jitkou Bauerovou nar. 30. 08.
1975 a povìøila starostu podpisem
smlouvy

- smlouvy o nájmu vývìsních skøínìk
è. 374/B/2002, è.375/B/2002, è. 376/
B/2002, è. 377/B/2002 a è. 378/B/2002
a povìøila starostu podpisem smluv
è. 375 � 378/B/2002 a zástupce staros-
ty podpisem smlouvy è. 374/B/2002

- FK Újezd nad Lesy investici ve vý�i
200. 000 Kè k zaji�tìní dokonèení
stavby - høi�tì Blatov a ulo�ila vedou-
cí FO ing. Koblicové, aby pøevedla
tyto prostøedky z rezervy kapitoly 10
� Pokladní správa do kapitoly 08
Místní hospodáøství � polo�ka vý-
stavba oplocení

doporuèila:
- Zastupitelstvu MÈ Praha 21 zøídit

organizaèní slo�ku �Místní veøejná
knihovna v Praze 21 � Újezdì nad
Lesy�, ulo�ila zástupci tajemníka
ÚMÈ zpracovat do 8. 10. 2002 nový
návrh Zøizovací listiny v souladu se
zákony è. 131/2000Sb. 250/2000 Sb.
a 257/2001 Sb. a tento návrh pøedlo�it
k projednání Radì MÈ Prahy 21 a sta-
rostovi pøedlo�it návrh na zøízení
organizaèní slo�ky �Místní veøejná
knihovna� dne 25.9.2002 k projedná-
ní Zastupitelstvu MÈ Prahy 21 Újezd
nad Lesy.

jmenovala:
- pí Emilii Kuèerovou èlenkou Komise

sociální a zdravotní, a to s platností
od 1. 10. 2002
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- pí Lenku Hrubou vedoucí odboru

státní sociální podpory s platností
od 9. 10. 2002 a schválila platový
výmìr pí Hrubé

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

manì Li�kové, �e odstranìní betono-
vých zábran je mo�né, pokud bude ve
smyslu petièního zákona podána petice
obyvatel s trvalým pobytem výhrad-
nì v ulici Pilovské, v ní� více ne� 50%
obyvatel tuto odstranìní po�aduje.
V takovém pøípadì budou betono-

vé zábrany neprodlenì odstranìny.
- správcùm jednotlivých kapitol nebo

jejich zástupcùm, aby pøedlo�ili ná-
vrhy rozpoètu na rok 2003 do 25. 9.
2002 vedoucí FO ing. Koblicové

Jiøí Sikaè
èlen rady místního zastupitelstva

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji Sboru pro obèanské zále�itosti a místnímu spolku zahrádkáøù za projevené blahopøání k �ivotnímu jubileu.

Hana �mídlová

È e s k ý  è e r v e n ý  k ø í �Místní skupina Praha 9 � Újezd nad Lesy
Policie ÈR
obv. øeditelství
k rukám p.pluk.Dr.�aldy
Jandova 1, Praha 9  190 00
Vìc:  Podìkování                                             Újezd n. L.  9. 10. 2002

V dobì povodòových událostí jsme chtìli jako místní organizace ÈÈK spolu s Mìstskou èástí Praha 21
rychlou pomocí zmírnit utrpení posti�ených.

Potøebovali jsme proto vyzvat obèany Újezda n.L. k okam�ité pomoci formou sbìru.
Jediným zpùsobem, jak tuto výzvu dát urychlenì veøejnosti na vìdomí, bylo pou�ití auta s megafonem.

V tomto ohledu nám v rámci svých mo�ností velice ochotnì pomohla právì místní policie v Újezdì n.L., za
co� jim vyslovujeme veliký dík. Byli bychom rádi, kdyby jejich práce navíc byla ocenìna i vedením policie.
Nebo� pøi tak vypjaté situaci, kdy museli svùj èas dìlit mezi øádné povinnosti a slu�by pøi povodních,
nalezli i èas pro potøeby na�í obce, co� je nutno ocenit.

Vyslovujeme proto èlenùm místní policie veliké uznání a díky.

Benzinov· pumpa na BlatovÏ

Vá�ený pane starosto,
nedávno jsem byl pøekvapen informací, kterou mi poskytnul

pan Adam, �e na Blatovì /v blízkosti ulice Oplanské/ vyroste
nová benzinová pumpa. Zdvoøile �ádám pana starostu, aby
obyvatelùm obce vysvìtlil, jaký prospìch z tohoto plánova-
ného stavebního poèinu budou mít obyvatelé obce. Napadá
mì jen hluk, smrad, prach, zácpy na silnici, dal�í estetický
fujtajbl vedle kravín pøipomínající stavby Penny Marketu
a nebezpeèí ekologické havárie. Schválení výstavby benzino-
vé pumpy prakticky v centru obce je natolik hloupé, �e pøímo
vnucuje my�lenku o osobním prospìchu schvalujících osob

na úkor obce. Nechce se navíc vìøit, �e dotèené strany souhla-
sily s výstavbou pumpy v sousedství s jejich nemovitostmi.

Starosta, který dìlá práci ve prospìch obce, by se obèanùm
za tento slaboduchý projekt omluvil a dílo zru�il. Nenechte si
zkazit  slu�ný dojem,  který vytváøíte  podporou pøínosného
silnièního obchvatu kolem obce.

Pane starosto, èekám stejnì jako obyvatelé pøilehlých ulic
na Va�e vyjádøení. Schválení benzinové pumpy uprostøed obce
je názorná agitace do nadcházejících komunálních voleb. Pøi-
pomene obèanùm, kdo je obci prospì�ný a kdo ne.

S pozdravem
Jan �voma

RŸZN…
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Co jste tím chtìl øíct, pane starosto?
Ve zpravodaji è.10/02 jsem si na stranì è.6, druhý a tøetí

sloupec èlánku Slovo starosty pøeèetl vìty - cituji: �Zvlá�tní
byla i privatizace jediného panelového domu v Roho�nické
ulici. Jak se tehdy privatizovalo, o tom mohou nìkteøí z majitelù
tohoto domu zajímavì hovoøit�. - konec citátu.

K vý�e uvedenému lze konstatovat následující:
1. Privatizace probíhala na pøelomu let 1993 a 1994, a to zcela

v  souladu  s tehdy platnými právními  pøedpisy a pravidly
privatizace.

2. Iniciátorem této akce byl Úøad na�í mìstské èásti, který na
nás vyvíjel nátlak, abychom dùm koupili, jinak by pou�il
jinou  formu privatizace (koupì jiným subjektem).

3. V uvedené dobì dosud nebyl v platnosti zákon o vlastnic-
tví k bytùm, na�i �ádost o poseèkání na platnost zmiòova-
ného zákona  Úøad mìstské èásti striktnì odmítl, a proto
musela být zalo�ena spoleènost slo�ená z vìt�iny nájem-
níkù, která dùm i s pozemkem  øádnì koupila.

4. Spoleènost byla zapsána do obchodního rejstøíku, kupní
smlouva byla na Katastrálním úøadì pro Prahu mìsto vkla-
dem povolena,  tak�e o její platnosti nelze mít pochyb.

5. Po celou dobu trvání kupní smlouvy vlastník nemovitosti
øádnì plnil povinnosti z této smlouvy vyplývající a dokon-
ce svùj doplatek do celé kupní ceny uhradil døíve, ne� mu
sjednaný splátkový kalendáø stanovil. V souèasné dobì
je nemovitost zcela zaplacena.
Ptám se Vás, pane starosto. Co jste myslel slovy �zvlá�tní

byla i privatizace jediného panelového domu�, �o tom mohou
nìkteøí z majitelù tohoto domu zajímavì hovoøit�. Pokud vím,
jediným majitelem nemovitosti je spoleènost, nikoliv �nìkteøí
majitelé� jako jednotlivci. To byste jako nejvy��í pøedstavitel
obce mohl vìdìt. Po celou dobu, kdy je nemovitost ve vlast-
nictví spoleènosti, jsem se nesetkal s tím, �e by �nìkteøí z ma-
jitelù� o tom zajímavì hovoøili. Proto se Vás ptám, pane staros-
to, kdo to jsou ti  nìkteøí a proè tedy zajímavì nehovoøí, kdy�
ta privatizace podle Vás byla zvlá�tní?

Závìrem svého èlánku se Vás je�tì ptám, proè dosud není
uvedena do pùvodního stavu èást pozemku ve vlastnictví
spoleènosti pøed domem è.p.1601, kde kus trávníku a chodník
byl po�kozen stavbou pøípojky (asi kanalizace) smìrem k Sib-
øinì v leto�ním roce, proè se obec nepostará o opravu infor-
maèní tabule, která stojí rovnì� na na�em pozemku u domu
è.p.1601 a v souèasné dobì je naprosto  neèitelná, proè obec
neprovádí plo�nou deratizaci, na rozdíl od na�í spoleènosti,
která tuto provádí na vlastní náklady ka�doroènì na své ne-
movitosti - tedy s minimálním úèinkem, proè je stav veøejné
zelenì v �alostném stavu, zase na rozdíl od na�í spoleènosti,
kde je údr�ba zelenì provádìna min.5x za sezonu. atd.

Josef Janský

Kdopak by se rtuti b·l?
V jen trochu civilizovaných zemích jsou pøedstavitelé vìdy

soustøedìni do vysokých �kol nebo ústavù akademie. S touto
organizací ale redaktoøi televizních novin nebo událostí zøejmì
z �urnalistické solidarity nesouhlasí, a své odborníky shánìjí
po v�ech èertech, napø. v greenpeace. Pak takový odborník
dìsí posluchaèe jedovatou rtutí, které je ve vyhlédnuté lokalitì
velké mno�ství - obyèejnì v tunách - a povodeò ji nese a� do
Hamburgu. Znalec je lékaø a dìlá dojem znalce pøes jedovatost
kovové rtuti.

Voda opadla, ale blbina zùstává. Kovová rtu� je velice tì�-
ká kapalina ve vodì nerozpustná, která se do lidského tìla
dostane jen v podobì par. Staèí tenká vrstvièka vody a rtu�
se nevypaøí. Chronická otrava vdechnutou rtutí je velice vzácná
a její hlavní pøíznak je nechu� k práci, co� zase tak vzácné
není.

V Marholdovì Prùmyslové toxikologii je uvádìn ku-
riozní pøípad zdravotní pracovnice, která si v sebevra�ed-
ném úmyslu vstøikla 27 gramù kovové rtuti do �íly bez
zdravotního po�kození - na rentgenu bylo mo�no pozo-
rovat v jedné z komor srdce malou pohyblivou lou�ièku.
Po èase �ena zemøela na tuberkulozu, zøejmì hlavní motiv
nezdaøené sebevra�dy.

Prof.Jindøich Køepelka, známý soudní chemik, ve své pøed-
ná�ce uvádìl otravu kovovou rtutí za okolností témìø anekdo-
tických. Na ma�karní ples v pra�ském representaèním domì
pøi�la dáma v masce pralinky  - její plesový úbor byl ovì�en
skuteènými pralinkami. Varování Pozor jed! nebylo nic platné
a dáma byla v nìkolika minutách orvána. Pak zmizela. Po
pùlhodinì do�lo k synchronizovanému prùjmu v�ech kon-
zumentù pralinek, na nì� nebyly záchody Repre plánovány.
Policie v�e vy�etøila a nìkolik roz�lápnutých pralinek poslala
k analýze. Byla v nich nalezena kapièka rtuti vpíchnutá injekèní
jehlou.

