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Vážení čtenáři,

také vám prázdniny tak rychle uběhly? Zdá se to nedávno, co jsme
dny volna teprve plánovali a teď už z nich zbývají vzpomínky a fotografie.
O jednu se s námi podělila Lucie Dlabačová, které se při návratu
z dovolené podařilo vyfotit Újezd a okolí z výšky. Pěkný pohled ...

Po letní přestávce vám znovu přinášíme čerstvé zprávy z naší
městské části. Není jich málo. Dozvíte se mimo jiné o otevření nového
polyfunkčního domu. Ve zpravodaji o něm hovoří v rozhovoru
starostka Andrea Vlásenková. Zveme vás také na druhé Újezdské
posvícení. Pokračuje i seriál vzpomínání na "minulý" Újezd. A nechybí
ani další pravidelné rubriky.

Doufáme, že jste si v červenci a srpnu dobře odpočinuli a nabrali
nové síly do dalších měsíců, dětem přejeme úspěšný školní rok
a všem příjemné čtení,

redakce Újezdského zpravodaje

PŘÍLOHA: NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ

A BROŽURA SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Takhle viděla Újezd čtenářka zpravodaje a obyvatelka Újezda nad Lesy Lucie Dlabačová.
Za poskytnutý snímek jí děkujeme.

redakce



Informace z 52. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 5. srpna
2009

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 35 –

změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21. Jedná se o přijetí neinves-
tiční dotace z MHMP na školství.

- s rozpočtovým opatřením č. 38 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21. Jedná se o příjem finanč-
ních prostředků z odvodů odpisů
z investičního fondu MŠ Rohožník.

- s přijatými opatřeními týkající se
stížnosti na 1. MŠ s tím, že celá
věc byla projednána a řešena do-
mluvou tak, aby se podobné pří-
pady neopakovaly

- s uveřejněním záměru odprodat
část pozemku č. parc. 1393/10
v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře
cca 12 m² v souladu s usnesením
Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 136
ze dne 16. 6. 2008 předem zná-
mému zájemci za cenu 3.400,-
Kč/m² dle cenové mapy. Zájemce
zajistí na vlastní náklady odděle-
ní pozemku geometrickým plá-
nem. Zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zveřejnit záměr
na prodej v souladu s § 36 odst. 1
zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.
Praze a dále ukládá starostce pí.
Vlásenkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s darováním pozemků od a.s.
Central Group č. parc.: 537/23
o výměře 326 m², 537/34 o vý-
měře 337 m², 537/129 o výměře
1.474 m², 537/136 o výměře
1.954 m², 537/175 o výměře
667 m², 537/185 o výměře 394 m²,
3735/3 o výměře 6.096 m²,
3735/37 o výměře 2.926 m²,
3735/105 o výměře 708 m²,
3735/139 o výměře 100 m²,

3735/140 o výměře 181 m² všech-
ny v k.ú. Újezd nad Lesy vedené
na LV č. 2868 u Katastrálního
úřadu pro hl.m. Prahu, KP Praha.
Zároveň souhlasí s odkoupením
staveb komunikací včetně sado-
vých úprav od Společnosti pro roz-
voj Horních Jirčan na výše uve-
dených pozemcích v ulicích Do-
nínské, části Rápošovské, části
Račiněveské, části Zalešanské,
Zápolské, Lstibořské, Lutínské,
Zbytínské, Luníkovské za celkovou
částku 1.000,- Kč a ukládá sta-
rostce pí. Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 40 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí neinvestiční do-
tace z rozpočtu MHMP pro MŠ
Rohožník.

SCHVALUJE
- rozpočtové opatření č. 36 – úpra-

vu rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení fin. pro-
středků na opravu a údržbu měst-
ské knihovny.

- rozpočtové opatření č. 37 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení fin. pro-
středků na slavnosti obce.

- rozpočtové opatření č. 39 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení fin. pro-
středků na stavební úpravy MŠ
Čentická.

- prodloužení smlouvy o dílo do
30. 6. 2010 s Ing. Milošem Mo-
rávkem uzavřené dne18. 4. 2001
na revize elektrických zařízení
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem dodatku

- „Pravidla pro využívání interneto-
vých služeb“ v Místní knihovně

s tím, že budou doplněna o bod
č. 7 následujícího znění: „Tištěné
materiály budou zpoplatněny dle
platného ceníku Úřadu MČ Praha
21“ a dále schvaluje zvýšení roč-
ního poplatku pro dospělé čtená-
ře na částku ve výši 50,- Kč a zvý-
šení náhrady za zničený nebo
ztracený čtenářský průkaz na část-
ku ve výši 20,- Kč, a to s platnos-
tí od 1. 1. 2010

- nájemní smlouvu na byt č. 3,
Novosibřinská 673, Praha 9 –
Újezd nad Lesy s vymezením
práv a povinností nájemce a pro-
najímatele podle § 687, odst. 2 zá-
kona č. 40/1964 Sb. a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- prodloužení záměru na pronájem
části komerčních prostor v poly-
funkčním domě za účelem provo-
zování restaurace včetně salonku
s barem do 31. 7. 2009. A dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (VHČ
ve spolupráci s OMI) zajistit širší
zveřejnění v rámci inzerce v pe-
riodikách

- návrh dodatku č.1 ke kupní smlou-
vě č. 51/09 týkající se gastrotech-
nologie pro polyfunkční dům a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem tohoto dodatku

- dodatky smluv na pronájem stře-
chy ul. Polesná s provozovateli an-
ténních systémů a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem těchto dodatků

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
na opravu střechy Novosibřinská
673, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
která je nedílnou součástí originálu
usnesení. Zároveň schvaluje ten-
to seznam firem k předložení na-
bídky: I. Betonstav Teplice, a.s.,
Duchcovská 899/2, Teplice, IČ
63149435; II. Stavební firma HOB-
ST, a.s. Praha 9, Splavná 1250, IČ
48033251; III. SAOS s.r.o., Praha
3, Tachovské nám. 5, IČ
45797081. Dále schvaluje slože-
ní hodnotící komise: starostka pí
Vlásenková, Josef Roušal - OMI,
Ing. Tomáš Vaníček - radní, Ing.
Pavel Molčík – RHM a náhradní-
ky: Ing.Vladislav Mareček – radní
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a Markéta Slavíková – OMI a uklá-
dá ÚMČ Praha 21 (pí Mrázová) vy-
zvat firmy k předložení nabídky.

- rozpočtové opatření č. 41– úpravu
rozpočtu v roce 2009 dle předlo-
ženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jed-
ná se o dofinancování investiční
akce nový chodník Novosibřinská.

- rozpočtové opatření č. 42– úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí us-
nesení. Jedná se o převedení fi-
nančních prostředků na výstav-
bu kolumbárijních schránek.

- rozpočtové opatření č. 43– úpra-
vu rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení finančních
prostředků na výstavbu čekárny
zastávky MHD – Zbyslavská.

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci “Rámcová
smlouva na projekční práce“ s fir-
mou RHM Projekt s.r.o., 140 00
Praha 4, Na Domovině 690 a zá-
roveň ukládá ÚMČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích tohoto usnesení a dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci “Bary pro
restauraci a salonek v polyfunkč-
ním domě“ s firmou FECHU ligh-
ting & desing s.r.o., 101 00 Pra-
ha 10 – Vršovice, Moskevská 63
a zároveň pověřuje vedoucí OMI
– RNDr. Soňu Berouškovou jed-
náním o snížení ceny z důvodu
nedostatečného finančního krytí
a dale ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích tohoto usnesení a pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci “Mobilní
příčka pro sál v polyfunkčním
domě“ s firmou MVS s.r.o., 400 01
Ústí nad Labem, Stará 72 a uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) in-

formovat žadatele v intencích to-
hoto usnesení a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek nákup kon-
vektomatu u firmy ASIM gastro
s.r.o., 393 01 Pelhřimov, Slovan-
ského bratrství 1664 za nabídko-
vou cenu ve výši 195.755,- Kč
včetně DPH a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zajistit nákup
konvektomatu

- souhlas ke zřízení a provozování
vnitřních komunikačních vedení
společnosti Telefónika O2 Czech
Republic, a.s. , v budově MZŠ Po-
lesná 1690 za jednorázovou ná-
hradu 25.000,- Kč, která bude pře-
vedena na účet MZŠ Polesná
1690 na nákup notebooku a data-
projektoru a pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem souhlasu

- přehled žádostí o účelové investiční
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy – ná-
vrh rozpočtu kapitálových výdajů
na rok 2010 včetně střednědobé-
ho výhledu na další roky. Tabulka
je součástí usnesení.

BERE NA VĚDOMÍ
- žádost pana Šurycha a zároveň

nesouhlasí s jeho účastí na jed-
nání rady a dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí. Mrázová) písemně
odpovědět žadateli v intencích
usnesení

REVOKUJE
- usnesení Rady MČ Praha 21 č.

879 ze dne 25. 2. 2009 v plném
rozsahu a zároveň souhlasí se
Smíšenou smlouvou směnnou
a kupní jejímž předmětem je
i směna pozemků parc. č. 537/92,
537/330, 537/342, 537/350
a 537/369 ve vlastnictví hl.m. Pra-
hy, svěřená správa MČ Praha 21
za pozemky parc. č. 537/322,
537/371, 537/365 a 537/363
ve vlastnictví fyzických osob v k.ú.
Újezd nad Lesy a dále ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit
záměr na směnu pozemků v sou-
ladu s § 36 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a zá-
roveň ukládá starostce pí. Vlá-

senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Informace z 53. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne 5.
srpna 2009

BERE NA VĚDOMÍ
- žádost o stanovisko k deregulaci

nájemného a zároveň ukládá VHČ
/pí. Mrázové/ informovat radního p.
Jiřího Janečka v intencích jedná-
ní rady a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem tohoto
stanoviska

- žádost Českomoravské reklamní
agentury KOMPAKT s.r.o. a záro-
veň schvaluje poskytnutí nein-
vestičního nedotačního transferu
Českomoravské reklamní agen-
tuře KOMPAKT s.r.o. ve výši
11.900,-- Kč včetně DPH na do-
kumentační a informační činnost
pro správní obvod Praha 21 v ka-
pitole 06-Kultura, sport a cestov-
ní ruch převedením z položky ne-
specifikované rezervy v kapitole
10-Pokladní správa

- stanovisko majitelů pozemků parc.
č. 537/159 a 537/130 k možnosti
vybudovat chodník na jejich po-
zemcích a zároveň nesouhlasí
s odkoupením ani se směnou po-
zemků parc. č. 537/159 a 537/130

- o spolupráci při zpracování Vý-
roční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy hl. m. Prahy
za školní rok 2008/09 a zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /p. Kořín-
kové/ zpracovat podklady pro tuto
zprávu v rámci celého správního
obvodu Praha 21 a koncept před-
ložit na jednání rady nejpozději
do 30. 10. 2009

SCHVALUJE
- Smlouvu o poskytnutí auditor-

ských služeb na kontrolu hospo-
daření MČ Praha 21 za rok 2009
s firmou ATLAS AUDIT s.r.o. a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- žádost p. Miroslava Musila o pře-
vedení kupní smlouvy bytové jed-
notky Žiželická 1613, Praha 9,
byt č. l na slečnu Michaelu Krá-
lovou, nar. 4. 3. 1981, bytem Ži-
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želická 1613, Praha 9 a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nové kupní smlouvy

- jednostranné zvýšení nájmu v by-
tech, které jsou v majetku MČ Pra-
ha 21 o 6,325% na 58,50 Kč/m²/mě-
síc. Zvýšení nájemného podléhá
zákonu č. 107/2006 Sb. v platném
znění a je platné do 1. ledna 2010.

- rozpočtové opatření č. 48 – úpra-
va rozpočtu v roce 2009 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení finančních
prostředků na nákup sporáku pro
MŠ Rohožník.

- rozpočtové opatření č. 49 – úprava
rozpočtu v roce 2009 dle předlože-
ného návrhu – tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení.Převede-
ní finančních prostředků z kapitoly
Hospodářství do kapitoly Školství.