Projímavé úèinky kovové rtuti nebyly dále studovány,
nebo� lep�ích projímadel je dlouhá øada. V historii che-
moterapie je zmínìno je�tì jedno pou�ití kovové rtuti. Usi-
lovným roztíráním je mo�no vpravit kovovou rtu� do masti
a tou pak nièit cizopasníky, jako tøeba záko�ku svrabovou.
Masti se øíkalo �edivá a dnes u� se s ní setkáme jen v krásné
literatuøe z dávných èasù.

Televizní pracovníci se zøejmì na Vysoké �koly obracet
nebudou, matadoøi z Greenpeace u� jistì �mejdí po jiných
fabrikách, aby sní�ili hodnotu jejich akcií, a nám krom
otázky uvedené v nadpisu zbývá vzpomínka Wericha, jak
øíká Voskovcovi: To øíkáte z vlastní blbosti nebo za cizí
peníze?

L. Jen�ovský

RŸZN…
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VOLBY

NA OSTRO
Vá�ení spoluobèané! Jako zastupitel mìstské èásti

Praha 21 se s Vámi chci na samém konci volebního období
podìlit o nìkolik postøehù z mého pohledu. Ka�dý ze
zastupitelù pøispìl svojí úèastí v tomto týmu k rozvoji
obce. Bylo vykonáno hodnì dobrého, za to se v�ichni
zastupitelé nemusí stydìt. Do�lo v�ak i k nìkterým chy-
bám, co� je lidské. K tìmto chybám by se mìli ti, kteøí je
zpùsobili, pøihlásit a nehrát si na neomylné supermany.
Ano, konèí volební období, kdy v èele obce stála levo-
levá koalice. Bylo by dobré, kdyby obèané nemuseli èíst
jen samochválu radnice. Pojem radnice pou�iji v tomto
èlánku pro oznaèení pìtièlenné rady obce.
Benzínka na Blatovì. Ne��astné øe�ení. Dojde ke zhor-
�ení �ivotního prostøedí uvnitø obce. Ji� nyní je v provozu
benzínka v tìsné blízkosti obce.
Kanalizaèní øad v Tou�ické ulici. Byla provedena
kolaudace nového kanalizaèního øadu v Tou�ické ulici.
Pikantní na celé vìci je to, �e tento nový kanalizaèní øad
je napojen do staré, nezkolaudované de��ové kanalizace.
V de�tivém období dochází tak k tomu, �e stará de��ová
kanalizace nestaèí odvádìt spla�kové vody a tyto konèí
na zahradách a sklepech sousedních domù. Jedná se
o poru�ování stavebního zákona a ohro�ování �ivotního
prostøedí. Toto je radnicí tolerováno.
Výmìna pozemku v Tou�ické ulici. Byla schválena vý-
mìna pozemku obce v Tou�ické ulici. Jednalo se o stavební
pozemek. Ten byl vymìnìn za pozemek, který byl urèen
k výstavbì veøejné komunikace v ulici Druhanická. Kus
za kus. Ptáte se, co je na tom divného? Rozdíl v hodnotì
obou pozemkù byl minimálnì 600 000,- Kè v neprospìch
obce. Radnice se domnívala, �e se jedná o výhodnou smìnu
pro obec.
Kauza Laxenburger.  Od poèátku volebního období
v roce 1998 jsem navrhoval likvidaci této firmy. Za celé
volební období nebyla vùle radnice k tomuto zásadnímu
kroku.
Vysokorychlostní koridor Èeských drah pøes les
Vidrholec.V tichosti a tajnosti byl radnicí projednán
materiál, který se týkal této významné investièní akce,
která  zásadnì ovlivní �ivotní prostøedí na�í obce, zejména
zvý�eným hlukem. Radnice nedala tento materiál k pro-
jednání do zastupitelstva a rozhodla sama. Nebyl zpra-
cován posudek o vlivu této stavby na �ivotní prostøedí.
Toto rozhodnutí se bude týkat nás i na�ich potomkù.
Územní plán obce Sibøina. Nebyl pøedlo�en k projednání
do zastupitelstva, pøièem� se nám bude stavìt pøímo za
humny. Rozhodnuto radnicí. Dal�í informace pro zastu-
pitele a obèany nulová.
Prodej støech na sídli�ti pro støe�ní nástavby druhému
v poøadí. Ano, u nás vyhrává druhý v poøadí. Komise vybere
nejlep�í nabídku s nejvy��í cenou. Radnice rozhodne, �e
vyhraje a� druhý v poøadí. Rozdíl v cenì 600 000,- Kè
v neprospìch obce. �e tomu moc nerozumíte?

Pozemek na køi�ovatce - jáma Karel. Celé volební
období jsem se sna�il tuto zále�itost øe�it. Nechal jsem
zpracovat studii divadla a sna�il se získat dotaci na malé
i velké radnici. Nechal jsem zpracovat studii na spoleèenský
sál, po�tu a radnici. Nechal jsem zpracovat studii na
vícefunkèní obytný dùm. V�e radnice pohøbila. Nebylo
to zøejmì stranicky vhodné, i kdy� v okolních mìstských
èástech byly investovány z rozpoètu Prahy milionové
èástky do vybudování nových dùstojných radnic. Újezd-
ská radnice spoøila na nesprávném místì, dostala mo�ná
pochvalu pøed nastoupenou jednotkou a obèané se musí
v nástavbì staré �koly krèit, aby se pøi chùzi na chodbì
neuhodili do hlavy. Ostatnì jeden úraz ji� zde byl a jen se
�tìstím bez trvalých následkù. Radnice radìji udìlovala
pokuty a stra�ila majitele a v podstatì celou vìc brzdila.
Moje aktivita v tomto smìru nekonèí, budu pokraèovat
dál ve snaze tuto vìc dotáhnout do konce, a to s urèitou
dávkou zarputilosti vlastní nìkterým jedincùm zrozeným
v urèitém znamení.
Pøejmenování Újezda nad Lesy na Prahu 21. Tìm
z Vás, kteøí o tom je�tì nevíte, sdìluji, �e název na�í obce
byl zmìnìn z názvu Újezd nad Lesy na Praha 21. Újezd
nad Lesy nám zbyl pouze jako katastrální území. Jako
v Mnichovì. O nás - bez nás.
Staroújezdská ulice. Od samého poèátku problematická
vìc. První firma provedla kanalizaci dost rozporuplným
zpùsobem, o tom se ka�dý mohl pøesvìdèit sám na vlastní
oèi. Druhá firma dokonèila povrch. Stavba za 32 milionù
korun. Radnice rozhodla nebo tolerovala, �e vozovka bude
zú�ena o 80 cm v délce pøes 252 metrù a místo ní se
vybuduje chodník. A to v rozporu se stavebním povo-
lením a schválenou projektovou dokumentací. V souèas-
nosti se jedná u èásti chodníkù o èernou stavbu. Vzhledem
k tomuto chybnému rozhodnutí nemohla být komunikace
zkolaudována. Termín dokonèení byl pùvodnì stanoven
na èervenec 2002. Podle posledních informací bude ko-
laudace provedena do 31.5. 2003. Pí�i, �e se domnívám.
To proto, �e jsem po�ádal o nahlédnutí do stavebního
deníku, z kterého by mìlo být patrné, kdo a proè takto
rozhodl. Nahlédnutí mi bylo odepøeno a dotyèný pracov-
ník investora na mì køièel, �e se mnou se bavit nebude.
A co zákon o svobodném pøístupu k informacím?

Kolik dal�ích kostlivcù, o kterých nevíme, je�tì èeká
ve skøíni na radnici?

Kandiduji do nového zastupitelstva. Chci, aby se vìci
zmìnily. Chci, aby se zmìnilo klima na radnici. Chci, aby
byla radnice nestranická. Státní správa nesmí být
zpolitizována. Staèí se jen podívat na kandidátní listinu
nìkterých volebních stran, kolik státních úøedníkù se
pøímo úèastní voleb. Toto by nemìlo být. Státní úøedník
by mìl být apolitickým odborníkem, ne neodborným po-
litikem.

Na ka�dém konci je hezké to, �e nìco nového zaèíná ...
Miroslav Timura
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Kdy� druháci jeli na Orlík
Koncem záøí se �áci tøíd 2.B a 2.C vypravili na �kolu

v pøírodì pøímo k Orlické pøehradì.
S obavami jsme v�ichni u� o prázdninách sledovali øeku

Vltavu a moc si pøáli, aby voda do záøí opadla a my mohli
opravdu vyrazit.

21.záøí jsme nasedli do autobusu a celou cestu sledovali
z okna autobusu, co Vltava �napáchala�. Cílová stanice -
Penzion Lou�ek - v�ak vodou zasa�en nebyl a my se s chutí
ubytovali.

Voda, která se nám vyhnula v podobì povodní, nás v�ak
na�la jinak - pr�elo a pr�elo a stupnì teplomìru klesaly a kle-
saly.

I pøes vrstvy obleèení a plá�tìnek si pobyt v�ak nedal
pokazit nikdo. Dìti s velkým nad�ením v gumáèkách bìhaly
po lese, plnily �9 úkolù Ferdy Mravence�, stavìly mechové

domeèky, s tu�kou a papírem øe�ily záludnosti bojovek
a v�echny se stateènì vypravily do tmy splnit i noèní bo-
jovku. Nechybìl karneval brouèkù ani diskotéky a velkým
zá�itkem byl výlet hausbotem po Orlické pøehradì.

Pan kuchaø vaøil výteènì a fronty na pøidání se den ode
dne prodlu�ovaly.

28.záøí pøivezl autobus usmìvavé dìti - brouèky s øadou
zá�itkù, diplomù i cen.

Zde bychom moc chtìli podìkovat paní Ivetì ��astné
a panu MUDr.Vladimíru Hoøenínovi, kteøí jeli s námi, vìnovali
svùj volný èas na�im dìtem a stali se jejich �Velkými kamarády�.
Pomáhali nám s obdivuhodným nasazením a neskrývali svùj
smysl pro humor.

Dìkujeme také paní Gizele Pavlíèkové, která na 2 poslední
dny vystøídala pana doktora, ten musel zpìt do nemocnice,
a pomohla nám zejména s balením kufrù a ta�ek.

�árka Dau�ová a Iva Krèilová
        (tøídní uèitelky 2.B a 2.C)

A co napsaly dìti?...
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Richard RAYNER Mrakodrap
Reinhold MESSNER Tøináct zrcadel mé du�e
Vladimír PØIBSKÝ Adina
Judith TARR Trùn bohynì Isis
Stanislav MOTL Prokletí Lídy Baarové
James WEBB Císaøùv generál
Jane HELLER Ségra za v�echny prachy
Philipa CARR Píseò sirény
Michael TEITELBAUM Spider-man
Zdenìk MILER Krtek a maminka
Terry PRATCHET Zlodìj èasu. Ú�asná zemìplocha

Marcel MAUSS Esej o daru, podobì a dùvodech
Horst FISCHER Pùdní vestavby 2.díl
Willy BREINHOLST Tak u� jsem tady!
Valerio MANFREDI Chiméra
Ros ASGUITH Prùvodce usou�ených puber�ákù
Luanne RICE Hrady z písku
Bashevis SINGER Dal�í pøíbìhy z otcovy svìtnice
Sylva SOUÈKOVÁ Psáno osudem a politikou
Henry DENKER Dar �ivota
Ivana ÈORNEJOVÁ Tovary�stvo Je�í�ovo
Karel PACNER Èeskoslovensko ve zvlá�tních

slu�bách
Giovani BOCCACCIO Dekameron
Lesley BREMNESS Bylináø

Marie Tomaidesová
knihovnice

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

!!! Novinka v DDM !!!
Krou�ek pro pøed�koláky

Pro dìti ve vìku 4 a� 7 let pøipravujeme krou�ek plný
-  ø íkadel  -  her  -  taneèkù -

-  zpívání  -  hraní  na  f lé tnièku -
......pøíprava na folklórní krou�ek......