- prodloužení záměru na pronájem
části komerčních prostor v poly-
funkčním domě za účelem provo-
zování restaurace včetně salónku
s barem do 14. 8. 2009 a ukládá
starostce pí Vlásenkové svolat mi-
mořádné jednání rady na 12. 8.
2009 a dále ukládá ÚMČ Praha 21
/OMI/ předložit na toto mimořádné
jednání rady materiál - vyhodnocení
předpokládaných nákladů na údrž-
bu a provoz polyfunkčního domu

- na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Oprava havarij-
ního stavu střechy Novosibřinská
673, Praha – Újezd nad Lesy“ se
stavební firmou HOBST,a.s., Splav-
ná 1250, Praha 9 za cenu
384.510,88 Kč bez DPH a ukládá
ÚMČ /VHČ/ informovat žadatele
v intencích jednání rady a dále po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 – pondělí 21. 9. 2009
v 18.00 hod, které se bude konat
v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 21

SOUHLASÍ
- s přičleněním pozemků p.č. 776/1

a 778/1 Honební společnosti Du-
beč za účelem výkonu práva mys-
livosti podle §30 zák. č. 449/2001

Sb. o myslivosti a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem požadovaného souhlasu

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21
za 1. pololetí 2009 dle předlože-
ného návrhu – komentáře a tabu-
lek, které jsou nedílnou součástí
originálu usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 44 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnese-
ní a zároveň ukládá starostce píVlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o poskytnutí neinvestič-
ního příspěvku ve výši 30 000,-Kč
obci Žárovná na pomoc při odstra-
ňování následků ničivé povodně.

- s rozpočtovým opatřením č. 45 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21. Jedná se o uzavření fi-
nančního vypořádání hlavního
města Prahy s MČ Praha 21 za rok
2008.

- s rozpočtovým opatřením č. 46 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21. Jedná se o vrácení 100% po-
dílu MČ Praha 21 na celkové da-
ňové povinnosti hl. m. Praha
na dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období 2008.

- s rozpočtovým opatřením č. 47 –
změnou rozpočtu v roce 2009 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnese-
ní a zároveň ukládá starostce píVlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Jedná se o přijetí účelové neinves-
tiční dotace ze státního rozpočtu na
sociálně právní ochranu dětí.

- s odprodejem části pozemků
č. parc. 1393/189 a 1393/5 o vý-

měře celkem cca 84 m² v k.ú.
Újezd nad Lesy předem známému
zájemci za částku 3.400,-- Kč/m².
Zájemce zajistí na vlastní náklady
oddělení pozemku geometrickým
plánem. A zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 /OMI/ zveřejnit záměr
na prodej v souladu s §36 odst. 1
zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Pra-
ze. Dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s odprodejem pozemku č. parc.
1009/77 o výměře 120 m² v k. ú.
Újezd nad Lesy za cenu dle ce-
nové mapy pozemků platné pro
rok 2009, která je 2.800,-- Kč/ m².
Žadatel zajistí vyčištění pozemku
na vlastní náklady. A zároveň
ukládá ÚMČ Praha 21 /OMI/ zve-
řejnit záměr na prodej v souladu
s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze a dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s pořízením změny územního plá-
nu na části pozemku č. parc. 1544,
k. ú. Újezd nad Lesy ze stávající-
ho funkčního využití pozemek ur-
čený k plnění funkce lesa (LR)
na funkční využití smíšeného
městského typu (SVM) a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

NESCHVALUJE
- žádost MŠ Lišické o poskytnutí fi-

nančních prostředků ve výši
80.000,-- Kč na nové vybavení
školní kuchyně. Finanční požada-
vek bude zapracován do rozpočtu
na rok 2010.

Informace z 12. jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 15. června 2009

SCHVALUJE
- program 12. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1.

čtvrtletí roku 2009 dle předlože-
ného návrhu – komentáře a tabu-
lek , které jsou nedílnou součástí
originálu usnesení
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- rozpočtová opatření č. 11 - 16, 20 -
23, 27 - 28, 31 - 32 (změny rozpoč-
tu v roce 2009) a rozpočtové opatření
č. 29 (úpravu rozpočtu v roce 2009)
dle předloženého návrhu – tabulek,
které jsounedílnousoučástí usnesení

- předložený návrh na přidělení
grantů v oblasti sociálních služeb
pro rok 2009 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem jednotlivých smluv

VOLÍ
- mandátovou komisi ve složení:

předseda: pan Voňka, členové:
pan Sikač a paní Štroufová

- návrhovou komisi ve složení: před-
seda: paní Dastychová, členové:
paní Juřenová a pan Hod

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění usnesení z minulého zase-

dání Zastupitelstva MČ Praha 21
- zprávu auditora (ATLAS AUDIT

s.r.o.) o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 21 za rok
2008, která je nedílnou součástí
originálu usnesení

- zápisy č. 12 – 15 z jednání Kon-
trolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21

SOUHLASÍ
- s návrhem závěrečného účtu (s

celoročním hospodařením) MČ
Praha 21 za rok 2008 bez vý-
hrad dle přílohy, která je nedíl-
nou součástí originálu usnesení

NESCHVALUJE
- řešení železničního podchodu

formou rekonstrukce podchodu
stávajícího a zajištění bezba-
riérového přístupu pomocí výta-
hů a pověřuje pracovní skupinu,
aby ve spolupráci s dalšími
dotčenými městskými částmi
vstoupila v jednání s investorem
akce SŽDC, a.s. za účelem pro-
sazení vhodnější varianty od-
povídající současným technic-
kým možnostem a zajišťující vy-
užití železničního podchodu i pro
cyklisty. Pracovní skupina bude
průběžně informovat zastupitel-
stvo o výsledku jednání s in-
vestorem akce.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat

ve dnech

pátek 9. října 2009 od 14:00 – 22:00 hod a
sobotu 10. října 2009 od 8:00 – 14:00 hod

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy bude probíhat v těchto volebních okrscích:
1. Okrsek 790 – jídelna základní školy – Polesná 1690
2. Okrsek 791 - jídelna základní školy – Polesná 1690
3. Okrsek 792 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
4. Okrsek 793 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. čp. 2300
5. Okrsek 794 – Mateřská školka – Lišická ul. 1502
6. Okrsek 795 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
7. Okrsek 796 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Volby budou probíhat na stejných místech, jako na jaře letošního roku. Každý volič dostane v obálce do schránky
hlasovací lístky a na obálce bude mít uvedenou adresu volebního okrsku, ve kterém může volit.

KDO JE VOLIČEM
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území České
republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. (omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům)
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, popřípadě hlasuje na vo-

ličský průkaz

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
V případě, že volič nebude moci volit ve volebním okrsku, do kterého spadá, může si požádat o vydání volič-

ského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, a to buď pí-
semným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb /tzn. do
2. října 2009/ obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu vo-
ličů /tzn. 2 dny přede dnem voleb/. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb



/tzn. od 24. září 2009/ předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Volič
může požádat i o zaslání voličského průkazu na adresu jím zvoleného zastupitelského nebo konzulárního úřadu,
kde se rozhodne hlasovat, a kde si tento voličský průkaz vyzvedne ve dnech voleb.

V příštím čísle Újezdského zpravodaje budeme informovat voliče o způsobu hlasování a jaké ulice a čísla po-
pisná spadají do jednotlivých okrsků, včetně zákresu v mapě.

Martina Nejtková, redakce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
ZÁŘÍ 5. září 19. září

Toušická Žehušická x Měšínská
Rohožnická Starokolínská
Druhanická x Staroújezdská Holšická x Sudějovická
Valdovská x Hrádková Lomecká x Zaříčanská

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

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

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková na tel.
č.281 012 943 , e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD
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7. 9. – po

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušicská 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zálešanská - Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská (u trafiky) 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Praha 21 – trasa A

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel
ZDARMA odevzdat tyto odpady:

- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- zahradní chemie
- mazací oleje a tuky
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
- zářivky a výbojky

Přílohou Újezdského zpravodaje máte k dispozici letáček o nebezpečném odpadu.
Martina Nejtková, OŽPD
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PEČUJTE O ZELEŇ KOLEM SEBE
Velkou část vegetačního období máme za sebou, a tak bychom se možná měli zamyslet nad tím „Jak jsem

pečoval o zeleň kolem sebe?“ Možná by stálo za to se na chvíli zastavit a rozhlédnout kolem sebe. „Není z mého
stromu či keře spadané, hnijící ovoce ? Neplazí se moje ostružiny daleko po sousedově pozemku? Nebylo by
třeba trochu zkrátit větev odírající se o dům?“ Třeba při takovém krátkém pozastavení přijdete na drobnosti, kte-
rých jste si dosud ani nevšimli a jejich odstraněním předejdete velkým problémům a mrzutostem.

Martina Kopecká, OŽPD

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: - dne 21. 09. 09 od 9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter,
označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 22. září 2009 oslaví 85. narozeniny
paní JINDŘIŠKA MICKOVÁ z Újezda nad Lesy.
K životnímu jubileu hodně zdraví a pohody

přeje celá rodina Mickova a přátelé

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěl poděkovat Sdružení důchodců Újezd
nad Lesy a ÚMČ Praha 21 Odboru Občanskosprávnímu
za projevená přání k mému životnímu jubileu.

Jiří Lefner

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA

S lítostí oznamujeme všem fotbalovým příznivcům smutnou zprávu, že ve věku nedožitých 67 let odešel
12. 7. 2009 nečekaně náš kamarád pan Jiří Mík.

Prošel snad všemi funkcemi, jenž fotbalové organizace mají, od hráče přes rozhodčího, funkcionáře a do po-
slední chvíle byl sekretářem klubu FK Újezd nad Lesy. Jako výraz ocenění jeho práce mu byla dne 15. 4. 2009
udělena „Cena JUDr. Václava Jíry“ za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu.

Záběr z 15.4. 2009 předávání Ceny D. Václava Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu

Fotbal naplňoval Jirkův život na 100 procent a proto je možné si dovolit i jeho životní pouť přirovnat k fotbalo-
vému utkání…. Fotbalový zápas má dva poločasy a někdy i prodloužení.

V prvním poločase jsou všichni plni síly, elánu, bojovnosti, většinou se netaktizuje, nezdržuje se, hra má spád
a prvních 45 min Vám vždy uteče rychleji než těch druhých……..

I Jirkův první životní poločas byl aktivní, začal kariéru fotbalisty v osmi letech a ukončil ji po vojně ze zdravot-
ních důvodů v „B“ mužstvu Újezda nad Lesy. Již před vojnou vykonával funkci vedoucího u „B“ mužstva Újezda n/L
a po vojně (1960) dokonce nejmladšího klubového sekretáře Středočeského kraje.

Další jeho aktivitou ve fotbale bylo působení ve funkci rozhodčího a to v těchto soutěžích:
III. třída – okres Praha východ, II. třída v rámci středočeského kraje a byl také členem výboru rozhodčích okresu.
Z důvodu zranění ukončil aktivní kariéru rozhodčího po třech letech, ale stále působil jako sekretář komise roz-
hodčích pro středočeský kraj.

Druhý poločas fotbalového zápasu je jiný než ten první, už nemáte tolik sil, jako v poločase prvním, do hry vstu-
puje taktika a zkušenost, mnoho zápasů se dá vyhrát právě proto, že umíte soupeře překvapit, najít jeho slabé
místo, i když nejste lepší než Váš soupeř ….