�  !!!  Rodièe  !!!  �
pøiveïte své dìti do DDM

Bli��í informace v DDM na tel: 281 925 264
Nebo na adrese: Dùm dìtí a mláde�e

Horní Poèernice Ratiboøická 32

POJœTE SE POBAVIT
- S ⁄JEZDSK›MI LVY NA POMOC PO Z¡PLAV¡CH

O Újezdských lvech jsme ji� na stránkách tohoto èasopisu
psali. Nyní pøicházíme s novou iniciativou. Chceme pomoci
finanèním pøíspìvkem jedné se zatopených mateøských
�kolek, která se octla v zaplavené oblasti.
  Újezd�tí lvi pod zá�titou mìstské èásti a za va�eho pøispìní
se rozhodli uspoøádat veèer hudby a tance. Chceme se
spoleènì s vámi rozdìlit o radost pøi zpìvu a tanci a za
spoleèného pøispìní pomoci tìm nejpotøebnìj�ím, tìm, kteøí
si sami nemohou pomoci - dìtem z mateøské �koly.

Mimoøádnì se sejdeme spolu s vámi
ve støedu, dne 13.listopadu tohoto roku

v restauraci na Staroújezdské.
Zaèátek je v 17.00 hodin,

kde si pøi harmonice v�ichni spoleènì zazpíváme známé
písnièky a pro vìt�í obveselení v�ichni rádi zatanèíme. Zveme
vás, v�echny milovníky lidových a zlidovìlých písnièek, kteøí

se doká�í sami pobavit. Drobným obnosem, kterým pøispìje-
me, hodláme se pøipojit k øadì dal�ích a pomoci tak jedné
z vybraných, povodnìmi poznamenaných �kolek. Konec bude
cca ve 22.00, pokud bude potøeba i pozdìji.

Pøijïte mezi nás, pøineste s sebou veselou náladu a poznej-
te, jak se doká�í �mladíci� bavit. Neostýchejte se, proto�e ani
my nemáme �kolený hlas, jenom se chceme a umíme bavit. Do-
provodná k na�emu �zpìvu� tradiènì bude Klouèkova har-
monika doprovázená bubnem Míly Veselého. Honoráø neexis-
tuje. Celá vybraná èástka, kterou za va�eho pøispìní získáme,
bude úøednì spoèítána a osobnì odevzdána. Výsledek ozná-
míme v prosincovém, nejpozdìji lednovém èísle Újezdského
zpravodaje.

Scházíme se pravidelnì ka�dou nedìli v podveèer - tento-
krát jsme se rozhodli pro v�ední den. S va�í pomocí vìøíme, �e
i vy doká�ete spoleènì pøispìt k dobré náladì a drobným
penízem pomoci. Tì�íme se, vá�ení spoluobèané, �e se spolu
v poètu co nejhojnìj�ím sejdeme a za dobrého moku poba-
víme.

 Újezd�tí lvi
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Klub MUM (maminek) V·s zve do HornÌch PoËernic
Zaèátek záøí je neodmyslitelnì spjat

se zaèátkem nového �kolního roku.
Zaèíná v�ak nejen �kola, ale i rùzné
krou�ky a kurzy, kde dìti (ale i dospìlí)
mohou plnì vyu�ívat svùj volný èas.
Své brány otevøel po prázdninové pauze
i ná� klub MUM a èeká na své malé
náv�tìvníky a jejich maminky a tatínky.
  Máme za sebou první rok pravidelné
èinnosti klubu pro maminky a dìti v Hor-
ních Poèernicích. Z na�eho pohledu to
byl rok úspì�ný, plný radosti a dìt-
ských úsmìvù. Pøedev�ím na podzim
a v zimì se na�e herna stala oblíbeným
cílem pro maminky a jejich dìti. Do klubu
si v�ak jeho náv�tìvníci nechodí jen
hrát. Pro dìti je pøipraveno kreslení
a taneèky, pro maminky pak jazykové
kurzy a ka�dý ètvrtek rùzné rukodìlné

kurzy (napø.drátování, pletení misek
z pedigu, window art, batika, tkaní...).
Aktivní èlenky klubu pak pøipravily na
jaøe ekologicko-výchovný program
formou divadélka pro M� v Praze 9 a 10,
vánoèní výstavu na Chvalské tvrzi,
program na den dìtí... I v tomto roce
bychom rády v na�í èinnosti pokraèo-
valy. Stávající nabídku kurzù chceme
roz�íøit o keramiku a cvièení pro ma-
minky. Chystáme výlety i výkendy pro
rodièe s dìtmi.

Srdeènì tímto mezi nás zveme dal�í
maminky nejen z HP, ale i ze vzdále-
nìj�ího okolí, které chtìjí plnì vyu�ít
svoji mateøskou dovolenou. I kdy� se
Vám to mo�ná nezdá, øíkáte si: �Jaká
dovolená, v�dy� nevím, kde mi hlava
stojí, jak to v�echno zvládnu?!� Ov�em

z vlastní zku�enosti Vám mù�eme øíci,
�e pøes v�echnu tu práci a starost kolem
dìtí je èas mateøské dovolené jen a jen
vá�. Svobodné období s mo�ností roz-
hodovat se, co dnes budu dìlat a jak
plnì vyu�iji dne�ní den. A zále�í jen na
Vás, jak ho vyu�ijete pro sebe a va�e dìti.

Pøijïte se podívat spoleènì s dìtmi
a tøeba se i aktivnì zapojit do nìkteré
z na�ich nabízených èinností. Tì�íme
se na Vás v Horních Poèernicích, ul.Me-
zilesí 2058 (blízko obchodu Diskont
Plus), ka�dý den od 9 do 12 hod., mimo
úterý, kdy máme odpolední program od
14 do 17 hod. Bli��í informace získáte
na tel.: 281926727 èi www.volny.cz/
mum.centrum a mum.centrum@volny.cz.

Na Va�i náv�tìvu se tì�í maminky
z OS MUM.

OS MUM V·s vÌt· v novÈm ökolnÌm roce 2002/03
Obèanské sdru�ení MUM je neziskovou organizací a bylo zalo�eno v roce 2000. Cílem sdru�ení jsou vzdìlávací

programy pro �eny s dìtmi. Pokud chcete naplno pro�ít dobu na mateøské dovolené èi v domácnosti a uchovat
si zdravou mysl, pøijïte nás nav�tívit. Pro dìti je pøipravena herna, kde si mohou hrát se svými vrstevníky.

Otevøeno ka�dý v�ední den od 9.00-12.00.
Máme pro Vás a Va�e dìti pøipraven bohatý program. Bìhem kurzù zaji��ujeme hlídání dìtí.

KURZY PRO MAMINKY: KURZY PRO DÌTI - pøed�kolního a �kolního vìku
jazykové kurzy (angliètina, francouz�tina, nìmèina) angliètina
malování zpívání
zdravá vý�iva taneèky
kondièní cvièení flétnièka
rukodìlné kurzy (drátování, keramika ...) jóga

kreslení

Zápis do kurzù:
Obèanské sdru�ení MUM
Mezilesí 2058
193 00 Praha 9 - Horní Poèernice
tel: 2 81 926 727   ( 9.00�12.00 )
Dopravní spojení:  z Lehovce nebo Èerného Mostu autobusem na zastávku Chvaly.
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GALERIE ZELEN› DŸM V ÿÕJNU A LISTOPADU
Ten vybarvený, i kdy� de�tivý podzim zpùsobil, �e vý-

stava obrazù pana Pavla Polièanského je�tì více pøerostla
svùj rozmìr a pùsobila o to pùsobivìji. Co venku dostává
prostor a paspartu v kilometrech, mistr Polièanský cizeluje
do malých obrázkù se snahou zachytit toté�, co asi tak vidí
vnímavý chodec procházející èeskou krajinou. V kalendáøi,
který spoleènì se �enou a dcerou vytvoøili, jsou dvì vìty,
které mì utvrdily v pocitu, �e pan malíø kreslí milovanou zem.
Pí�e: �Domov je zcela základní pojem. Domov, to je pro mne
obrovské bohatství, to je opora, to je pøístav, to je výcho-
disko.�

Takové vyznání je nutno brát s respektem, uznáním a za-
my�lením, a� ho øekne umìlec, nebo technik. Tu u� jde o prin-
cipy, ne o popis, jde o niternou, dnes tak málo vidìnou zpovìï
pøed svìdky, kteøí se zpovìdí témìø bojí a vìøit silným slovùm
se odnauèili. Z èistì malíøského pohledu jsou zimní krajinky
je�tì pùsobivìj�í v sevøenosti a ve zvýraznìní mo�ná vrozené,
nebo zprostøedkované pøedstavy o jakési jedineèné podstatì
�èeské krajiny�. U� jenom název jednoho z pøekrásných obráz-
kù - �Vánoèní Bo�í dar� - uvnitø hlas tratících se rolnièek
a duch zas pluje v blaha moøi ...

Celá rodinná kolekce má stejného jmenovatele - Pøíroda.
Otec rodiny  vypovídá robustními tahy �tìtce, paní i s dcerou
vytváøí se �enskou nìhou ornamenty a optimistické keramické
obrázky s pøírodními motivy.

Na okraj vernisá�e - objevil se tu i pøítel rodiny výtvarníkù,
pro nás pamìtníky dozajista známý a vzpomínaný PHDr. Èest-
mír Císaø i se �enou. Zajisté ho na obrázku poznáte.

Listopad bude patøit mu�i, který v Galerii ji� vystavoval,
navíc mu patøí výzdoba pøízahrádky a pravidelnì se objevuje
mezi náv�tìvníky vernisá�í. Pan profesor, ak. mal. Miroslav
J. Èerný. Tentokrát si pro nás pøipravil hned nìkolik pøekvapení.
To hlavní co napjatì oèekávají jeho pøátelé a ctitelé, budou
zajisté nová plátna, která Mistr pøipravil témìø k pøíle�itosti
výstavy. Mù�eme se tì�it na plastiky, které v�dycky jsou
u malíøù nìèím pøekvapivým a v neposlední øadì se chystá
nìco, co tu také je�tì nebylo - expozice jedné ze síní bude
toti� pøedstavovat ..., ale ne! Víc vám nepovím. V�dy� já to
vlastnì taky nevím pøesnì, a tak se budu aspoò tì�it s vámi.

   mac.

galerie zelený dům
Vás srdeènì zve na výstavyak. mal. Miroslav J. Èerný - malba, grafika, sochy30.10. � 23.11.Vánoèní kolekce tøiceti èeských výtvarníkù27.11. � 22.12.