Jirkův druhý životní poločas byl také jiný než ten první, už nemohl být tak aktivní na hřišti, rozhodl se, že spojí
svojí životní lásku se svojí prací a stal se fotbalovým úředníkem. Neumíme zhodnotit, jestli to byl úředník dobrý nebo
špatný, jedno však víme jistě, svoji práci dělal s nesmírnou láskou a rád. Ona to pro něj nebyla práce, ale byl to ce-
loživotní koníček. Při této práci mohl postupem času, stejně jako hráči ve druhém poločase, uplatnit svoje zkuše-
nosti, znalosti a přehled.
Jirka působil v těchto funkcích v Pražském Fotbalovém Svazu:
- práce v komisi žáků ( později se stal předsedou)
- člen pro STK za mládež
- místopředseda STK
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- od roku 1990 po dobu deseti let působil jako sekretář ČMFS/PFS, kde také současně vykonával krátce i předsedu STK
- sekretář komise fotbalu žen ČMFS

Všichni fotbaloví fanoušci milují napětí a pokud fotbalový zápas dospěje do prodloužení tak musí každý z hráčů
na hřišti vydat ze sebe to nejlepší, co v něm je, najít poslední zbytky sil a všechny zkušenosti investovat ve pro-
spěch mužstva… V prodloužení rozhodují maličkosti a nakonec také častokrát paní Štěstěna, hlavně když zápas
dospěje až k penaltám…..

Jirka své prodloužení rozehrál jako sekretář fotbalového klubu Újezd nad Lesy, jako aktivní důchodce, pro kte-
rého byl fotbal opravdu drogou.Věnoval se mu od rána do večera, měl nesmírnou radost z fotbalových úspěchů na-
šeho klubu, byl pracovitý, zpracovával stovky tabulek a informací, stal se milým moderátorem zápasů Pražského
přeboru, byl zkrátka pro všechny přirozenou součástí újezdského fotbalu. Bohužel však neměl tolik toho potřeb-
ného štěstí, které každý z nás potřebuje při cestě životem, zdraví ho zradilo právě tam, kde to měl nejradši, na fot-
balovém hřišti….

Je nám nesmírně líto, že Jirka své prodloužení nedohrál, ono ještě neskončilo ……
Můžeme ale slíbit za všechny újezdské fotbalisty, že to prodloužení budeme hrát dál i za něj a že se ho pokusíme
vyhrát.

Čest Jeho památce !

Další podrobnosti na: http://82.208.11.102/jirka/index.htm
FK Újezd nad Lesy

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

v době, kdy píši tento svůj člá-
nek (v polovině srpna), právě na-
stává tak zvané „Bartolomějské
léto“, které se ve své plné kráse
díky výkyvům klimatu neobjevilo již
několik let. Nezaměňujte ho pro-
sím s přeneseným termínem „In-
diánského léta“, který vznikl v ter-
minologii kanadských a severoa-
merických indiánů a začíná ob-
vykle v našich zeměpisných šíř-
kách až po polovině září a trvá mi-
nimálně do poloviny a v mimo-
řádně mírných podmínkách až
do konce října.

Bartolomějské léto přichází
o měsíc dříve, po první srpnové de-
kádě a trvá někdy až do konce léta
astronomického. Bylo vždy požeh-
náním pro zemědělce, skrývá totiž
v sobě střídání krásných slunných
dnů s pravidelnými vydatnějšími
přeprškami, které vyrovnávají vlá-
hový deficit, způsobený bezmrač-
nou oblohou. Je to velmi příhodná
doba na sečení otav a dokončování
žní ve vyšších nadmořských vý-
škách. Také začíná sklizeň chme-
le, našeho „zeleného zlata“ a zra-
jí ranné odrůdy jabloní a hrušní.

Na své si přijdou i houbaři, proto-
že vydatnější srážky by jim měly
zajistit druhou houbařskou sezónu.
Jen oproti červenci jsou již noci
o poznání chladnější a den se po-
malu ale jistě začíná zkracovat
a noci prodlužovat. Avšak sluníčko
má ještě tu svoji správnou letní sílu
a potěší nás vyhřátými koupališti
a přirozenými vodními nádržemi,
což uvítá především naše omladi-
na, užívající si dobrodiní letních
prázdnin. Již mnoho let však toto
letní období, nefungovalo tak, jak
by správně mělo a ukázalo svoji
vlídnou tvář jen na několik málo
dnů. V letošním roce to podle dlou-
hodobější předpovědi vypadá, že
by nám počasí mohlo zase vyjít.
Připomínám si ze svého dětství dny
na začátku září, kdy jsme ještě vy-
užívali dobrodiní příznivého poča-
sí a chodili se odpoledne po škole
koupat. Uplynulý červenec byl až
příliš hojný na letní monsumy
s deštivým počasím a mnohým
z nás zkazil dovolenou nejen v tu-
zemsku, ale částečně i v takových
destinacích jako je Chorvatsko či
Bulharsko. Připomínám význam

tohoto období také proto, že
sv. Bartoloměj (26. 8.) je patronem
naši městské části a na toto datum
se slavila slavná Bartolomějská
pouť. V rodinách (naši nevyjímaje)
se pekly vynikající pouťové koláče
a často jsem si je nosil na svači-
nu ještě na začátek školního roku.
Připomeňme si toto výročí a snaž-
me se obnovit tradice, které naši
předkové v minulosti dodržovali.
Ať již to je pečením koláčů, koupáním
v přírodě, opalováním na sluníčku,
nebo sbíráním hub. Spousta tradic
bohužel odpadla s vývojem společ-
nosti a přílivem nových obyvatel do
naši městské části, kteří tyto tradice
neznají a tím pádem je také s námi
nemohou sdílet. Nechť toto připo-
menutí je také impulzem pro ně, bu-
dou-li se chtít těchto tradic zúčastnit,
třeba jen doma v kruhu své rodiny.

V době kdy vyjde nové číslo
Újezdského zpravodaje by měl ráz
tohoto příznivého počasí přetrvávat
a proto si držme palce ať nám vy-
drží a vynahradí deštivý začátek le-
tošního léta.

Pavel Švejnoha,
redakce

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
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Mnoho věcí se povedlo, konstatu-
je v rozhovoru starostka Andrea Vlá-
senková. Hovoří mimo jiné o otevření
polyfunkčního domu, kanalizaci
na hlavní nebo rozšíření kapacity
mateřských školek.

Kdy se obyvatelé Újezda dočka-
jí otevření nového polyfunkčního
domu?

Polyfunkční dům slavnostně ote-
vřeme 24. října. Akce bude spojená
s dopoledním programem k výročí
vzniku republiky, který se uskuteční
tradičně u pomníku v parku před
Masarykovou školou. Harmonogram
upřesním v říjnovém zpravodaji.
Původně se počítalo s otevřením
v září, proč se zpozdilo?

Prodloužilo se výběrové řízení
na pronájem restaurace. Chtěli jsme
zvolit solidní firmu, která by splnila
naše představy a požadavky. Ná-
jemce je už v současné době známý
a v době, kdy vyjde toto číslo zpra-
vodaje, už by měla být podepsána
smlouva. Druhým důvodem jsou stá-
le probíhající jednání s Českou po-
štou, která se zatím odmítá přestě-
hovat, ač jsou pro ni na základě do-
hody prostory připravené. Po pádu
vlády totiž ve vedení České pošty
schází kompetentní osoba, se kterou
bychom mohli jednat.Chtěla bych tím-
to poprosit občany, aby přišli svým
podpisem pod petici podpořit měst-
skou část. Je to nestandardní řešení,
ale může nám velmi pomoci při vy-
jednávání s Českou poštou. Stojíme
o to, aby se sem její provozovna pře-
stěhovala. Nechci tento boj vzdávat.

Petici je možné podepisovat v pod-
atelně úřadu do konce září.
Takže bude objekt otevřen
bez pošty?
Zatím ano. Jinak ale bude zde
bude vše, jak bylo slíbeno. Re-
staurace, kulturní sál, muzeum,
podzemní garáže …
Jak se vyvíjí situace okolo další
velké investiční akce, kanalizační-
ho řádu na hlavní komunikaci No-
vosibřinská, Starokolínská?
Kanalizace bude, to je pro všechny
velmi dobrá zpráva. V létě proběhlo
zásadní jednání mezi mnou a zá-
stupci magistrátu. Přislíbili mi, že
v podzimních měsících bude odsou-
těženo výběrové řízení na zhotovite-
le kanalizace a celá akce bude za-
hájena, jakmile to dovolí klimatické
podmínky, tedy v lednu nebo únoru.
Je to opravdu velký úspěch. Po dlou-
hé době se podařilo prosadit jednu
z velkých priorit volebního programu.
¨Během podzimu jsou naplánované
informační schůzky mezi obyvateli,
kteří mají své domy na hlavní ulici,
a zástupci investora. Lidé budou in-
formování o průběhu stavby a dalších
podmínkách připojení na kanalizaci,
tedy mimo jiné o zpracování projek-
tové dokumentace u jednotlivých ob-
jektů pro přípojky na svém pozemku.
Postup bude zhruba stejný jako při
realizaci vodovodního řádu na hlav-
ní před několika lety.

Po čas stavby prosím občany o po-
chopení. Nastanou totiž změny v do-
pravě – uzavírky. Bude nutné odklo-
nit v jednotlivých úsecích výstavby do-

pravu stejně, jako když se budoval vo-
dovodní řad. Domnívám se však, že
natolik významná akce přispěje v bu-
doucnu ve zkvalitnění a zkulturnění
celé hlavní, a to zejména ukončení
pokládání sítí v této lokalitě a trvalé
povrchy chodníků ,na které všichni če-
káme.

Stavět se bude po etapách. Začne
se směrem od Blatova a Rohožníku
proti sobě.Jednotlivé úseky budou po-
stupně kolaudovány. Celá akce by
měla trvat zhruba rok.

Zároveň přijde na řadu i vybudování
trvalých povrchů po kanalizačním
přivaděči.Obě akce budou stát zhru-
ba 350 milionů korun. Peníze jsem
získala jako dotaci od hlavního měs-
ta Prahy. Zadavatelem i investorem
prací je tedy pražský magistrát, jak je
již u těchto velkých a finančně ná-
ročných akcí zvykem.
Není to jediná novinka v Újezdě…
Ano, novou podobu s ostrůvkem up-
rostřed silnice má autobusová za-
stávka Zbyslavská. Někteří lidé os-
trůvek kritizují, ale já se domnívám, že

je to naopak první krok
k zvýšení dopravní bez-
pečnosti. Ostrůvek totiž
zpomaluje dopravu na
hlavní komunikaci, auta
v tomto úseku snižují rych-
lost až na třicet kilometrů
v hodině.
S novým školním rokem
se dostala na pořad dne
otázka nedostatku mís-
ta v mateřských škol-
kách. Řeší se tento
problém?
Rozhodně. Městská část

KVŮLI STĚHOVÁNÍ POŠTY VZNIKLA PETICE, ŘÍKÁ STAROSTKA

Polyfunkční dům



rozhodla, že navýší kapacitu ma-
teřských školek. Přestože jsme za-
vedli přísná kritéria pro přijímání dětí
– mimo jiné musí mít oba rodiče trva-
lé bydliště v Újezdě – sto žadatelů
o místa odešlo od zápisu s nepoří-
zenou. Během prázdnin proto pro-
šla rekonstrukcí mateřská škola
v Čentické ulici, kde přibude jedna
třída pro zhruba dvacet dětí. Začne
fungovat od ledna příštího roku.
Dále jsme dohodli patnáct míst
v nové školce v Běchovicích která

má být otevřena na začátku letoš-
ního října. A od školního roku
2010/2011 přibudou další místa
v rozšířené školce v základní škole.

To není jediné, co jsme udělali pro
děti. V Újezdě přibyly další hrací
prvky, například u rybníku na Blato-
vě nebo v nové lokalitě, Zahradní čtvrti
Central Group, kde zázemí pro mat-
ky s dětmi zatím chybělo.
Závěrem mi dovolte, abych vás při-
vítala z prázdnin a dovolených a po-
přála pevné zdraví a hodně pohody

do nového školního roku. Zároveň
všechny srdečně zvu na druhé Újezd-
ské posvícení.Akce, jejíž tradici jsme
odstartovali loni, se velmi povedla.Le-
tos by měla být ještě větší.V září bude
také znovu zahájen kulturní program
v divadelním sále ve škole. Některé
akce se přesunou do polyfunkčního
domu, mimo jiné se obyvatelé mohou
těšit na taneční pro dospělé.
Takže ještě jednou, úspěšný konec
léta a začátek podzimu.

Klára Mandausová
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Tímto to ale nebylo vše, co udavač provedl. Podal
zprávu o mne i matce dívky, se kterou jsem měl známost
a ta jí zakázala se se mnou stýkat. Dále oznámil velitel-
ství FN technische nothilfe, že jsem ulejvák a tak jsem
za zásluhy nejel do Německa. Vrchol nastal, když pře-
svědčil majitele kin, kde jsem se učil, co jsem za dare-
báka, zároveň to udal ve škole, tam ale po předchozím
incidentu na tuto pomluvu nereagovali. Ale majitel kina
mi zakázal vstup do jeho kin, jeho vedoucí promítač pan
Hynek, který byl vlastně mým učitelem mi zařídil doučení
v kině „Arbes“. K Technische nothilfe mě hned povolali,
ale nastoupil jsem na odklízecí práce po náletech na Pra-

hu. Měj jsem velké štěstí, že se mně vždycky zastali sluš-
ní lidé, kteří ke mně měli důvěru.Válka pokračovala a blí-
žil se rok 1945. V lednu byla maturita. Dostali jsme pro-
zatímní vysvědčení Česko-Německy. V červnu pak ori-
ginál, ale vlastenci vynechali jazyk německý.To se nám
ale nevyplatilo, když jsme po 15-ti letech z důvodu pla-
tového zařazení a prokazování jazykových znalostí.
V únoru a březnu byly nálety na Prahu a strach, co při-
nese blížící se fronty. Kopaly se zákopy, dělaly se silnič-
ní zátarasy a jiná opatření, která se ukázala zbytečná.

Ušel jsem tomu, protože jsem byl u SČE zaměstnán
jako opravář sítí.

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – PÁTÉ POKRAČOVÁNÍ

HAVÁRIE NA CHOVNÉM RYBNÍCE V ÚJEZDĚ NAD LESY

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA – ČTVRTÉ POKRAČOVÁNÍ – OPRAVA
Rád bych chtěl upravit episodu s chlebem v minulém čísle Újezdského zpravodaje. Chlebů nebylo čtyřicet,

ale jen čtyři a vystěhování pana Häuslera vyřešil otec tak, že zajel za panem generálem a oznámil mu, že chleba
se už péct nebude. Ten zvedl telefon a pekárna pekla dál.

Engelbert Svoboda

Dne 12. 8. 2009 v ranních hodinách byla nahláše-
na havárie na našem chovném rybníku.

Včasným zásahem naší paní starostky Andrey Vlá-
senkové, která zalarmovala klánovické hasiče, byla kri-
tická situace včas zlikvidována.

Po mírném nočním dešti, 9 mm dle srážkoměru,
a následném prudkém poklesu tlaku se ryby nahroma-
dily u přítoku a lapaly po kyslíku – takzvaně troubily.
Podle měření obsahu kyslíku byl jeho obsah při teplo-
tě vody 23,5 °C jen 2mg/l.V odebraných vzorcích vody
nebyly zjištěny žádné nežádoucí látky. Byla potvrzena
má domněnka, že se jedná o asimilaci, kdy koncentra-
ce kyslíku klesne na kritickou hranici.Tento stav je spjat
s teplotou vody - čím je teplota vody vyšší, tím méně ob-
sahuje kyslíku.

Na základě výzvy přijelo několik hasičských vozů
s obsluhou a mohutnými proudy vody zvládli situaci. Akci
byla přítomna televize Prima, zástupci životního prostředí,

vodohospodář, členové zemědělské vodohospodářské
správy a porybný pan Beneš.

Pro stabilizaci současné situace nám újezdští hasi-
či zapůjčili plovoucí čerpadlo, které jsme každý den od
středy do soboty v době mezi šestou a jedenáctou hodi-
nou zapínali, a stříkáním provzdušňovali hladinu rybníka
(p. Havelka,p.Beneš). Zároveň jsme omezili krmení ryb.

I přes včasný zásah byl zaznamenán menší úhyn
převážně bílých ryb (plotice, perlín, hrouzek), ale bohužel
i patnáct kusů dvouletých štik. Celkově uhynulo asi dva-
cet kilogramů ryb.

Tato situace se občas opakuje za teplých letních nocí
několikrát. Bohužel náš chovný rybník je „nebeského
typu“ to znamená téměř s nulovým přítokem. Abychom
těmto situacím v budoucnu předcházeli, zakoupili jsme
silné ponorné čerpadlo, které tento problém vyřeší.

Za hospodářský odbor
MO-ČRS – Újezd nad Lesy
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Přišel 5. květen 1945 a rozhlas začal vysílat zprá-
vy z pražského povstání. U nás nastala zvláštní situa-
ce. Všichni občané se sešli na dvoře a poslouchali, co
se děje. S nimi ale i vojáci SS, kteří nerozuměli, co se
děje. Nakonec pochopili, že je konec války, dali našim li-
dem část zbraní a doufali, že přijdou Američani. Celý den
jsme pečlivě sledovali pohyb vozidel a tanků na státní sil-
nici. Okamžitě šly zprávy po provozním telefonu po lin-
kách 22 kv do Radotína a odtud státním telefonem do roz-
hlasu a okamžitě byly vysílány.

Přišel 6. květen a bylo zdánlivě klid. 7. května dopo-
ledne zavolal velitel polní policie z velitelství v Poříčí n.S.,
že pochoduje 10 SS manů k nám do elektrárny a že mu
velitel řekl, že jdou ochránit vojáky, kteří byli odzbrojeni.
To bylo štěstí, že zavolal, protože otec tušil, že se něco
stalo a zachránil nás. Otec se hned obrátil na velitele, pro-
tože zbývalo dvacet minut času, než dojdou pěšky.Veli-
tel okamžitě požádal o vrácení zbraní a bleskem rozestavěl
hlídky tak, jako by se nic nestalo.Všem nařídil, aby mlče-
li a nic neříkali. Když dorazili s mladým velitelem, viděli,
že je všechno v pořádku.Velitel jim moc nevěřil, protože
je postupně do půlnoci vyslýchal. 8 května v odpoledních
hodinách se všichni odloučili a odešli směrem na Týnec
nad Sázavou. V pokoji zanechali zbraně a ruční graná-
ty. Později se zjistilo, že dobrý čecháček volal na velitel-
ství SS a celou situaci popsal. Něco podobného se sta-
lo v Povltaví a tam postříleli několik lidí.Všichni si oddechli
a šli spokojeně spát v naději co přinese další den rudá
armáda. Ráno 9. května v devět hodin přišel pan Vajnar,
majitel elektrárny a mlýna v Městečku nad Sázavou ve vo-
jenské uniformě štábního kapitána spolu s četnickým stráž-
mistrem Waisem z Čerčan zatknout mého otce a předat
ho lidovému soudu.Na základě příkazu závodní rady SČE.
Byl obviněn ze spolupráce s němci a gestapem a převezen
do věznice v Benešově spolu s dalšími zatčenými. Poz-
ději jsem se dověděl, jak to bylo připraveno. Pan Wais byl
otcův kamarád a tak mu poradil, že mu bude lépe ve věz-
nici, protože druhý den někdo zastřelil v Nespekách skrz
okno člověka.Asi toho moc věděl.Místní občané se k nám
chovali slušně. Proč přišel pro otce právě pan Vajner, kte-
rý neměl otce rád kvůli věčným sporům o výšku hladiny
řeky Sázavy, protože měla vliv na výkon generátorů. Jako
rodině nám nebylo dobře. Čekali jsme, co se stane, až
přijdou Rusové, zda nás někdo neudá a oni nás zastře-
lí, ale situace se vyvinula úplně jinak. K večeru obsadilo
elektrárenský objekt větší množství vojáků.Do našeho bytu
přišlo na návštěvu 6 vojáků a chovali se slušně. Zapnul
jsem jim rádio a poslouchali ruské zprávy. Musím pod-
otknout, že moji sestru a dceru paní mlynářky ukryly ve
mlýně za pytli s obilím. Vyšel jsem mezi vojáky a hledal
nějakého důstojníka. Povedlo se mi najít dva a jednu ženu
majora. Nabídl jsem jim vyspání, koupel a jídlo. Byli vel-
mi spokojeni.Vojáky vyhnali a tak skončil první den. Nám
se nic nestalo a neztratilo, zatím, co ostatní domů niko-
ho nepustili, tak jim ukradli všechna kola a motocykl z ga-
ráží. 20. května jsem řešil tak, že na státní silnici, kde ne-
ustále projížděla vojska obou armád, jsem hledal něja-

ké šikovné nocležníky a povedlo se mi to. Malý náklaďák,
dva důstojníci a šofér, typický Rus s vousy. Když si pro-
hlédli ubytování a seznámili se s matkou, tak se zajíma-
li, co udělají k jídlu. Přinesli mouku, rýži, špek, vodku, cukr
a další potraviny. Pak se šli vykoupat do řeky a při návratu
oznámili, že budou smažené ryby. A byly. Vzaly tři ruční
granáty, hodili je do řeky a za chvíli na česlích turbin vy-
lovili tolik ryb, že by byly pro všechny domorodce. Jiní Ru-
sové tam nebyli a tak by klid. Samozřejmě nám večer na-
bízeli vodku, ale maminka jim řekla, že pije jen černé pivo
a to neměla.Druhý den přijeli znovu a v úžasu všech couv-
li s autem ke dveřím a vyvalili do kuchyně štěně s čer-
ným pivem včetně narážedla. A bylo co pít. Další dny už
byl klid.

Otec se ve vězení zabydlel a se spoluvězněm cho-
dili na práci. Okopávali řípu a hlavně na nádraží vykládali
vagony. Manželka jeho kolegy bydlela blízko věznice, tak
nás informovala, kde pracují. Jezdili jsme za ním na kole,
ale otec nic nepotřeboval.Většinou od vojáků všechno do-
stal a tak posílal domů různé potraviny a mýdlo.

Podnik s námi ihned rozvázal pracovní poměr.Závodní
výbor SČE zaslal obvinění k soudu nejen na otce, ale i na
mě a matku. Otec byl obviněn z horlivého pracovního úsi-
lí, spolupráce s Němci a styk i v soukromí, využívání svých
známostí v tom směru, že pomáhal k obohacování Ně-
mců, kteří mu za to poskytovali služby. Ty služby nebylo
nic jiného, než že zachránil dvacet občanů před vězením.
Tito občané ve svých prohlášeních tuto pomoc doložili vy-
šetřovateli Dr. Fulínovi. Bylo mu také předáno svědec-
tví ing. Balcara, které uvádělo, jak obětavě můj otec a pra-
covníci SČE v Nespekách jezdili opravovat poruchy do in-
ternačního táboru pro položidy ze smíšených manželství.
Dostávali balíčky od rodin a potraviny. Vždy nechali do-
dávkové auto u smluveného domu a vězni si balíčky od-
nesli. Stráže auto nikdy pečlivě neprohlíželi.Sám jsem tam
byl jednou s p. Šmídem na opravě úmyslné poruchy
na elektrickém vedení. Tábor byl u Bystřice u Benešova
v Sémovicích. Otec měl nakonec velké štěstí. Američa-
né zatkli v Bavorsku benešovské gestapáky.Při konfrontaci
s jejich velitelem se soudce dozvěděl, že nikdy s nimi ne-
spolupracoval, nikoho neudal. Jediné, co bylo, že občas
za někoho orodoval a vzhledem ke známosti mu i vyho-
věl. Nakonec to dopadlo tak, že soudci předali tajný archiv
gestapa, který byl zazděn na zámku Konopiště a vyšlo na-
jevo, že přes 200 lidí ve vazbě jsou nevinní, zatím co ti pra-
ví udavači jsou na svobodě.Během několika dní byli z vě-
zení propuštěni včetně mého otce.

Moje obvinění uvádělo, že jsem se stýkal s Němci jako
student, bránil jsem strhávání německých nápisů, chvá-
lil německé zbraně a hlavně je uvedeno, že jsem litoval
toho, že jsem nevěděl, kde jsou parašutisté, protože jsem
mohl získat deset milionů.