Stálá prodejní výstava èeských výtvarníkù:A. Bøicháèek, M. J. Èerný, Z. Diorová, H. Giras, O. Grulichová, K. Chaba, E. Janou�ová, A. Jiøíková, K. Kodet, F. Kollman,  I. Kotýnková,J. Kristofori, K. Mitá�ová, J. Mocek, J. Moravec, V. Nykl, K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, J. Olivová, P. Polièanský, J. Procházka,A. Reon, J. Ruszelák, E. Rùtová, E. Srncová, O. Stárková, A. �lapáková, H. �tefková-Hru�ková, J. Tichý, O. Vyle�alová
Tì�íme se na Va�i náv�tìvuotevøeno: støeda a� pátek 14.00 � 18.00 hod., sobota 14.00 � 17.00 hod.,Na telefonech 602 341 318  a  603 246 147 je mo�no domluvit náv�tìvu ka�dý den do 20.00 hodin.Tøebìtínská 591, Praha 9 - Újezd n/ L., tel.: 81 97 22 11,      (cca 100 m za Èeskou spoøitelnou na hlavní Novosibøinské ulici)
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ZAHR¡DK¡ÿI A ZAHRADA V LISTOPADU 2002
Udìlám revoluèní zmìnu - pro tento-kráte zaènu spolkem zahrádkáøù. Øíjenje toti� tradiènì mìsícem spolkové Vý-stavy ovoce a zeleniny, která�to je ji� podlouhá léta pøehlídkou toho nejlep�ího,co se daøí v na�í obci vypìstovat, je chlou-bou spolku a s trochou nadsázky vlastnìi ozdobou obce. Nebylo tomu jinak aniv øíjnu roku 2002, tøeba�e i leto�ek patøilmezi ty ménì vydaøené a k zahrádkaøeníne pøíli� milostivé roky. U� to není jenkadeøavost broskvoní a plíseò bramborováproti kterým zahrádkáøi pravidelnì støí-kají, nebo� bez chemie by se s úrodou bylonutné zcela rozlouèit. Pøibylo americképadlí na angre�tech, rez hru�ková a ka-tastroficky dopadly letos i vi�nì. Jablkabyla letos zvý�enì napadena strupovi-tostí a pøibyla dal�í houbová epidemie -sazovitost. Kdy� potom vejdete do vý-stavní sínì na�eho Areálu snù jste doslovajako ve snách - krásné ovoce, chutná zele-nina, v�echno prolo�eno vùnìmi pod-zimu a kvìtù. �A propos - kdy� jsemu tìch kvìtin: mimoøádnou a zaslou�enoupozornost náv�tìvníkù výstavy budilachryzantéma �listopadka� pø. M. Hrdino-vé se záplavou kvìtù. I poprosili jsmePaní zahradnici o radu, jak si podobnourovnì� vypìstovat, a tady je doslovnýpøepis její kuchaøky:�Byla jsem velmi potì�ena zájmem,který u náv�tìvníkù výstavy vyvolala mojelistopadka a proto uvádím nìkolik údajùo jejím pìstování. Koupila jsem si ji napodzim pøed 5 lety, její prùmìr byl asi 30cm ( nyní je 110 cm ). Kvetoucí listopadkumám postavenou venku na slunci na èás-teènì kryté terase a� do mrazù, dokud jepìkná.Na zimu ji odná�ím do studeného skle-níku, neostøíhanou zakopu do zemì, buïv nádobì, nebo bez ní, pøihrnu kompost.Pøi mrazech pøikrývám bílou netkanoufólií. Nìkolikrát za zimu zalévám, abynevyschla.V dubnu ji ostøíhám a pøesadím do nádo-by s kompostem smíchaným s ra�elinou,nebo do kupované zemì na kvìtiny, dokteré pøidám trochu pomalu rozpustnéhohnojiva, zalévám, do zmrzlých ji nechám od-krytou ve skleníku. Pokud není skleník, mù�ebýt v zimì ve studené bezmrazé místnosti.Po zmrzlých ji dám ven na slunce,obèas pøihnojím tekutým KristalonemStart, pozdìji Kvìt, nebo pøihodím tro�-ku Cereritu. V létì vy�aduje velké mno�-ství vody, nejlépe de��ové. Za to se vámodmìní velkým mno�stvím kvìtù. Pøejihodnì úspìchù v pìstování.�Jak prosté, kdy� se to umí. A kdy� u�jsem napsal zku�enosti pø. Hrdinové,prozradím vám, �e v nìkterém z pøí�tích

Zpravodajù otiskneme i �Kalendáø che-mické ochrany pro ovocné døeviny�, kte-ré nám poskytl pø. J.Kraus. Po jeho be-sedo-pøedná�ce nad výpìstky slovut-ných újezdských sadaøù, jsme hopoprosili o sumarizaci jeho bohatýchpraktických zku�eností a v aktuálnímèase vám je pøedlo�íme. Zatím, pro zvlá�-tì opatrné - do konce listopadu je èasna jistící postøik broskvoní proti puchýø-natce broskvoòové, zpùsobující kadeøa-vost listù. (Hlavní postøik se provádí najaøe.) Na besedì byla øeè i o proti stru-povitosti rezistentních odrùdách jablo-ní a tu jsou jeho nedosti�ní favorité: jabl-ka Topaz a Rubinola.

zpùsobem splácíme dluh za vykonanouodbornou práci.Øíjen (a jak to tak vypadá, je�tì i kou-sek listopadu) byl a dosud je, jako ostatnìka�doroènì, také ve znamení mo�tování.Vy, kteøí jste vyu�ili blaha na�í mo�tárny,mi dáte za pravdu, �e s na�í støedovìkoumuèírnou se udála obrovská promìna.Teèe voda, odtìká, splachuje, pøáteléu obsluhy nerezových, bezhluèných strojùmají na�ehlené gumové zástìry a spoko-jený úsmìv na rtech. Hor�í je to s vámi,chudáky zákazníky, kteøí jste nìkdy nu-ceni stát ve frontách dlouhých jak zastarých èasù. Jen�e kde jsou dneska staréèasy, kde nedostatkové zbo�í a kde najítèas, alias peníze. Hledáme øe�ení, aleklientela zákazníkù se rozrùstá a leto�nírok padanými jablky pøekypoval. Na�ipáni konstruktéøi uva�ují o postavenínového lisu. I na tomhle nelehkém po-líèku se - ke stejné, vý�e jmenované se-stavì kolegù z Výboru, pøipojují ji�nìkolik let tomu nazad i dva �øadoví�obìtaví èlenové spolku: je�tì do ne-dávna dlouholetý èlen výboru Karel�imek a pøítel Voloïa Sochoviè. Vámpodìkování a lásku vám ... a na zdravíu sklenice mo�tu.A teï koneènì, aspoò na skok, dozahrady. Je èas na vápnìní. Ani s vápnemv�ak nesmíme pøehnojovat. (Na pøíkladbroskvonì pak trpí �loutenkou.) Úplnìpostaèí hnojit jednou za tøi roky. Vápe-nec pou�ijeme i do kompostù a kompos-térù. (V sobotu dopoledne ho dostanetekoupit za lacino v na�í spolkové mini-prodejnì.) Ne� pùda zamrzne, je mo�néje�tì vysazovat ovocné (i jiné) stromky.Místo, na kterém je znát �tìpení, by mìlobýt cca 10 cm nad povrchem, který sivymezíme pøelo�ením tyèky pøes vyko-panou jámu.Rù�e nakopèíme, stromkové rù�e oba-líme, eventuelnì u mladých stromkù jeohneme a zahøí�íme celou korunu podochrannou vrstvu zeminy. I na skalce senajdou kytièky, které je dobøe chránitvìtvièkami chvojí nebo listovou nastýl-kou. Nezapomeòte zajistit vysoké pyrami-dální jehliènany proti �kodì, kterou byna nich mohl provést mokrý tì�ký sníh.Na záhonech se zeleninou zùstává pórek,kadeøávek, rù�ièková kapusta. Na na�ovoupetr�el umístíme ochranný kryt. Pro v�ech-ny pøípady, kdybyste byli stejnì zapo-mnìtliví jako já, pøipomeòme si, �e jetøeba zavèasu, ne� uhodí mrazy, vylítde��ovou vodu, kterou jsme najímaliv�ude, kde a do èeho se dalo. Tak�e jáutíkám vypou�tìt a vy se mìjte hezky,v klidu, pøedvánoènì.  Za Výbor pøejePetr Mach

S výstavou je�tì nekonèím. Chtìl bych,jménem spolku a v�ech, kteøí na radostiz ní participovali, podìkovat i tìm, kteøíse pøi�li �jen� podívat - a nebylo jichletos málo. (Jen �koláèkù z na�í základní�koly bylo kolem stovky.) Podìkovánívìt�í patøí samozøejmì tìm, kteøí sezúèastnili a pomohli nám dùstojnì dostáta naplnit odkaz minulých roèníkù, jako�i potì�it ty vý�e jmenované na tribu-nách. Tì�ko mi pøetì�ko nìkoho jmeno-vat, respektive nìkoho nejmenovat.Tuhle mravenèí, osvìtovou a prospì�-nou skuteènost vysoce ocenil i ji� zmi-òovaný zástupce Svazu, lektor, pøítelJaroslav Kraus. A je�tì z jiného soudku- souèasný stav na�eho Areálu snù jevlastnì, a to tak �e bez pøehánìní, vizit-kou práce Výboru (za nemalé finanènípomoci OÚ a pochopitelnì i z pøíspìvkùèlenù organizace). Jen èas od èasu pøi-jde nìkdo zvenèí mezi hlavní aktéryspoleèného díla - podle abecedy: man-�ele a ke v�emu i pøátele - Marii a PepíkaHrdých, Blanku a Slávka Líznerovy,Zdenku a Mirka Nohejlovy, dále JirkuNìmce, Karla Procházku a od leto�níhoroku i na�i novou posilu, pø. ing. LáïuDvoøáka. Proto mi dovolte, abych velicepodìkoval obìtavému pomocníku,který nezi�tnì a s fortelem sobì vlast-ním nám pomohl pøi pøípravì k otevøenívýstavní sínì. Pøíteli (a to nejen podlezahrádkáøského titulování, leè skuteè-nému kamarádu) �ibravovi aspoò tímto
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KALEND¡RIUM MÃSÕCE LISTOPADU ROKU 2002
4. listopadu má svátek Karel - tentokrát Boromejský, ten, ponìm� byl pùvodnì pojmenován smutnì proslulý Dienzenhoferùvkostel, ve kterém v èervnu 1942 skonèili své �ivoty �para�utisté� -pøímí i nepøímí úèastníci atentátu na Heydricha. (Aby bylo ov�empoøádku uèinìno zadost, tak svatému Karlu B. je dnes v Praze zasvì-cen kostel ve Vla�ském dvoøe nedaleko nemocnice Pod Petøínem a na-opak - vý�e zmiòovaný kostel v Resslovì ulici byl a je zasvìcen sv.Cyrilu a Metodìjovi jako katedrální chrám pravoslavné církve u nás.)Jméno Karel je starogermánského pùvodu, vzniklo ze slova �mu��,èi �chlap� a jmenoval se tak i jeden z nejmocnìj�ích franských panov-níkù, pozdìji s pøízviskem Veliký, prvnícísaø øí�e øímské. A právì od Karla Veli-kého, obdaøeného tituly a mocí pøevelikou,vstoupilo slovíèko Karel i do mnoha svìto-vých jazykù jako synonymum pro panovníka- krále i v obecné poloze. Dokonce i v ugric-kém jazyku ugrofinské vìtve uralských ja-zykù, jednodu�eji øeèeno - v sousednímaïar�tinì, øíkají králi király. (Poláci król.)Karel je zakódován i v �enských jménechLota a Skarlet, o Karlách nehovoøe.11. listopadu pøijede na bílém koni Martin,potomek Marta, boha války a jemu v patáchjede krutá zima. 25. budou slavit Kateøiny,jméno je z øeckého slùvka kathará - èistýz èeho� je zjevná podoba na jméno Katarí-na, nebo Katrin. Posledním jménem, kteréu nás od vìkù patøí do probírané padesátkynejoblíbenìj�ích èeských jmen, je Ondøej,dal�í slavný køes�anský patron, dokonceevangelista. Svátek v na�em kalendáøi májak u církve, tak v kalendáøi obèanskéma pøipadá na 30. listopadu. Podobnì jakový�e jmenovaný Karel je základem Ondøejovajména rovnì� �mu��, tentokráte z øeckého�andréiós� - Andreas (Andrew). Sv. Ondøeje je nìkdy pova�ovánza personifikaci boha Dionýsa a jako takovému mu vlo�ily sudièkydo vínku patronát nad mu�nou sílou, ba nebojím se øíci - sexualitouvùbec. 30. listopad je také den Skotska a také poèátek církevního roku.15. listopadu je Velký svìtový  den pro vinaøe - Nouveau Beaujolais,tj víno, které je uvedeno na trh v roce skliznì. Jedineèná specialitatìchto raných èervených vín (odrùda hroznù Gamay - víno je lehcefialové, svì�í a v malém mno�ství lehké) je umo�nìna jednak samotnouodrùdou, ale hlavnì mimoøádnou a jedineènou technologií zpracování.To obé dovoluje, �e ka�doroènì u� úderem první vteøiny tøetího listopa-dového ètvrtku expedují francouz�tí vinaøi do 192 zemí svìta pøes65 milionù lahví �beaujolais. Na to je ve Francii dokonce zákon -nesmí to být døíve, a tøeba�e chu� není a� tak mimoøádná, ten kolotoèa reklama a propagace je taková, �e ka�dý chce být pøitom. Jestli jeto i vá� pøípad - to� na zdraví (ceny jsou cca 40,- Kè za sklenièku).6.11. zaèíná Ramadán - nejvýznamnìj�í muslimský svátek, jedenz pìti islámských pilíøù, mìsíc milosrdenství, odpu�tìní a pùstu, mìsíctrpìlivosti, skromnosti a vzájemné pomoci. Zaèíná se milostí, pokra-èuje odpu�tìním a v�echno se uzavøe velikým osvobozením. Otevrouse brány do ráje, zavøe se peklo. Ka�dý den od rozbøesku (to jest odokam�iku, kdy rozeznáte bílou nit od èerné) se muslim postí od jídla,pití (vèetnì nevý�ivných nápojù - tedy i vody), kouøení, intimníhostyku, ale i nemorálního, jako� i podezøívavého chování, pochyb-ných a neslu�ných hovorù, klamu, pomluv a køivopøíse�nictví. A pro-to�e na�e dny jsou kdesi seèteny a pøí�tího Ramadánu se takynemusíte do�ít, je tøeba se sna�it o to, aby �ádná chyba, �ádný pøe-stupek nenaru�il dùstojnost slo�itého rituálu. (Postní mìsíc Ramadánse dodr�uje od roku 623 - tedy od 2. roku odchodu Muhammadaz Mekky do Mediny.) Od pùstu jsou osvobozeny dìti, nemocnía staøí lidé. Tìhotné a kojící �eny si mohou pùst odlo�it, lidé nacestách, �eny v �estinedìlí a pøi menstruaci si musí pùst nahraditv poètu dní, které zame�kaly. Pøi západu slunce, co nejdøíve posvolávání k modlitbì �západu slunce�, denní pùst konèí. Celkem

trvá 30 dnù. Nejintenzivnìji by se mìlo pro�ít posledních deset dnù,které se poèítají k nejlep�í dobì z celého roku. V ní, cca. 27. den, jei noc Úradku, bìhem ní� Bùh seslal na Zem první ver�e Koránua tato noc je lep�í ne� 1000 mìsícù. Je to noc míru, odpu�tìní od trestua od pekla. Ortodoxní muslimové si pøidávají navrch pùst i v dal�ích6 dnech následujícího mìsíci, nìkteøí je�tì 13.- 15. den v ka�démmìsíci roku a ti nejtvrd�í dr�í pùst je�tì ka�dé pondìlí a ètvrtek.Obrátíme se z nebes do Vesmíru, pro nìkoho je to krùèek, projiného nekoneèno, jak u� to tak bývá. Jen ta relativnost je absolutní.1. listopadu, hluboko v �edesátých letech (1962), vypustili Sovìtisondu Mars I a ona byla první, která seo rok pozdìji pøiblí�ila k rudé planetì nadosah. Budete-li se chtít na Mars takypodívat, tak ideální èas v listopadu je brzypo ránu na jihovýchodì. Od druhé dekádybude tìsnì pod Marsem k vidìní i Venu�e.Od veèera celou noc bude ve Lvu k vidìníJupiter a tamté� a teï se amatér�tí hvìzdáøisoustøeïte - pøesnì tam bude 19. listopa-du v 5 hodin ráno vrcholit leto�ní meteoric-ký roj è. 1 - Leonidy. A� na postupujícíMìsíc by nám v�echno hrálo do karet. Nej-vy��í frekvence meteorù byla zaznamenánav roce 1999 - 3700 za hodinu a letos máme�anci je�tì nìco pøidat. Leonidy patøí kekometì, která nad námi proletìla v roce1998. Proto�e roje jsou za kometou veznaèném zpo�dìní, tak pøi té ú�asné pa-rádì, která by mohla být k vidìní, se námbude na noèní oblohu promítat film z roku1767, kdy kometa proletìla nad Zemía zùstalo po ní rojové �vlákno�.     20. listopadu bude v Èechách viditelnépolostínové zatmìní Mìsíce, vrcholit budeve 2 hod 46 min. 86% mìsíèního prùmìruse vnoøí do zemského polostínu, ale jen sever Mìsíce se znatelnìztemní. Tím konèí pøedposlední Kalendárium roku 2002. Víc u� semi sem nevejde.                                                                        mac.
� ani v listopadu nezapomeòte na své dobré známé:
1. 1919 Radovan Lukavský herec a recitátor1942 Marta Kubi�ová nejen zpìvaèka1949 Pavel Zedníèek herec2. 1942 Rudolf Battìk politolog a sociolog1927 Jaroslav �abata filozof a politik3. 1928 Yvetta Simonová zpìvaèka1936 Jan Tøíska herec6. 1923 Jiøí John malíø, grafik, ilustrátor1926 Radim Palou� filozof a pedagog, spisovatel1945 Jiøí �áèek básník a textaø9. 1923 Jaroslav Mouèka herec1928 Ilona Borská prozaièka1930 Ivan Moravec klavírista, pedagog10.1918 Miroslav Horníèek herec, spisovatel, dramatik1930 Josef Vinkláø herec1938 Jiøí Gru�a básník11. 1930 Antonín Moskalyk re�isér12. 1934  Franti�ek Laurin re�isér a pedagog13. 1919  Josef Istler malíø, grafik1941 Marie Rottrová zpìvaèka17. 1926 Vlasta Chramostová nejen hereèka20. 1923 Franti�ek Pavlíèek re�isér, spisovatel23. 1921 Otomar Krejèa re�isér, herec1942 Jiøí Stivín skladatel, multiinstrumentalista25. 1922 Ilja Hurník skladatel, pedagog27. 1926 Jiøí Vala herec29. 1945 Hana Maciuchová hereèka30. 1924 Hana Pro�ková spisovatelka
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U  P  O  Z   O  R  N  Ì  N  Í
poplatky za komunální odpad

Vá�ení spoluobèané
Uplynula nám doba splatnosti poplatku za komunální odpad za druhé pololetí leto�ního roku. Jeliko� Magistrát hlavního

mìsta Prahy (MHMP)nerozesílal slo�enky, mnoho z nás zapomnìlo na tento doplatek.
Jedná se o obèany, kteøí vyplnili formuláø o sdru�ené platbì  a odvedli poplatek spoleèným zástupcem nebo vlastníkem

a rozdìlili si splatnost poplatku do dvou splátek. První splátka byla do 15. èervna za první pololetí a druhá do 15. øíjna za druhé
pololetí.

Pokud je�tì nìkdo nezaplatil nebo zapomnìl zaplatit zbylý nedoplatek, mìli byste toto uèinit v nejbli��ím mo�ném termínu.
Vyzvednìte si na po�tì po�tovní poukázku A - vyplòte následující údaje:
Adresa : Hlavní mìsto Praha

Mariánské nám. 2/2
110 01  Praha 1

Odesilatel: adresa spoleèného zástupce, který je uveden ve formuláøi o sdru�ené platbì jako osoba odvádìjící poplatek
za celou rodinu

Bankovní spojení : è.ú. 1500170005157998 , kód banky 6000
Variabilní symbol �  0000000011
Specifický symbol -  va�e rodné èíslo
Èástka �  468,- tato èástka  je za jednu osobu na rok
(Ka�dý si musí vypoèítat, kolik ji� magistrátu zaplatil a doplatit zbytek poplatku)

Pokud nìkdo najde ústøi�ek zaplacené slo�enky za první pololetí, mù�e tyto údaje
z nìho opsat. Údaje jsou trochu odli�né. Specifický symbol na ústøi�ku je té� va�e
rodné èíslo, ale zakódované, a variabilní symbol se li�í podle druhu platby. Tak�e je
jedno, jestli údaje opí�ete z ústøi�ku slo�enky nebo z tohoto upozornìní.

V �ádném pøípadì nepla�te poplatek na slo�enkách, které Vám zùstaly z èervna. Na
slo�ence musí být vypsaná stejná adresa a jméno osoby, která hradila poplatek ji� za
první pololetí.

O�PD � M. Nejtková

Zmìna organizace ve sbìru listí
V recepci úøadu na�í mìstské èásti se vydávají a odebírají pytle na listí z ka�tanù napadené klínìnkou jírovcovou

v úøední den pondìlí a støeda od 08:00 � 12:00 a odpoledne od 13:00 � 18:00 hod, v ostatní dny od 08:00 do 11:00 hod.
Pytle jsme v leto�ním roce dostali v omezeném poètu, proto se vydávají v limitním mno�ství tzn. max. 3 ks.

Zdaøilo  se nám vyèlenit je�tì nìjaké finanèní prostøedky na odvoz pytlù, tzn. naplnìné pytle budeme odebírat od pondìlí
21. 10. 2002  a  ukládat na dvùr do gará�e, kterou vám ochotnì otevøe zamìstnanec úøadu, jakmile nahlásíte na recepci , �e jste
pytle pøivezli.

Chtìli jsme pro vás zorganizovat s na�í svozovou spoleèností Pra�ské slu�by sbìr pytlù pøi svozu popelnic s komunálním
odpadem. Bylo nám bohu�el dodateènì sdìleno, �e toto není technicky mo�né. Omlouvám se v�em obèanùm, kteøí byli mylnì
informováni o tomto zpùsobu odvozu.
V pøípadì nìjakých nejasností nebo dotazù se obra�te na O�PD nebo na recepci úøadu na�í MÈ.

O�PD � M. Nejtková
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Pøipravili jsme pro Vás
Pøedvánoèní úklid

V rámci zlep�ení �ivotního prostøedí jsme pro obèany na dny  8. a 9. listopadu pøipravili akci �Pøedvánoèní úklid�.
Není v na�ich silách pøistavit tolik kontejnerù, abychom uspokojili ka�dého obèana. Stále se toti� stává, �e nádoby na

velkoobjemový odpad, pøistavené pouze pro obèany Újezda nad Lesy, zaplòují  lidé z okolních vesnic èi mìstských èástí nebo
dokonce podnikatelé, kteøí odpad z podnikání mají likvidovat jiným zpùsobem. Nádoby se zaplòují té� odpadky, které tam
nepatøí. Tímto pøístupem pak trpí ka�dý obèan, který do kontejneru chce umístit svùj domácí velkoobjemový odpad.