Maminka byla obviněna ze styku s Němci v soukro-
mí. Přitom neuměla německy. Tak nás soudce vyslechl,
prohlásil, že to jsou hlouposti a poslal nás domů. Otec byl
nakonec nálezem trestní nalézací komise ONV v Bene-
šově 2. 5. 1947 uznán vinným z provinění proti národní
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VZPOMÍNKY NA ÚJEZD

VZPOMÍNÁNÍ
Dávno, dávno již tomu, co jsem

navštěvovala základní školu
v Újezdě nad Lesy.

Do 1. třídy jsem začala chodit
v roce 1952 a můj první učitel se
jmenoval Josef Jančička.

Od 2. do 5. třídy jsem měla
třídní učitelku pí Marii Hendrycho-
vou. Od 6. do 9. třídy byl můj třídní
Stanislav Kraus. Kromě tohoto vyni-
kajícího učitele jsme měli i mnoho
jiných učitelů a učitelek. Moc ráda
na ta léta vzpomínám. Jako perličku
uvádím, kdy jsme měli v 7. třídě – to
byl rok 1958 – na ruštinu tehdy
slečnu Evu Lázňovskou. Byla to ve-
lice hezká „ženská“. Jednoho dne,
když končila vyučovací hodina, nám
oznámila, že na příští hodiny ruštiny
nepřijde, že se vdává. Můj spolužák
Bohouš jí o poslední přestávce sta-
čil natrhat v lese obrovskou kytici
konvalinek o průměru jídelního ta-
líře, dal kolem bílý krepový papír

a ten „pugét“ jí před celou třídou
předal. Tím ji úplně odrovnal. Ještě
dnes si vzpomínám, jak jí tekly
slzičky po tváři. I spolužák – rošťák
– měl dobré srdce.

Jako školačka jsem dostala
od rodičů památníček (mám ho do-
dnes). Spolužačky mi do něj malo-
valy různé obrázky a i někteří
učitelé mi napsali hezký veršíček či
namalovali obrázek.Taky jeden pan
učitel mi napsal doprostřed stránky
značku „Na“ a pod ní bylo napsáno.
To je značka jednoho z těch, kteří
ve škole v Újezdě Tě „prohá-
něli“.Vzpomeneš po čase, kdo to
byl? To nikdy nezapomenu. Byl to
pan učitel Navrátil ,který nastoupil
po slečně Evě Lázňovské a měl nás
na ruštinu. Byl to prima učitel.

Dále vzpomínám jak jsme
s panem učitelem Potůčkem sázeli
břízky na Rohožníku – několik sto-
vek. Kde je jim konec?? Dnes je
tam velké sídliště.

V 8. třídě – to byl rok 1960 – ně-

kolik spolužáků odešlo studovat
nebo do učení, ale já ještě šla do 9.
třídy, neboť jsem na studia nebyla
přijata. My jsme byli poslední roč-
ník, kdy docházka končila v 8. třídě
a po nás až ve třídě 9. V červnu
v roce 1961 jsem „opustila“ školu
a od září jsem šla studovat. Ráda
na ta školní léta vzpomínám, hlavně
na našeho třídního – Stanislava
Krause, který nás bral na fantas-
tické výlety. Nikdy nezapomenu
na výlet se stanováním na Jičínsku.
Poprvé jsem spala ve stanu, pod
sebou jsme měli hromadu listí,
které jsme si nanosili do stanu, na
to jsme si dali deku, zalehli, přikryli
se opět dekou (žádný spacák).Vařili
jsme si gulášovou polévku
z „kostky“ (to se tak dříve prodá-
valo) ve velkém kotlíku, možná
i s trochou jehličí. To by se dnes asi
děti divily za jakých podmínek jsme
stanovali a přesto to bylo „NĚCO“.

Zavzpomínala
Hana Baboráková,(roz. Benešová)

POLICIE INFORMUJE

RODIČE MUSÍ VĚDĚT, KDE SE DĚTI NA KOLECH POHYBUJÍ

Pražské ulice nepatří mezi nejbezpečnější a jízda
na kole se tak rovná adrenalinovému sportu. Jak se
vyhnout úrazu a bezpečně si zajezdit na bicyklu radí
rodičům i dětem Jiří Polomis z Útvaru prevence
Městské policie hlavního města Prahy.

Mezi hlavní bezpečnostní zásady samozřejmě pa-
tří správně nasazená přilba. Šedesát až sedmdesát
procent desetiletých dětí si podle Polomise neumí při-
lbu správně nasadit. Přitom právě její špatné nasa-
zení může dítěti více ublížit, než pomoci. Pokud se
přilba jednou poškodí a při pádu například praskne,
je bezpodmínečně nutné zakoupit novou.
„Rodiče také nesmí nechávat své potomky bez do-
zoru, měli by pokaždé vědět, kde a na jaké komuni-
kaci se nacházejí a zda je bezpečná nebo není. Nej-
větší nebezpečí nastává ve chvíli, kdy děti odjíždě-
jí k babičkám a dědečkům, kteří si myslí, že je jejich
silnice bezpečná, protože po ní projede pět auto-
mobilů denně,“ podotýká Polomis. Přitom jsou podle

něj právě tyto komunikace nebezpečné tím, že dítě
na kole tam nečeká ani řidič, jezdí tam denně a je
zvyklý, že je prázdná. „ Najednou proti němu z ničeho
nic vyrazí neoznačené a nechráněné dítě na kole,“
varuje Polomis s tím, že řidiče ale chrání kupa ple-
chu a dítě nic.

Pokud děti zůstanou v metropoli a jsou mladší tři-
nácti let, neměly by se podle Polomise vůbec v pro-
vozu pohybovat a zvolit radši cyklostezky. V případě,
že děti jezdí na kole v partě, měly by určitě jezdit v ko-
loně, do kopce rozestupy zkrátit, z kopce prodloužit.
„Oni jízdu na kole berou jako hru, která ale bohužel
jako hra nemusí skončit,“ varuje Polomis.

Ve chvíli, kdy vyrazí celá rodina na výlet, platí pár
bezpečnostních pravidel, aby se domů vrátili všich-
ni v pořádku. Na první pozici by podle odborníků měla
jet matka, která vybírá trasu a vede kolonu, další je-
dou za sebou v bezpečném rozestupu děti, kolonu
uzavírá otec, který by měl jet trochu více ve vozov-

cti podle dekretu prezidenta republiky č. 138 /1945 k še-
sti týdnů vězení a pokutě šesti tisíc korun. Uložený trest
nebyl vykonán vzhledem k amnestii ve věcech správních
ze dne 18. 6. 1948/ Usnesení vlády ČSR.

Otec pak v roce 1945 nastoupil u svého bratra a pro-

váděl elektrofikaci obcí v okrese Chotěboř.Pak přešel pod
jihočeské elektrárny a nakonec pracoval v ČKD Stalin-
grad jako elektro-údržbář na el. pecích až do důchodu.

pokračování příště
Engelbert Svoboda
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ce, aby celou skupinu chránil. Pokud jede s dětmi pouze
jeden rodič, měl by jet podle Polomise až za nimi, aby měl
přehled. „Důležité také je, aby rodiče své děti před jízdou
poučili kudy pojedou a co je na vozovce může čekat a vy-
světlili význam nejdůležitějších dopravních značek. Čas-
to děti vůbec netuší, jak mají reagovat třeba u nerovností
v silnici. V každém případě je třeba zachovat klid,“ upo-
zorňuje Polomis a dodává, že pokud ještě děti na větším
cyklistickém výletě nebyly, bylo by vhodné navštívit dět-
ské dopravní hřiště a strávit na něm dvě až tři odpoled-
ne. Pokud by si rodiče nebyli s něčím jistí, mohou se po-
radit s odborníkem, který má hřiště na starosti.

Velkou roli v bezpečnosti dětí na silnici hraje také re-
flexní oblečení. „Určitě je doporučujeme. Reflexní doplňky
zvyšují viditelnost velkého i malého cyklisty, řidič je vidí
a může včas reagovat a vyhnout se. Pro děti je nejen
při snížené viditelnosti nejvhodnější reflexní vesta,
protože má velkou reflexní plochu,“ uvedl první náměstek
pražského primátora Rudolf Blažek, který má v metro-
poli bezpečnost ve své kompetenci.

Reflexní proužky by měly být umístěny na konci ru-
kávů , blízko ke kolenům a do úrovně pasu. Cyklis-
té je mohou nalepit také na přilbu či kolo. Děti by re-
flexní pásky měly mít také například na školní braš-
ně nebo oblečení.

Své dovednosti na kolech, znalost dopravních
předpisů i značek si mohou děti vyzkoušet například
na dopravním hřišti Městské policie hlavního města
Prahy v Praze 9.

Na bezpečnost dětí na kolech dbají i strážníci z Pra-
hy 5. „Při dětských dnech a podobných preventivních
akcích na vyžádání provádí kontrolu dětských kol
a u specializovaných akcí i drobné opravy nevyža-
dující materiál, například seřízení kola,“ uvedl obvodní
ředitel Městské policie v Praze 5 Zdeněk Hejna. Do-
plnil, že v rámci dětských dnů používá Praha 5 také

mobilní dětské hřiště, kde mohou získat cyklisté i „dět-
ské řidičáky“.

Na bezpečnost malých cyklistů dbají i strážníci
v Praze 21. „V rámci každodenní činnosti sledujeme
pohyb dětí na komunikacích a v případech, kdy by
užití kol hraničilo s možným nebezpečím jak pro chod-
ce či samotné malé cyklisty, děti nebo jejich dopro-
vod upozorníme,“ poznamenala obvodní ředitelka
Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová. Občas je
potřeba podle ředitelky usměrnit i provoz na cy-
klostezkách, aby nedocházelo mezi konfliktům mezi
cyklisty, bruslaři a maminkami s kočárky.

Provozní doba Dětského dopravního hřiště
Litvínovská v Praze 9 pro veřejnost:
duben, květen, září, říjen pondělí až pátek 13.00
až 18.00 hodin
červen, červenec, srpen pondělí až pátek 10.00
až 19.00 hodin
Povinná výbava kola:
dvě na sobě nezávislé brzdy
přední bílé světlo
přední odrazka bílé barvy
zdroj elektrického proudu (musí zajistit svícení
světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení)
zadní červené světlo
zadní odrazka červené barvy
oranžové odrazky v pedálech
oranžové odrazky v paprscích kol
Doporučená výbava:
zvonek
blatníky
kryt řetězu
Stránky, kde rodiče najdou zevrubné informace
k bezpečnosti:
http://www.ibesip.cz/

Tereza Čapková
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STRÁŽNÍCI ZADRŽELI HLEDANÉHO ZLODĚJE
Celostátně hledanou osobu zadrželi při vloupání do domku v Sudějovické ulici strážníci z Prahy 14. „Při pří-

chodu hlídka uviděla pohyb, který v domku nastal a následně zadržela oba zloděje,“ uvedla obvodní ředitelka
Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová. Doplnila, že jeden z hříšníků byl navíc i celostátně hledaný. Případ
si k došetření převzala policie.

ŘÍDIL BEZ OPRÁVNĚNÍ
Řidiče, který nerespektoval značky a navíc řídil i přes zákaz, zadrželi strážníci 17.července ve tři čtvrtě

na devět hodin večer. Hlídka vozidlo zastavila a při prověřování řidiče zjistila, že má soudem stanoven zákaz ří-
zení motorových vozidel. Celý případ si převzala Policie ČR.

NABOURAL A UTÍKAL
Řidiče osobního vozidla, který sedl za volant opilý, naboural a snažil se utéci zadrželi strážníci 19.července.

Opilý řidič najel na obrubník a prorazil si přední pneumatiku při odbočování z Ocelkovy do Cíglerovy ulice.
„Při spatření hlídky ale překotně pokračovat dál v jízdě a následně zastavil v ulici Pospíchalova, snažil se rychle
opustit vozidlo a hlídce se ztratit,“ informovala obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová.
Strážníci přesto řidiče dostihli a z jeho dechu byl patrný alkohol. Měření ukázalo, že ho má v sobě 1,56 promile.
Pro muže si proto přijeli policisté.