Stále se mno�í situace, kdy lidé balíky odpadu pøivezou na stanovi�tì døíve, ne� je zde kontejner, své balíky dají na zem
a odjedou. Tím se stane, �e pracovníci svozové firmy nakládají v�e na kontejnery sami. Upozoròujeme, �e to není jejich
povinnost, ale jen dobrá vùle. Pokud se taková situace bude opakovat, odmítne svozová firma kontejnery pøistavovat!!
Proto se O�PD rozhodlo provádìt u tìchto kontejnerù kontroly a ka�dé odkládání mimo místo tomu urèené posuzovat jako
zakládání èerné skládky.

Na�i pracovníci se sna�í pomoci v�em obèanùm tím, �e podnikají kroky ke zlep�ení �ivotního prostøedí v na�í mìstské
èásti, nebudou v�ak po nikom uklízet! Tím utrácí èas i peníze daòových poplatníkù, které by mohly být pou�ity na daleko
prospì�nìj�í akce.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru patøí?
Rozhodnì ANO: starý nábytek � skøínì, postele, stoly, �idle, køesla�

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika � praèky, myèky, videa, poèítaèe, rádia�
zdravotní keramika � umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatøí?
Rozhodnì NE : stavební odpad, su�

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, øedidla a jiné nebezpeèné odpady
odpad ze zahrady

Stanovi�tì kontejnerù:
1. Raèinìveská � Starokolínská
2. Druhanická � Staroújezdská
3. Lomecká � Zaøíèanská
4. Miletická � �í�ovská
5. Roho�nická � parkovi�tì Meinl
6. Velimská � Hodkovská
7. Hol�ická � Sudìjovická
8. Tou�ická � Chabeøická
9. Nadìjovská � Starokolínská

10. Bìlu�ická � Pilovská
Na vý�e uvedené stanovi�tì budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery, které budou dle potøeby jedenkrát vymìnìny.

O�PD � M. Nejtková



15

EKOLOGIE

Jak postupovat  -  kácení stromù
Nastal èas vegetaèního klidu stromù a s tím spojené období kácení. Abychom pøede�li nesrovnalostem, rádi bychom vás

upozornili, jak postupovat. Ka�dý strom, a� roste v lese nebo mimo les, je nìjakým zpùsobem chránìn. Pokud se nejedná
o stromy památné, zvlá�� chránìné, ohro�ené apod. vztahuje se na jejich ochranu § 7 zákona è. 114/1992 Sb. a dal�í pøedpisy.
Zákon è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplòkù a následnì vyhlá�ka è. 395/1992 Sb.
M�P ÈR ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplòkù, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 114/1992 Sb. øe�í kácení
stromù rostoucích mimo les.

A co tedy musíme podniknout, kdy� chceme na svém pozemku pokácet strom? Jak vyplývá z vý�e uvedeného zákona,
musíme po�ádat pøíslu�ný odbor �ivotního prostøedí o vydání povolení, není-li stanoveno jinak.

�ádost o povolení ke kácení podává vlastník pozemku èi nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém strom roste.

Co musí �ádost obsahovat?
1. jméno a adresu �adatele ( telefonický kontakt)
2. dolo�ení vlastnického vztahu, pøípadnì dolo�ení nájemního vztahu a souhlasu vlastníka
3. specifikaci døevin, které mají být káceny (druh, poèet, velikost plochy keøù) vèetnì situaèního nákresu
4. udání obvodu kmene stromu ve vý�ce 130cm nad terénem
5. zdùvodnìní �ádosti

Kdy �ádat o povolení nemusíme, ale pouze oznamujeme?
1. Na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které pozemky u�ívají, pokud se jedná o stromy do obvodu kmene

80cm ( mìøeno ve vý�ce 130 cm nad zemí) èi o keøový porost do rozlohy 40m². Dreviny pøitom nesmí být souèástí
významného krajinného prvku (vodní toky, rybníky, údolní nivy). Zde platí pouze povinnost oznámit písemnì
zamý�lené kácení 15 dnù pøedem O�PD.

2. Je-li stavem døevin bezprostøednì ohro�en �ivot èi zdraví nebo hrozí-li �koda znaèného rozsahu. Ten, kdo za tìchto
podmínek provede kácení, oznámí je písemnì orgánu ochrany pøírody do 15 dnù od provedení kácení .

3. Z dùvodù pìstebních (obnova porostù, zdravotní dùvody � suché stromy, napadení epidemickými èi jinými
vá�nými chorobami) nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvlá�tních pøedpisù ( kácení podél �eleznièních tratí, vodních
tokù, elektrických vedení). Kácení z tìchto dùvodù je tøeba oznámit písemnì nejménì 15 dnù pøedem orgánu
ochrany pøírody, který je mù�e pozastavit, omezit èi zakázat. Oznámení musí obsahovat stejné nále�itosti jako
�ádost o povolení ke kácení.

Právnické osoby musí �ádat o povolení ke kácení v ka�dém pøípadì.

Kácení z dùvodu stavby
Do procesu povolení kácení, je� se øídí správním øádem,

mohou vstoupit jako úèastníci øízení i obèané prostøednictvím
obèanských sdru�ení na základì § 70 zákona 114/1992 Sb.,
projeví-li o zahajované øízení zájem v zákonné lhùtì. Tohoto
práva obèanská sdru�ení obvykle vyu�ívají v pøípadì
plánovaných staveb, kterým chtìjí takto zabránit. Pøed tím,
ne� dojde k povolení kácení z dùvodu stavby , je O�PD ÚMÈ
Praha 21 dotèeným orgánem státní správy ve stavebním øízení.
Znamená to, �e se k plánované stavbì vyjadøuje, pøípadnì
zadává podmínky a následnì je úèastníkem pøi kolaudaci
Z uvedeného dùvodu vydává O�PD povolení ke kácení
obvykle a� po nabytí právní moci stavebního povolení.

Slabochová  D. -O�PD
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Rostlinný odpad,
 podìkování i rozèarování

Vá�ení spoluobèané dne 19.10.2002 jsme pro vás uspoøádali akci �sbìr rostlinného odpadu�. Od 8 hodin ráno byly
postupnì pøistavovány kontejnery v ulicích Tou�ická, Roho�nická a Novolhotská. Byli jsme velmi potì�eni, �e obèané
trpìlivì vyèkali na pøistavení kontejneru, naplnìné vaky listím neodkládali mimo nì, dle pokynù pracovníkù O�PD odpad
vysypávali z pytlù, vìt�inou nosili jen odpad rostlinný a ve vìt�inì pøípadù se chovali ukáznìnì. Zvlá�tì nás potì�ilo, �e
nìkteøí z vás ochotnì pomáhali s organizací a pøi se�lapávání tak, aby se do kontejnerù více ve�lo a dostalo se na maximum
zájemcù.

Jmenovitì bychom chtìli podìkovat �ákovi 7.B tøídy zdej�í základní �koly, který ochotnì pomáhal kontrolovat obsah
pytlù, vysypávat je a odpad v kontejnerech se�lapovat po celou dobu sbìrné akce.
Vám v�em, ochotným a ukáznìným, srdeènì dìkujeme.

Bohu�el, na�li se i tací spoluobèané, kteøí vyu�ili chvilky, kdy zamìstnanci O�PD odjeli ze stanovi�tì v ulici Tou�ické na
revizi ostatních shroma�di��, a do pøistaveného kontejneru odlo�ily �èistì rostlinné�: lednici (nebezpeèný odpad), 3 balíky
kobercù, pozùstatky skøíní (velkoobjemový odpad), dva velké pytle kuchyòského odpadu (komunální odpad, patøí do popelnice
pøistavené v místì pobytu obèana, který jej vyprodukoval). Nìco podobného, ale v men�ím rozsahu se objevilo i na shroma�di�ti
v ulici Roho�nické. Zde by s námi mohl pùvodce odpadu polemizovat, zda ta velká ply�ová hraèka není náhodou úplnì
prapùvodnì alespoò tro�ku rostlinná.

Setkali jsme se také s obèankou, která se nás vytrvale a nevybíravì sna�ila pøesvìdèit, �e veliké �elezné �rouby, víèka od
zavaøovacích sklenic a dal�í drobný, pøevá�nì komunální odpad je rostlinný a proto urèitì patøí do pøistaveného kontejneru.

V na�em hodnocení dopadlo nejlépe shroma�di�tì na Blatovì, kde jsme nemuseli odstraòovat �ádný jiný druh odpadu.
Pro velký zájem budeme akci �rostlinný odpad� opakovat je�tì 15.11.2002 v dopoledních a odpoledních hodinách.
Doufáme, �e se opìt setkáme s va�ím pochopením a pomocí. Ti neukáznìnci, kteøí se jistì v tomto èlánku poznají, a jim

podobní, si snad dobøe rozmyslí, co kam odkládat.
M. Nejtková , O�PD

EKOLOGIE
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FK ⁄jezd nad Lesy

od 16.9.2002 do 16.10.2002
   Podzimní soutì�e PFS pokraèují a na�im mu�stvùm se
vìt�inou daøilo.

StaröÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
3.kolo Aritma � FK Újezd nad Lesy 1:4 (1:1)

g. Fuchs, Otopal, Batìk, Ja�ek
4.kolo Èakovice � FK Újezd nad Lesy 1:1 (0:1)

g. Jirásek
5.kolo FK Újezd nad Lesy � Hostivaø 5:0 (5:0)

g. 2x Ol�an, Fuchs, Otopal, Jirásek
6.kolo volno
Zatím jsme na 3.místì (z 11) s 13 body.

MladöÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
3.kolo Admira/Slavoj � FK Újezd nad Lesy 5:0 (4:0)
4.kolo FK Újezd nad Lesy � Satalice 3:2 (1:2)

g. Chumlen, Batìk, Ho�ek
5.kolo Viktorie 8 � FK Újezd nad Lesy 2:2 (0:1)

g. 2x Batìk
6.kolo FK Újezd nad Lesy � Dolní Poèernice 5:0  (5:0)

g. 2x Kohout, 2x Václavík, Po�árek M.
Mlad�í dorost se pohybuje na 2.místì (z 11 mu�stev) s 13
body.

StaröÌ û·ci 1.t¯Ìda ñ skupina B
2.kolo FK Újezd nad Lesy � Troja 1:2 (1:1)

g. Engelmann
3.kolo FK Újezd nad Lesy � Meteor B 3:0 (2:0)

g. 3x Kohout
4.kolo Stodùlky � FK Újezd nad Lesy 4:2 (1:1)

g. Sochoviè, Èermák
5.kolo FK Újezd nad Lesy � Xaverov 4:3 (1:2)

g. 2x Kohout, Engelmann, Novák Jar.
6.kolo Vy�ehrad � FK Újezd nad Lesy 2:3 (1:1)

g. 2x Novák Jar., Kapek
Star�í �áci se dr�í na 4.místì (z 12 úèastníkù) s 12 body.

MladöÌ û·ci ÑAì 1.t¯Ìda ñ skupina A
1.kolo FK Újezd nad Lesy � Troja 3:1 (2:0)

g. 2x Forst, Kováø
2.kolo FK Újezd nad Lesy � Braník 0:5 (0:3)

3.kolo Union �i�kov � FK Újezd nad Lesy 5:1 (2:0)
g. �trunc

4.kolo FK Újezd nad Lesy � FK Vitk. �i�kov B 2:1 (2:0)
g. Vejr P., Moudrý

5.kolo Háje JM B � FK Újezd nad Lesy 7:0 (4:0)
Mlad�í �áci �A� jsou na 8.místì (z 12 týmù) s 6 body.

MladöÌ û·ci ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina C
3.kolo Tempo � FK Újezd nad Lesy B 0:1 (0:0)

g. Forst
4.kolo Klánovice � FK Újezd nad Lesy B 0:2 (0:2)

g. 2x Forst
5.kolo FK Újezd nad Lesy B � Semi Kaèerov 3:4 (1:2)

g. �trunc, Koliandr, vlastní
Mlad�í �áci �B� se pohybují na 6.místì (z 11 mu�stev) s 9
body.

Minifotbal 10 ÑAì 1.t¯Ìda - skupina A
3.kolo FK Újezd nad Lesy � Bohnice 6:1

g. 4x �trunc, 2x Fi�er
4.kolo Union �i�kov � FK Újezd nad Lesy 1:5 (0:2)

g. 3x Fi�er, Cikhart, Kováø
5.kolo FK Újezd nad Lesy � Èakovice 10:0 (6:0)

g. 3x �trunc, 3x Køelina, 2x Veselý T., Pecho, Fi�er
6.kolo Motorlet � FK Újezd nad Lesy 1:3 (1:1)

g. 2x Fi�er, Kováø
MF10 �A� je na 2.místì (z 10) s 16 body.

Minifotbal 10 ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina B
3.kolo FK Újezd nad Lesy B � Kyje 4:6 (1:4)

g. 2x Pecho, Veselý T., Fi�er
4.kolo Slivenec � FK Újezd nad Lesy B 4:6 (2:1)

g. 2x Pecho, 2x Fi�er, �ebesta, Veselý T.
5.kolo FK Újezd nad Lesy B � Xaverov B 0:4 (0:3)
6.kolo Junior Praha � FK Újezd nad Lesy B 1:5 (1:4)

g. 3x Fi�er, Vejr T., �ebesta
MF10 �B� se dr�í na 8.místì (z 12) s 6 body.

Minifotbal 8 ñ 1.t¯Ìda - skupina A
3.kolo FK Újezd nad Lesy � KING 4:2 (2:1)

g. 2x Vejr T., Bednáø, vlastní
4.kolo FK Újezd nad Lesy � Union �i�kov 4:1 (2:1)

g. Bednáø, Vejr T., Podlipný D., Lukavský
5.kolo Hostivaø � FK Újezd nad Lesy 0:19 (0:10)

g. 7x Bednáø, 6x Vejr T., 3x Podlipný D., Køikava,
Jaro�, vlastní

Zatím jsem na 1.místì (z 12 mu�stev) s 18 body.

Minifotbal 7 ñ 2.t¯Ìda - skupina A
2.kolo Braník � FK Újezd nad Lesy B 2:5

g. Mrazík, Vejr T.
3.kolo volno
4.kolo volno
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5.kolo Kyje � FK Újezd nad Lesy B 5:1 (2:0)

g. Køikava
6.kolo FK Újezd nad Lesy B � Junior C 0:8 (0:4)
MF7 se dr�í na 8.místì (z 10) s 3 body.

H¯iötÏ Blatov:
V pùlce øíjna jsme dokonèili leto�ní práce na blatovském

høi�ti. Plocha je u� oseta, �lábky na okraji høi�tì jsou ulo�eny,
vodovodní a elektrické pøípojky jsou ji� plnì funkèní.

V pøí�tím roce nás èeká pokraèování budování sportov-
ního areálu.

»erstvÈ informace o FK ⁄jezd nad Lesy:
Chcete-li být pravidelnì informováni  o trénincích, o vý-

sledcích apod. mù�ete sledovat na�e stránky:
w w w . f k u j e z d . a k t u a l n e . c z .

I v leto�ní zimní pøestávce poøádáme dlouhodobé halové
soutì�e (M�, MF10, MF8, MF7, MF6). Aktuální výsledky
mù�ete sledovat na adrese: www.turnaj.aktualne.cz

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

ä K O L N Õ  S P O R T OV N Õ  K L U B  ñ  C E N T R U M  S P O R T U  A ä S K
               pøi základní �kole                                 sportovní areál Polesná

Nabídka sportovních oddílù a aktivit � �k.rok 2002/2003
1/  Atletika Po,St,Èt �.. 17.00�19.00 hod Ol�anová
2/  Basketbal Èt ���� 19.00�21.00 hod Koula
3/  Fit aerobic So,Ne-nepr. 10.00�13.00 hod Kurková L.
4/  Florbal Út,St ��� 17.00�19.00 hod Kurka
5/  Odbíjená Út ���� 18.30�20.00 hod Hlaváèková
6/  Sportovní lezení Út, St ��.. 17.00�19.00 hod �tolcová
7/  Výrazový tanec Èt,Pá ��� 18.00�20.00 hod Sázavská

Bli��í informace je mo�né získat pøímo od uvedených cvièitelù � v pøíslu�ném èase.
Kromì pravidelných cvièení organizuje �SK- centrum sportu A�SK rùzné jedno i vícedenní akce a pomáhá

zaji��ovat provoz venkovního sportovního areálu v Polesné ulici.

Následujícími snímky se je�tì vracíme ke dvìma akcím, které byly poøádány právì v rámci èinnosti Centra
sportu.
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Pevnost �BoyaRD - III� aneb Za pokladem újezdských lapkù
�e �kola má bazén, to se dozvìdìli jen ti nejodvá�nìj�í. Ale zvìdaví byli v�ichni. Poklad - bájné bohatství.

Nejvíce se podaøilo polapit z pokladu skupinì Filipa Ho�ka, a tak je na rok králem újezdských lapkù právì on.
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È.        Jméno Vìk Èas
1. Køelinová Lucie 13 5:38
2. Buøièová Monika 14 6:58
3. Janouchová Veronika 13 7:95

È.        Jméno Vìk Èas
1. Buøièová Monika 14 3 / 4

OBECNÕ äPLHOUN III - V›SLEDKOV¡ LISTINA - 18. + 19.6. 2002

äPLH na LANÃ (dÌvky)
s p¯Ìrazem bez p¯Ìrazu

È.        Jméno Vìk Èas
1. Bure�ová �tìpka 12 4:84
2. Buøièová Monika 14 5:17
3. Bakièová Markéta 13 5:27

äPLH na TY»I (dÌvky)
s p¯Ìrazem

È.        Jméno Vìk Èas
1. Kopecký Martin 15 2:95
2. �tolc Filip 17 4:04
3. Janou�ek Petr 14 4:92

äPLH na TY»I (hoöi)
s p¯Ìrazem

È.        Jméno Vìk Èas
1. Kopecký Martin 15 5:64
2. �ebánek Martin 38 6:54

bez p¯Ìrazu

äPLH na LANÃ (hoöi)

s p¯Ìrazem bez p¯Ìrazu

È.        Jméno Vìk Èas
1. Janou�ek Petr 14 4:73
2. Jan�ura Vojtìch 12 7:19
3. Ho�ek Filip 12 7:42

È.        Jméno Vìk Èas
1. Èerný Pavel 19 5:38
2. Morávek Radek 23 5:89
3. �ebánek Martin 38 7:38
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

Kronika 31.
Rovnì� tak bylo i v roce 1956/57.

V tìchto letech byl øeditelem na�í �koly
s.Josef Houdek. Od �kolního roku 1953/
54 byla zøízena pøi zdej�í �kole dru�ina
mláde�e. Vychovatelkou tehdy byla Eva
Kozlová.

Pøedsedkyní Sdru�ení rodièù a pøátel
�koly ve �kolním roce 1953/54 byla
s.Karla Dvoøáková, v roce 1954/55 byl
pøedsedou s.Josef Koráb, v roce 1955/
56 s.Stanislav Bauer.

Sdru�ení rodièù a pøátel �koly poøídilo
pro �kolu novou rozhlasovou ústøednu,
nový zvukový promítací pøístroj, zesilo-
vaè, do ni��ích tøíd radiopøijímaèe a vì-
novalo velkou èástku na vybavení kabi-
netù a novì zøízené dílny. Úèinnì po-
máhalo pøi mimo�kolní tìlovýchovì i pøi
nácviku na I.celostátní spartakiádu. Po-
dílelo se s Výborem �en na v�ech akcích,
které �kola poøádala (nadílka o váno-
cích, oslava Mezinárodního dne dìtí,
oslavy Dne uèitelù). Ka�dým rokem
zakupuje knihy pro nejlep�í, ji� vystupu-
jící, �áky.

Pionýrská organizace, nedostatkem
vhodných pionýrských vedoucích, pra-
covala nesoustavnì. Bìhem �kolního
roku 1953/54 se vystøídali 4 skupinoví
vedoucí. Po odchodu Jiøího Jakowleva,
který odjel do SSSR na studie, byl krátký
èas skupinovým vedoucím Mirek
Lakomý, pak Miroslav Gre�l, ani tento
nezùstal v této funkci dlouho. Oddílo-
vými vedoucími byli vìt�inou èlenové
ÈSM a to: Jan Vete�ník, Blanka Mate-
sová, Milada Pokorná, Mir.Bauer, Kvìta
Pultarová, Václav Dlabaè. Ve �kolním
roce 1954/55, aby se odstranil nedosta-
tek s èastým støídáním skupinových ve-
doucích, byla navr�ena na toto místo
uèitelka Vìra Kaòkurová. Potí�e se
støídáním vedoucích nebyly ani tento-

kráte odstranìny i kdy� v práci pomá-
haly bývalé �ákynì Zla�a Maciuchová
a Marie Pultarová. Ve �kolním roce 1955/
56 pracovaly jako vedoucí: Zla�a Maciu-
chová, Jaroslava Hrùzová, Jana Pro-
cházková, Vilma Pavlovská, Blanka
Matesová, Marie Pultarová a Jana
Abrentová.

Na �kole byly ve �kolním roce 1953/
54 zøízeny krou�ky: mièurinský a tìlo-
výchovný. Krou�ek mièurinský dal do
poøádku �kolní zahradu a zalo�il paøe-
ni�tì. Krou�ek tìlovýchovný byl dobøe
veden dlouholetým uèitelem na na�í
�kole Stanislavem Krausem. Ve �kolním
roce 1954/55 tìlovýchovný krou�ek
pøe�el do �kolní tìlovýchovné jednoty,
která byla v tomto roce prvnì zøízena
a cvièilo v ní 205 �ákù. Zùstal krou�ek
mièurinský, který dobøe vedl øeditel
�koly s.Josef Houdek. Krou�ek dostal
je�tì - mimo �kolní zahradu - záhon
u mateøské �koly na bývalé Nové Sibøi-
nì. Zde ve spolupráci s ostatními �áky
a pod vedením uèitelky s.Bachnové,
pìstovali nejrozmanitìj�í plodiny. S vý-
pìstky se zúèastnili okresní výstavy mi-
èurincù v Ïáblicích. Krou�ek také pomá-
hal pøi umìlém opylování ve Výzkum-
ném ústavì �lechtitelském ve Stupicích.

Ve �kolním roce 1955/56 pøibyl
k mièurinskému krou�ku je�tì technický,
který vedl s.Jiøí Øehák, zamìstnanec
Interieru.

�kolní mláde� i uèitelé zúèastnili se
v�ech veøejných akcí v na�í obci. Osla-
vy Dne èsl.armády ve �kolním roce 1953/
54 v sále �Na køi�ovatce� probìhly za
úèinkování 50 èlenù vojenského útvaru
v Kolodìjích.

Zlep�eno a upraveno bylo okolí �koly.
Èlenové rodièovského sdru�ení odpra-
covali 300 hodin, za vydatné pomoci
baráèníkù a zahrádkáøù.