Tereza Čapková
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STRÁŽNÍCI UMÍ POMOCI V NOUZI I NESLYŠÍCÍM
Pokud se do nesnází na ulici dostane normální člověk, požádá o pomoc strážníky, své spoluobčany nebo za-

volá na tísňovou linku. Horší situaci mají handicapovaní lidé, například neslyšící. Pokud se do nesnází dosta-
nou oni, je velmi obtížné pomocí znakové řečí vysvětlit přítomným či do telefonu, s čím potřebují pomoci. Proto
Městská policie hlavního města Prahy zřídila speciální telefonní linku, kam se mohou neslyšící v případě jaký-
chkoliv potíží obrátit. Na speciální telefonní číslo 724 003 333 lze podle prvního náměstka primátora Rudolfa
Blažka odesílat sms zprávy. „Zpětné vyrozumění odesílatele provádíme přes internet. Neslyšící mohou také
odeslat sms zprávu na linku 156 pomocí faxového přístroje Panasonic. Dozorčí přijme tísňové volání na telefonní
ústřednu a předává na připojený fax,“ informoval Blažek.

Základní domluvy s neslyšícími jsou schopni i pražští strážníci. K dispozici mají příručku, která je učí základ-
ním znakům, jako jsou například: Někdo mi ukradl kabelku, Nemohu dýchat, Zavolej policii sanitku nebo hasiče.

„V rámci možností se snažíme pomoci všem a s žádostí o pomoc se na nás často obracejí nejen lidé slu-
chově, ale i tělesně postižení,“ poznamenala obvodní ředitelka Městské police v Praze 14 Dana Hetzlová.
V minulosti například centrála městské policie přijala na mobilní telefon určený pro neslyšící krátce po půlnoci
textovou zprávu: „Jsem v Ústí nad Labem, nádraží západ, asi 500 metrů od stanice v kolejišti, čekám na vlak
a mám strach.“ Po pisateli zprávy se rozjela velká pátrací akce a byl zastaven veškerý železniční provoz. Poli-
cisté spolu s psovodem pak po půl hodině v kolejišti našli stojící hluchoněmou pětatřicetiletou ženu, která byla
silně rozrušená a nekomunikovala. Zjistili, že se u ní jedná již o několikátý pokus, kdy usilovala o svůj život,
a proto ženu převezli k hospitalizaci na psychiatrii.

Mezi případy z poslední doby, kdy pražští strážníci pomáhali hluchoněmému patří příhoda z Prahy 10. Os-
mého dubna přijali strážníci podle obvodního ředitele Městské policie Prahy 10 Michala Ridla oznámení, že
v ulici Švehlova leží poblíž benzínové pumpy na chodníku muž. „Ač byl hluchoněmý a z jeho dechu byl cítit al-
kohol, podařilo se pomocí posunků a psaných otázek zjistit, že si stěžuje na bolest v pravé noze,“ uvedl Ridl s tím,
že hlídka přivolala rychlou záchrannou službu, která muže odvezla do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Tereza Čapková

P O Z V Á N K A N A V Ý L E T
v sobotu 19. září 7.00 hodin od spořitelny „ORLICKÉ HORY“

Rychov nad Kněžnou + Vamberk + Deštné + podél česko-polské hranice na Šerlich
(1027 m) = poznávání, příroda, možná i houby

Přihlášky: pí Líznerová 28197 2219, záloha 150 Kč, děti polovic
Na shledanou s Vámi - členy i nečleny - se těší Český svaz zahrádkářů Újezd nad Lesy

ZVEME VÁS

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. ZO Újezd n/L

ZVE SVÉ ČLENY DO DIVADLA
Kam? Divadlo Kalich Divadlo ABC
Kdy? 23.září v 19.00 hod. 28.září v 19.00 hod.
Hra „Chvála bláznovství „ „Pan Kaplan má třídu rád“

Odjezd autobusu je vždy v 17.30 hodin
Zájemci hlaste se u svých důvěrnic
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ZVEME VÁS

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

Pro podzimní měsíce připravujeme pro naše členy následující akce:
ZÁŘÍ • ozdravný pobyt v Deštném v Orlických horách 4. – 12. 9.

• Divadlo Kalich – hra Chvála bláznovství 23. 9. - středa
• vycházka – Libeňský zámeček, Tomayerovy sady 24. 9. -čtvrtek
• Divadlo ABC - hra Pan Kaplan má třídu rád 28. 9. - pondělí

Společný odjezd do obou divadel je v 17.30 hod.

ŘÍJEN • beseda s Janem Litomiským, zmocněncem vlády pro lidská práva,
Signatářem Charty 77 a poslancem za OF- 1.10. od 16 hodin - čtvrtek

• výlet – zámek a park Loučeň, Benátky n/Jizerou, Jabkenice
a Kosmonosy 15.10. - čtvrtek

• Divadlo pod Palmovkou – Sugar (Někdo to rád horké) 22.10. - čtvrtek

LISTOPAD • beseda s MUDr.Holmerovou - 5.11.od 15 hodin společně se Sdružením důchodců
• Národní divadlo – balet Louskáček 14.11. ve 14 hodin-neděle
• vycházka- Parlament ČR 19.11–čtvrtek, sraz na Malostranském náměstí

ve 14 hodin-maximálně 30 osob

PROSINEC • přednáška ing.Václav Petříček –„ S pokáním ke hrobu proroka Joba“ OMÁN - 3.12.
v 15 hodin-čtvrtek

Toto je předběžný plán, který bude ještě upřesněn a rozšířen.
Všechny časy odjezdů a změny budou včas uveřejněny ve skříňce SPCCH (u MÚ)
a na úředních deskách MÚ.

POZVÁNKA NEJEN NA ÚKLID KLÁNOVICKÉHO LESA
Občanské sdružení Újezdský STROM každoročně pořádá dvě bri-

gády zaměřené na úklid Klánovického lesa. Ta podzimní se letos bude ne-
tradičně konat v neděli, dne 4. 10. 2009, sraz na nádraží před Smolíkem
v 930. Proč zrovna v neděli? Protože současně s úklidem lesa proběhne se-
tkání všech příznivců geocachingu a proběhne již druhý ročník CITO
eventu. Zkrátka a jednoduše, z úklidu lesa se stane taková hezká bojovka
s příjemnou procházkou lesem s navigačním přístrojem v ruce. A tak zveme
i Vás – pomozte nám zachovat Klánovický les bez všeho, co do něj nepatří!
Přijďte se dozvědět, co je geocaching a připojte se k naší akci.

Ti z Vás, kteří vlastní navigační systém GPS asi ví, co geocaching je.
Pak si určitě vezměte navigaci s sebou a užite si příjemné nedělní dopole-
dne v Klánovickém lese.
Pytle na odpadky, jejich svoz, rukavice a hezké počasí zajistíme

RNDr. Pavel Roušar, Újezdský STROM



IN-LINE BĚCHOVICE 2009
Termín: 27. září 2009 Start: 10:30 hodin
Místo konání: Start: na 13. km silnice Českobrodská v Běchovicích.

Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská ulice - park Jiráskova čtvrť
Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu. Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou označeny po 1 km
na vozovce.
Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež bez rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 12 let je při jízdě dopro-
vod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena na kategorie. Start všech je najednou.
Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle rozhodnutí pořa-
datele budou odměněna první 3 místa a budou rozdány účastníkům jízdy ceny od sponzorů.
Startovní kancelář: V neděli 27.9. v ZŠ Běchovicích od 8.00 hodin nedaleko autobusové zastávky "Běchovice".
Uzavření kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin
Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží startovní číslo.
Písemné přihlášky předem nepřijímáme.
Doprava na místo startu: Start je dosažitelný městskou hromadnou dopravou ze stanice metra Černý most auto-
busovou linkou č. 261 nebo č. 250 do stanice Běchovice. Další možný spoj je ze stanice metra Palmovka linkou
č. 109 do stanice Běchovice. Z cíle pak z autobusové zastávky Sídliště Jahodnice je možno použít autobusové linky
č. 109,208 nebo 110 - směr metro.
Startovné: 50,- Kč (neplatí pro děti do 18 let)
Doprava tašek do cíle: 5 minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si mohou závodníci odložit
věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam uloženy k vyzvednutí.
Vybavení: doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukavice a především přilbu
Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek
Zdravotní služba: zdravotníci po trati - zajištěno po 1 km a v cíli, na trati sanita
Telefon: po 18 hodině - 606515002, E-mail: I.kafca@seznam.cz
Všeobecná ustanovení a doporučení: Trať je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD projíždí ve
své původní trase. Závodníkům proto doporučujeme dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů.
S výjimkou startu je třeba jet v pravé části vozovky. Pokračování v jízdě za cílem je zakázané.
...Minulý rok se jízdy zúčastnilo rekordních 165 účastníků včetně 9 kočárků a nejstaršího bruslaře ve věku 72 let.
Stále si pamatujeme jména pan Nepovím, Semrád, Vítámvás… a pro rybáře: pan Vokoun, Karas a Kapr. Tak kdo-
pak pojede letos?

Organizátoři jízdy věří, že i letos bude překonána rekordní účast bruslařů.
Ivana Kafková, ředitelka závodu
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PROGRAM NZDM AUTOBUS
Září
8. 9. Workshop žonglování s míčky, flower stick a diabolo – žonglérská
skupina Fire lovers, start 17:00 skate park nebo NZDM Autobus
(podle počasí)

21. –27. 9.Týden nízkoprahu
Akce:
21.9. 17:00 Skate is life – soutěž ve skocích a jízdě na skatu, doprovodný program kapela Tajné slunce.
Meziklubový turnaj ve stolním fotbálku – soutěžící z klubů Autobus, Džagoda a Pacifik.
Místo: NZDM Autobus. Datum bude upřesněno.

Říjen
20. 10. Workshop graffity, skate klub, start 17:00
29.10. Meziklubový turnaj ve stolním fotbale. Vyzyvatelem je NZDM Modrý Pomeranč (Hradec)

AKTIVNÍ ZAHÁJENÍ TERÉNNÍHO SOCIÁLNÍHO PROGRAMU
Neposeda, o.s. letos aktivně zahájil terénní sociální program na území MČ Praha – Běchovice a Újezd
nad Lesy. Cílem služby je předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení dospívajících. Terénní
pracovníci Michaela Tomancová a Martin Novák podporují aktivní trávení volného času, bezproblémové
fungování vrstevnické skupiny ve společnosti, usilují o zmírňování rizik a negativních důsledků obtížných
životních situací.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež (12 – 26 let), které jsou ohroženy tíživou životní situací, nebo se v ta-
kovéto situaci mohou vyskytnout. Jedná se o děti a mladistvé, kteří tráví svůj volný čas na ulici, což může
vést k jejich ohrožení sociálně patologickými jevy, např. kouření, pití alkoholu, zneužívání návykových látek
či hráčství.

Míša Tomancová (terénní sociální pracovník) Martin Novák (terénní pracovník)
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NEVÍTE, CO DÁL A POTŘEBUJETE POMOC ČI PODPORU?

PORSE poradenský servis nabízí služby všem těm, kteří se ocitli v takové situaci, ve které ne-

vědí, co dělat. Ať jste mladiství, rodič, senior, dítě či se problém vztahuje k Vašim přátelům, blízkým, můžete
k nám přijít. Pomůžeme a poradíme Vám s Vaším trápením, které se týká vztahových potíží, nesnází v práci či
s prací, s ujasněním si směru svého budoucího povolání, s bydlením, s právním problémem (občanským, ro-
dinným, pracovním, trestním, v této situaci hledíme na to, zda si nemůžete dovolit placeného poradce) vymys-
líme, jakou finanční pomoc můžete v nepříznivé situaci získat od státu či jak zvládnout Vaše finanční potíže, jaký
druh rodičovské si zvolit, s rozvojem vlastní osobnosti aj.
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (středa 10 – 12 h)) – ZAČÍNÁME 2. září
Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči . Hrajeme si, zpíváme si, kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, při-
jďte si také pohrát a popovídat.