V roce 1954 se �kola zúèastnila závo-

du v rychlobruslení ve Kbelích, elipso-
vitá tra� na 100m. Na�e dru�stvo chlap-
cù se umístilo na ètvrtém místì z 11
dru�stev, dru�stvo na�ich dívek bylo
druhé z devíti dru�stev. Okresní Sparta-
kiády v Èakovicích se zúèastnilo z na�í
�koly 198 dìtí, pak následoval den 6.6.
1954 Den tìlovýchovy a sportu v Újezdì
nad Lesy. Dopoledne to byly cyklistické
závody, odpoledne hlavní vystoupení
spoleènì se Sokolem. Dne 30.10.1954 byl
�tafetový bìh SÈSP - za �kolu se zú-
èastnilo 70 �ákù.

Od záøí 1954 a� do èervna 1955 pro-
bíhal nácvik na Celostátní Spartakiádu.
Díky obìtavosti cvièitelù byl nácvik
zvládnut dobøe. 1. a 2.roèník nacvièoval
cvièení �Zlaté klasy�, 3. a� 5.roèník �Krych-
le�, vy��í roèníky �Prostná�. Dne 25.6.
1955 vystoupilo na I.Celostátní Spar-
takiádì na Strahovì 108 �ákù a 4 vedoucí.
Dále to byly rùzné pøebory, kterých se
na�e �kola s úspìchem zúèastnila.

V roce 1956 uspoøádány závody
v bìhu na ly�ích, pak v únoru tého� roku
celodenní ly�aøský zájezd do obory, kde
provádìn ly�aøský výcvik. Dne 30.bøez-
na 1956 bylo uspoøádáno mezi�kolní
herní utkání s klánovickou �kolou. V ko-
pané vyhrál Újezd, ve vybíjené dívky
z Újezda, ve vybíjené chlapcù Klánovice.

Dne 14.4.1956 byla uspoøádána
akademie dorostu Sokola. Aby se zvý�il
zájem �actva o sportovní gymnastiku,
zúèastnilo se asi 100 �ákù této velmi
zdaøilé akademie. Výcvik dorostu vede
zaslou�ilý pracovník Sokola br.Tmìj.

Dne 8.5.1956 uspoøádán bìh ví-
tìzství. Úèast 142 �ákù. Dne 3.6.1956
uspoøádal Sokol Den tìlovýchovy.
Cvièilo celkem 250 dìtí, dále mu�i, �eny
a dorost Sokola. Dìti pøedvedly nápo-
dobivé hry a èást prostných I.celostátní
Spartakiády z r.1955.

-pokraèování-

placen·
 inzerce & reklama

KOUPÕM RODINN› DOMEK
do 1 300 000 KË

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

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

TESAÿSK… PR¡CE
KROVY, ALT¡NY, SCHODIäTÃ ATD.

Ji¯Ì TMEJ
TEL.: 603 804 097
        608 710 191
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MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pavel NEDVÃD

281 970 109, 607 666 271

Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

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

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

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

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

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

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

PŮJČOVNA AUTOBOXŮPŮJČOVNA AUTOBOXŮPŮJČOVNA AUTOBOXŮPŮJČOVNA AUTOBOXŮPŮJČOVNA AUTOBOXŮ
TEL.:TEL.:TEL.:TEL.:TEL.: 607 500 264607 500 264607 500 264607 500 264607 500 264

281 970 596281 970 596281 970 596281 970 596281 970 596
Újezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad Lesy

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

PO ñ NE PÿIJEDU

placen·
 inzerce & reklama

Úèetnictví jednoduché i podvojné
zpracování DPH
daòové pøiznání

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

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

P¯ijÔte se podÌvat a najÌt inspiraci.

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

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

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

BlÌûÌ se v·noËnÌ Ëas
TÃäÕTE SE ?

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

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

firmaKOPAS
Daòové poradenství

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

281 971 223(

radostz dárkuRomantika

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋
❋  VIDEO ❋
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Na r˘zn˝ch oslav·ch V·m zazpÌv·me
a zahrajeme na kl·vesy

PETR �IMON se zpìvaèkou
TEL.: 281 971 887   MOB.: 605 532 699

PRAHA 9  ⁄jezd nad Lesy

Jī Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

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

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

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e Ú o v · n Ì  n e m o v i t o s t Ì

ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›

Chcete pracovat a nem·te hlÌd·nÌ
pro svÈ dÏù·tko 0 ñ 3 let?
R·da se o nÏj postar·m.

Jsem m·ma dvou dÏtÌ s pedag. vzdÏl·nÌm,
domem a zahradou.

Tel.: 323 605 346 - Sluötice 126

placen·
 inzerce & reklama JO-ESPRIT

vás zve
do novì otevøených prostor prodejny ve

Staroújezdské ul. 23   Praha 9   Újezd nad Lesy
èeká Vás milé pøekvapení v podobì roz�íøené nabídky pro

mu�e, ale i �eny
    tì�it se mù�ete na pánské odìvy
   dámskou elegantní konfekci

        Steilmann, Coordinates
nová podzimní kolekce ji� v prodeji

ka�dé dva týdny nové zbo�í
otevøeno Po 13-18 hod Út-Pá  10-18 hod So 9-15 hod

bronzová, støíbrná a zlatá nedìle Ne 9-15 hod
PØIJÏTE SE K NÁM OBLÉKNOUT
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Prod·m byt 2 + kk
(o. v.) 57 m2 se zahr·dkou (80 m2)

+ parkovacÌ mÌsto v p¯ÌzemÌ v ⁄jezdÏ -Praha 9.
Byt je v 2podlaûnÌm domÏ,

hezk· a klidn· lokalita
Tel.: 281 972 356, 603 322 181

placen·
 inzerce & reklama

STUDIO

C h m e l i c k ·  5 1 0 ,  1 9 0  1 6  P r a h a  9  -  ⁄ j e z d  n a d  L e s y                Tel.: 281 971 395

OTEVŘENOOTEVŘENOOTEVŘENOOTEVŘENOOTEVŘENO
PPPPPo – Čto – Čto – Čto – Čto – Čt 8.30 – 21.008.30 – 21.008.30 – 21.008.30 – 21.008.30 – 21.00
PPPPPááááá 8.30 – 15.008.30 – 15.008.30 – 15.008.30 – 15.008.30 – 15.00

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

KOSMETIKAKOSMETIKAKOSMETIKAKOSMETIKAKOSMETIKA

PRODEJ PLEŤOVÉPRODEJ PLEŤOVÉPRODEJ PLEŤOVÉPRODEJ PLEŤOVÉPRODEJ PLEŤOVÉ
A VLASOVÉ KOSMETIKYA VLASOVÉ KOSMETIKYA VLASOVÉ KOSMETIKYA VLASOVÉ KOSMETIKYA VLASOVÉ KOSMETIKY

Nov·, velice kvalitnÌ a ̇ Ëinn· vlasov· kosmetikaJOICO
kr·sa, zdravÈ vlasy a lesk je z·kladnÌm prvkem znaËkyJOICO

PÈËe o pleù - p¯Ìpravky  ALCINA
dennÌ, slavnostnÌ a svatebnÌ lÌËenÌ

PÉČE O RUCEPÉČE O RUCEPÉČE O RUCEPÉČE O RUCEPÉČE O RUCE
P-SHINE - manik˘ra - dekoraËnÌ lakov·nÌ

RegeneraËnÌ z·baly na ruce
Tepl˝ parafÌn

Kr·tkodob· nehtov· model·û pro slavnostnÌ p¯Ìleûitost

DEPILACEDEPILACEDEPILACEDEPILACEDEPILACE

VIZÁŽISTKAVIZÁŽISTKAVIZÁŽISTKAVIZÁŽISTKAVIZÁŽISTKA

Tepl̋  vosk

PoradenstvÌ o pÏstÏnÌ pleti a lÌËenÌ

ČÍNSKÉ MASÁŽEČÍNSKÉ MASÁŽEČÍNSKÉ MASÁŽEČÍNSKÉ MASÁŽEČÍNSKÉ MASÁŽE
Regenerace - celulitida - hubnutÌ - zpevnÏnÌ

KOUPÕM
nebo dlouhodobÏ pronajmu

GAR¡é v ⁄jezdÏ n/L.

Tel.: 602 330 824

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

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

R o d i n n ·  s t a v e b n Ì  f i r m a
BedrnÌk

l Stavba rodinn˝ch dom˘
l Rekonstrukce objekt˘ a bytov˝ch jader

l ZajistÌme projekt
l ZhotovenÌ plot˘ a z·m. dlaûbyPacov 97 p. ÿÌËany

251 01 Tel.: 608/ 966 362, 737/ 112 979, Fax: 323/ 603 720

PO»ÕTA»E

MARTIN BARTOVSK›
Certifikovan˝ technik poËÌtaËov˝ch sÌtÌ a operaËnÌch systÈm˘

l Servis, opravy a modernizace PC
l SestavenÌ poËÌtaË˘ na zak·zku
l PropojenÌ poËÌtaË˘ do sÌtÏ
l Instalace HW ñ SW, antivirov˝ch ochran
l P¯ipojenÌ na internet
l PoradenstvÌ, zaökolenÌ v†pr·ci s†PC

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

l BezpeËnostnÌ ochrana poËÌtaË˘ a sÌtÌ

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

608 279 191

Dne 7. a 8. prosince 2002
se kon· v galeri i  Novosib¯insk· 105, Praha ⁄jezd nad Lesy

P¯edv·noËnÌ salÛn
u akad. mal.  AlûbÏty ätulcovÈ

zveme opÏt vöechny p¯·tele a milovnÌky umÏnÌ.

Otev¯eno je v sobotu a nedÏli od 10.00 do 16.00 hodin.

Tel.: 281 970 349
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AMD REALITY s.r.o. - realitnÌ kancel·¯
Ing. Alena Kotyzov·
Lukovsk· 1067, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy
Tel./Fax: 281 997 0993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http://www.amdreality.cz

HLÕD¡NÕ DÃTÕ
veËer a o vÌkendu

nabÌzÌ kvalifikovan· sÌla
s mnohaletou praxÌ z ⁄jezda n/L.

Mobil: 604 443 452,  Tel.: 281 971 812

Klára HavlíkováODBORNÉ PØEKLADY Z/ DOANGLICKÉHO JAZYKA
Tel.: 606 906 787

Naöe specializace -  ⁄jezd nad Lesy a okolÌ
l prodej pozemk˘ s v˝stavbou dom˘ proti sÌdliöti RohoûnÌk

l zajiöùujeme v˝stavbu nÌzkoenergetick˝ch i klasick˝ch dom˘ od
firmy HLC HodonÌn a spoleËnosti ÑBydlenÌ pro V·s s.r.o.ì

l hled·me pozemky v ⁄jezdÏ nad Lesy a okolÌ pro naöe solventnÌ
klienty

l zprost¯edkujeme prodej a pron·jem rodinn˝ch dom˘ a byt˘

Restaurace �Na Homolce�
Úvaly, Maroldova 1426

Novì otevøená s teplými jídly od 40,- Kè po celý den.
Velký salonek - 100 míst

Tel.: 602 274 053,  281 980 489

TEL.:  603 235 166

SPR¡VN¡ OKNA PRO VAäI STÿECHU

STÿEäNÕ OKNA - PRODEJ, MONT¡é

ROTO

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

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

Telefon: 281 973 333

TOJA-CZ spol. s.r.o.
VelebnÈho 1899

Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

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

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

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

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

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE

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

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

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

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

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

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

77777

www.querea.cz