Hudební škola YAMAHA: (čtvrtek) – ZAČÍNÁME 17. září
*9:00 ROBÁTKA / 4-18 m. *10:00 KRŮČKY / 18m. - 3r. *11:00 KRŮČKY / 3-4r.

Nové kurzy VÝTVARNÝCH DÍLEN PRO NEJMENŠÍ
(pátek) – ZAČÍNÁME 2. října
- ml. děti s rodiči (do 3,5 let) - od 10 - 11 hodin
- st. děti bez rodičů (od 4 let) - od 11 - 12

PŘIPRAVUJEME NOVÉ KURZY - so a ne 17. a 18. října
- KURZY PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
- předporodní příprava pro páry.

- KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ

V LISTOPADU PŘIPRAVUJEME v rámci zajímavých
besed se zajímavými lidmi osmihodinový kurz ZDrSEM MAMA, který
je zaměřen na poskytování první pomoci dětem do pěti let. Na tomto se-
mináři jsou maminky seznámeny se život ohrožujícími situacemi, které
mohou nastat během běžného dne péče o dítě. Zážitkovou formou se naučí,

jak na tyto situace reagovat a zvládat tolik potřebné emoce.
Témata: postup u bezvědomí, dušení, stavění velkého krvácení, resuscitace, volání záchranky, úrazy, popáleniny, pre-
vence, křeče, horečka, otravy, zvracení, průjem, alergie a závažné infekce dýchacích cest.
Počet účastníků kurzu je omezen – proto již přijímáme závazné objednávky a zálohu ve výši 500,- korun.

Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví :
vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková a dobrovolnice Dagmar Poděbradská
www.neposeda.org/kolobezka e-mail: kolobezka@neposeda.org, kolobezka.dasa@email.cz
GSM: +420 733 182 520
Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda.
www.neposeda.org

o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

Poradenský servis své služby nabízí bezplatně a i anonymně.V situaci, která není lehká, je důležitá odborná
pomoc, která situaci zlepší či stabilizuje. Proto neváhejte a přijďte k nám. Za zeptání nic nedáte.
Příkladem může být paní, která nás navštívila se sousedskými problémy - kouř od sousedů ji znepříjemňoval život,
a jak se s nimi má domluvit. Či paní, která se přišla poradit se svými dluhy a co nyní může a má dělat. V obou
případech jsme vždy pomohli se v situaci zorientovat, zjistit, zda situace nezasahuje do právního problému a spo-
lečně jsme vymysleli, jak dále postupovat. Chodí k nám i lidé, kteří potřebují pomoci sepsat životopis, úřední do-
pisy či pomoci v jednání s úřady.

Poradenskýservisnajdetenaadrese:Českobrodská516 (vedlesamoobsluhy)vždyvpondělí 16.00 -18.30hod.
a v úterý 14.30 - 16.30 hod. nebo ve středu 11.00 - 15.00 hod. na adrese Středisko osobní hygieny, Živo-
nínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy.

Své dotazy můžete konzultovat i na tel. č. 733 765 615 pro dotazy pouze ve středu, na tel. č. 739 491 633
pro dotazy v ostatní dny nebo mailem na adrese porse@neposeda.org. Před navštívením servisu se telefo-
nicky či osobně objednejte. Možné je individuální setkání v jinou než pevně stanovenou dobu.

Věra Jílková
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Kulturní centrum Beseda program na září 2009
Pátek 28. 8. 2009, 19.00 KONCERT - JINDRA KELÍŠEK, KATARÍNA KARAŠOVÁ, JAN JANDA
Neotřelé hudební seskupení akordeonu, příčné flétny a klasické kytary. Francouzské valčíky, židovský klezmer, balkánské rytmy,
irské melodie, moravské, české, romské, slovenské lidové písničky a kdo ví, co ještě… Vstupné: 60,-Kč

Středa 2. 9. 2009, 18.00 VÝSTAVA – JIŘÍ SUCHÝ – POLYGRAFIE A KRESBY
Další z řady výstav věnovaných Hedvice Vilgusové, tentokrát se ve výtvarné podobě představí básník, herec, textař, hudebník
a filmový režisér, scénárista, kreslíř a grafik, dramatik a zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý. O své tvorbě i o novém českém
filmu Dobře placená procházka, jehož předlohou bylo divadelní přestavení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, pohovoří autor sám.
Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.

Čtvrtek 3. 9. 2009, 19.30 KINO - HRANICE OVLÁDÁNÍ
USA, 2009, thriller, 117 minut, od 12 let. Režie: Jim Jarmusch. Hrají: John Hurt, Tilda Swinton, Bill Murray, Gael García Ber-
nal, Isaach De Bankolé Osamělý muž přijíždí do Španělska vykonat práci možná tak trochu mimo zákon. Jeho pouť připomíná
sen, který možná nemá smysl, ale zdání klame a pod povrchem klidné hladiny se odehrává více, než se na první pohled zdá.
V pořadí desátý hraný film slavného nezávislého tvůrce Jima Jarmusche byl uveden na MFF Karlovy Vary.

Pondělí 7. 9. 2009, 19.30 KINO - ZAŽÍT WOODSTOCK
USA, 2009, 110 min, komedie, od 12 let. Režie: Ang Lee. Hrají: Demetri Martin, Imelda Staunton, Liev Schreiber, Emile Hirsch,
Eugene Levy. Elliot Tiber, jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté objevují,
jenom když opravdu nemají na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny a největší nejenom hudební událost té doby při-
vádí do městečka Woodstock tisíce lidí. Zažít Woodstock měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde byl Ang Lee no-
minován na prestižní Zlatou palmu.

Čtvrtek 10. 9. 2009, 19.30 KINO - POKOJ V DUŠI
SR, 2009, drama, 97 min., od 12 let. Režie: Vladimír Balko. Hrají: Attila Mokos, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Jaromír
Hanzlík. Příběh Tóna, který se po pěti letech vrací z vězení, kde si odseděl trest za krádeže. Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že
mnohé věci se změnily… Jedinečnou atmosféru filmu dotváří podmanivá kamera Martina Štrby, držitele Českého lva.

Neděle 13. 9. 2009, 16.00 KINO - WINX CLUB
Itálie, 2007, 87 min, animovaný dobrodružný, dabing, režie: Iginio Straffi. Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové
Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene. Osud
celé Magické dimenze je v rukou šesti statečných dívek. Vstupné: 65,-Kč

Pondělí 14. 9. 2009, 19.30 KINO - DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
ČR, 2009, 85 min, záznam jazzové opery, od 12 let. Režie: Miloš Forman. Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša.
Mladý manželský pár se právě rozvádí a toho času bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který
přichází manžele poučit o rozvodovém řízení. Film podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.

Středa 16. 9. 2009, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
"... já jsem baba Ježibaba s lopatou a na zádech nosím kočku chlupatou - na dětičky tady číhám, celý den z mé chaloupky nesmí
nikdo ven!" Samozřejmě, že Jeníček i Mařenka utečou. Ježibabě zbude jen rozbitá pec, snědená chaloupka a lopata na kolečkách.
Hraje Divadlo Úsměv. Vstupné: 40,-Kč/os

Čtvrtek 17. 9. 2009, 19.30 KINO - COCO CHANEL
Francie, 2009, biografický, 105 min., od 12 let. Režie: Anne Fontaine. Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain,
Emmanuelle Devos, Benoît Poelvoorde, Roch Leibovici. Příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen.

Pátek 18. 9. 2009, 19.30 KONCERT - SKUPINA SEBEVRÁNY
Plzeňská hudební skupina SEBEVRÁNY vznikla v roce 1997. Od té doby několikrát měnila obsazení i styl hudby. V roce 2001
se počet členů redukuje na 5 (Jan Ženíšek – el.kytara, Alena Hejzková – flétny, zpěv, Radúz Vaník - bicí nástroje, Martin

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Petrášek – basová kytara, Jaromír Eliáš - rap, sket). Rok 2008 - v kapele začíná působit jako stálý host nový kytarista Petr
Prokeš. Skupina má na kontě dvě demo nahrávky ("KadáverIN" z roku 2002 a "Víš jak..." z roku 2003). V roce 2008 vydává
vlastním nákladem nové CD "Sebevrány" natočené ve zlínském studiu V.

Pondělí 21. 9. 2009, 19.30 KINO - VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
USA, 2009, 97 min., komedie, od 12 let. Režie: Sam Mendes Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, Maggie
Gyllenhaal, Cheryl Hines. Oscarový tvůrce legendárního filmu Americká krása ve svém novém projektu dokazuje pravdivost
známé lidové moudrosti o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé dvojice to platí dvojnásobně. Nalezení vhodného
„hnízda“ jim zrovna nejde a než se dítě přihlásí o slovo, mají před sebou ještě dlouhou cestu.

Čtvrtek 24. 9. 2009, 19.30 KINO - VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
USA, 2009, thriller, 138 min., od 15 let. Režie: Michael Mann. Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing
Tatum, Billy Crudup. Příběh o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny.
Podle státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. Životní příběh Johna Dillingera ozna-
čil prestižní filmový časopis Empire za nejočekávanější film roku 2009. Veřejní nepřátelé jsou jím podle všeho zcela právem.

Pátek 25. 9. 2009, 19.30 KONCERT - SKUPINA MIJAKTIC ORCHESTRA
V Česku nenajdeme mnoho hudebních souborů, které by byly schopny věrně interpretovat hudbu z balkánských končin.
Mijaktic Orchestra k nim však rozhodně patří. Jeho snaha o autenticitu balkánského prožitku dokonce překračuje pouze hu-
dební rámec. Produkce Mijaktic Orchestra přenáší své posluchače do jiného času i prostoru. Ostrá vůně pálenky a čpění ta-
bákového dýmu jsou věrnými souputníky vystoupení tohoto nespoutaného ansámblu. Balkán v podání Mijaktic Orchestra
přestává být pouhou vněškovou nápodobou, ale stává se životním stylem. Přestože se Mijaktic Orchestra pohybuje na české
hudební scéně poměrně krátkou dobu (od r. 2007), jeho členové rozhodně nepatří k neostříleným začátečníkům. Hudebníci
Mijaktic Orchestra působí v souborech, patřícím ke špičce menšinových hudebních žánrů. Znalcům světové hudby (worldmusic),
staré hudby (Altemusik) či nové lidové hudby (new folklore) jejich aktivity rozhodně nejsou neznámé. Vstupné: 70,-Kč

Pátek 2. 10. 2009, v podvečer MAĎARSKÁ LIDOVÁ VESELICE
Maďarská lidová hudba a tančírna. Ochutnávka maďarského folklóru včetně tradičních jídel a sudových vín.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !

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

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

Státní fond České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie finančně
podpořil projekt technického rozvoje a mo-
dernizace kinosálu v roce 2007.

Onlio, a.s. – nové jméno pro český web Online partner Klánovického fóra www.onlio.com

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování
dárcům

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého

a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.

Změna programu vyhrazena.
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PRO DĚTI
autor
Abbott Tony
Arnold Nick
Friedrich
Grolik Markus
Heitz Markus
Kamanda
McCombie
Meadows Daisy
Němeček
Poskitt Kjartan
Štětinová

dílo
Tajemství země Drúún
Zmatený mozek
Čtyři a půl kamaráda
Soukromý detektiv Perry Panter
Osud trpaslíků
Africké pohádky
Stela a … Šíleně pubertální kámoši
Duhová kouzla
4 tajemství čtyřlístku
Šifry
Pohádky z bodlákové meze

PRO DOSPĚLÉ
autor
Bach Steven
Bauer Jan
Britton Andrew
Čálková Alena
Egeland Tom
Godard
Indridason
Jarošová
Johansen Iris
Kuťák Jaroslav
L´Amour Louis
Le Carré John
Magnan Pierre
McBain Ed
Perry Tasmina
Rankin Ian
Resnick Rachel
Slaughter
Švrčinová -Cunn
Vondruška
Vondruška
Wagner Jan

dílo
Leni Riefenstahlová
Vampýr z koňského trhu
Ten Američan
Mužolapka
Strážci úmluvy
Egypťanky pro faraona. Nevěsta
Mrazivá noc
Via lucis
Pandořina dcera
Konec hada
Osamělý vlk
Nejhledanější muž
Pokoj za zrcadlem
Uprchlík
Zlatokopky
Jména mrtvých
Závislá na lásce
Nic nebude jako dřív
Bez slitování
Letopisy královské komory 4.
Jménem krále
Ledový měsíc

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Jitka Kašparová, knihovnice

Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00   11.30 - 16.00 hod
ADRESA:
Lomecká 656 
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864,  
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 
www.mlkpraha21.knihovna.info

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy bude ve školním roce 2009/2010
opět pořádat výuku hry na flétnu pro děti i dospělé zájemce. 
Přihlásit se můžete již nyní v místní knihovně nebo na tel: 602 855 639,
dále dne 7. září v 16:00 hodin v místní knihovně.

Jitka Kašparová, knihovnice
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MOJI VÁŽENÍ  MILÍ ČTENÁŘI, 
dovolte, abych se s Vámi po mnohaleté práci v knihovně roz-

loučila. Nerada si to připouštím, ale léta běží, všechno jednou
končí a tak i já letos odcházím do důchodu. Uteklo to jako voda,
ale bylo to krásných třiatřicet let, které jsem s Vámi strávila.
Bylo příjemné sledovat, jak z někdejších školáků jsou dnes ma-
minky a tatínkové, kteří zůstávají knihovně věrni a novými čte-
náři jsou i jejich děti. Měla jsem štěstí i na vedení naší radnice,
které knihovnu, jako nejstarší kulturní instituci v obci, trvale
podporuje a finančně zajišťuje. Milí čtenáři, přeji vám i sobě,
aby nám knihovna trvale sloužila, a aby moje kolegyně a nová
knihovnice paní Jitka Kašparová, byla s Vámi tak ráda, jako
jsem byla já. 

Vaše Marie Tomaidesová  

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Marii Tomaidesové

za dobrou  práci, kterou vykonávala v naší místní knihovně. Kni-
hovně se věnovala velmi pečlivě, každý měsíc pravidelně do kni-
hovny přibývaly další přírůstky, o kterých se mohli čtenáři dozvědět
prostřednictvím našeho Újezdského zpravodaje, kam pravidelně posílala své příspěvky. 

Přejeme jí, aby si  svůj zasloužený odpočinek ve zdraví a síle užila a byla pořád stejně vitální jako doposud. 
ÚMČ Praha 21, redakce ÚZ

������������������������������������������������������������

ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalová sezóna 2009-2010 pomalu začíná, ale ještě než propuknou líté fotbalové boje, mů-
žeme se ohlédnout zpět za uplynulou sezónou z pohledu mládežnických mužstev.

Fotbalová základna našeho klubu je velmi široká, co se týká počtu mužstev.
Máme obsazeny všechny věkové kategorie. Není to však jen tím, že by bylo v naší obci  tolik
kluků ochotno trénovat 2-3x týdně, k tomu víkendové zápasy a cestování na hřiště soupeřů.

Velkou zásluhu na udržení tak velkého počtu mládežnických mužstev mají i trenéři jednotlivých
mužstev, vedoucí týmů a v neposlední řadě i vedení FK, neboť všichni dělají, co je v jejich silách, aby se udrže-
la stávající základna mládeže. Proto v našich týmech nenajdete jen újezďáky, ale také kluky z okolních vesnic
a jiných městských částí.

A jak se tedy našim jednotlivým týmům v soutěžích vedlo?
Starší dorost obsadil ve své soutěži 6. místo ze 14 účastníků.
Mladší dorost skončil na 8. místě také ze 14 účastníků.
Starší žáci nakonec uhájili 9. místo.
Mladší žáci vyhráli svoji skupinu a postoupili do 1. třídy !!
Starší přípravka skončila na 2. místě a postoupila také do 1. třídy!!
Mladší přípravka A obsadila 6. místo.
Mladší přípravka B nakonec vybojovala také 6. místo.

V nové sezóně budeme tedy mít všechna mužstva v 1. třídě pražské soutěže, což je jistě veliký úspěch.
Přejeme tímto všem hráčům, trenérům i dalším funkcionářům, aby se jim v následující sezóně dařilo minimálně
stejně dobře jako v té minulé a divákům hezké zážitky při sledování fotbalu v našem podání.

Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy  z fotbalových utkání mládeže a dospělých a další
informace k dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.

Roman Mruvčinský

SPORT



TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY ZAHAJUJE 
SPORTOVNÍ SEZÓNU 2009/2010

V pondělí 7. září 2009 začíná cvičení žen pod vedením Líby Maškové (774 214 317) a Ivy Špičkové ve velké tě-
locvičně v ZŠ Polesná a ve čtvrtek 10. září se v malé tělocvičně na vás těší Dana Kurková.

V pátek 11. září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou (732 812 869), Petrou Šebestovou a Luckou
Vlasákovou od 17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.
V pondělí 14. září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky Rosové (777 025 022) od 16. do 18. hod. v malé
tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FC ROHOŽNÍK UNITED
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

Po roční odmlce se našemu sdružení 23. května 2009 opět podařilo na dětském hřišti v Sudějovické ulici uspo-
řádat Nohejbalový turnaj trojic. Jeho příprava však byla náročnější než léta předchozí, jelikož se ze hřiště, i přes
veškerou snahu Mamin z újezdské roviny, pomalu stává, především díky místní mládeži, ostuda naší obce. Před
samotnou úpravou antukového hřiště bylo nutné uklidit celý areál a zbavit ho odpadků, krabičkami cigaret počí-
naje a rozbitými lahvemi od alkoholu konče. Teprve ve druhé fázi jsme se mohli pustit do úpravy antukového
hřiště, které by bez předchozí domluvy Mamin a za pomoci místního Sokola ani nebylo možné.

Při pohledu na opětovně znečištěný areál a i přes marný boj s větrnými mlýny přesto neopomenu přiblížit ko-
nečné výsledky. Turnaje se zúčastnilo 10 převážně místních týmů rozdělených v první fázi do skupin po pěti. Fi-
nálová skupina čítala 6 týmů, vždy první tři mužstva z obou skupin a skupina útěchy pro zbylé týmy. Finálovou
skupinu a tím i celý turnaj nakonec vyhrála poprvé v historii Pumpa (rodinný tým Bártů) a přerušila tak předchozí
nadvládu týmu Trubicandy, kteří skončili na druhém místě. Pořádající Rohožník obsadil konečnou třetí příčku.
Na posledním místě skončili nepostradatelní, s turnajem spjatí, Bananas.

Ještě jednou bych tu rád poděkoval Občanskému sdružení Maminy z újezdské roviny, Sokolu Újezd nad Lesy
a Městské části Praha 21, bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni turnaj uspořádat. Těšíme se na setkání při
podzimním nohejbalovém turnaji plánovaném na druhou polovinu září.

HANSPAULSKÁ LIGA
Jarní ročník Hanspaulské ligy nám nepřinesl mnoho radosti. Už po pár odehraných zápasech bylo jasné,

že nás čeká neradostný boj o záchranu. Uprostřed sezóny se zdálo, že se nám podaří nahrát potřebné body
pro záchranu, ale shoda náhod a výsledků, jež hrála v náš neprospěch, nás donutila hrát o setrvání v 6. lize
až do posledního zápasu, pro nás naštěstí vítězného.

za Občanské sdružení FC Rohožník United Petr Rybář

Konečná tabulka:
Pořadí Název mužstva Odehrané zápasy Počet vítězství Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů

1. Maverick 11 10 0 1 58:28 20
2. Úderka Žižkov junioři 11 9 0 2 69:43 18
3. 1. FFS Úžas 11 5 3 3 29:27 13
4. Medvědi A 11 5 3 3 29:19 13
5. FZ Prokaryota 11 5 1 5 35:34 11
6. FC Válcovny plechu MS 11 5 1 5 27:31 11
7. Penélope Cruz11 11 4 2 5 29:35 10
8. FC DDR11 11 4 1 6 32:36 9
9. FC Rohožník United A11 11 4 1 6 30:28 9
10. PL Kanálpucers11 11 3 1 7 20:36 7
11. Bílá pohroma11 11 3 1 7 26:40 7
12. Real Kamýk 11 2 0 9 21:48 4

Cvičení pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:
druh pohybu den hodina tělocvična v ZŠ Polesná
cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična
volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična
cvičení ženy čtvrtek 19,45 – 20,45 malá tělocvična
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ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA

ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA
Září, to je měsíc pozdního léta, které bývá zalité sluncem, září barvami květin

a zbarvenými listy stromů a keřů. Je to období sklizně ovoce a zeleniny. V našich za-
hrádkách je tradičním obdobím setí a sázení jaro. Podzim je ale dobou sázení dře-

vin  přesazováním asázením trvalek. Některé trvalky,
které máme na jednom místě delší dobu, chtějí pře-
sadit jinam aby nezačaly živořit a nepřestaly kvést.
Co nám přebývá  můžeme se rozdělit se sousedy.

Po návratu z dovolených jsou hezké víkendové
dny ideální na prohlídku zahrádky co potřebuje ukli-
dit a vylepšit než přijdou chladnější dny. Ze záhonů
můžeme přesadit do nádob vřesy, hvězdice nebo lis-
topadky. Takto upravenými vyzdobíme chráněná
místa u vchodů, terasy a balkony.

Letošní velmi pěkné pelargonie můžeme v září
nařízkovat na příští rok. Fuchsie se také úspěšně
množí. Přezimování těchto balkonovek má ale háček,
ke svému dobrému přezimování vyžadují světlo
a chladné místo s teplotou kolem 7˚C.

Rajčata již také končí svou vegetaci, aby ta zelená ještě dozrála, přihnojíme
je draselným hnojivem a odstraníme listy nad třetím hroznem, aby měla  více
slunce a vzduchu. Nejlépe se daří rajčatům u stěny domu, kde jsou chráněna
před větrem a deštěm. Poslední plody otrháme před prvním mrazíkem, dáme
do misky  na okno spolu s jablky aby postupně dozrávala.

Oblíbenou zeleninou jsou salátové okurky, pěstovaly se již před tisíci lety.
Je to chutná nekalorická zelenina na saláty a ozdobu pokrmů. Okurky jsou i lé-
čivé, posilují organismusto i přesto, že mají 95 % vody. Obsahují velké množství
výživných látek, vitamínů a draslíku. Zmírní pálení žáhy, pozitivně působí při le-
dvinových kamenech a zánětu močového měchýře. I v kosmetickém průmyslu
mají své místo při omlazovacích  kůrách a kožních vyrážkách.

V září  je dobrá doba na založení záhonku s léčivkami a bylinkami. Na slu-
nečné místo s dobrou půdou vysazujeme dozadu byliny vyšší jako je libeček,
máta, yzop a rozmarýn. Do středu zasadíme šalvěj lékařskou, a dobromysl,
ke kraji dáme tymián obecný a majoránku. Mezi tyto vytrvalé rostlinky můžeme

na jaře vysít měsíček lékařský, bazalku, atd. prostě to co máme v kuchyni rádi.
V pozdním létě vysazujeme macešky, pomněnky  a všechny dvouletky. Přihnojujeme růže draselným hnoji-

vem aby výhony do zimy vyzrály. Vysazujeme jarní cibuloviny do vlhké půdy aby narcisky, tulipány, hyacinty, kro-
kusy a modřence do zimy dobře zakořenily a na jaře nás potěšily svými květy.

Znáte opomíjenou ovocnou unikátní dřevinu, která má všestranné využití? Je to rakytník řešetlákový,
používá se nejčastěji jako okrasná dřevina, protože není náročná na  úrodné stanoviště a snáší suché
místo. Rakytníkové oranžové plody přisedlé k větvičce se dají použít na kompoty, šťávy a k sušení. Vyli-
sovaný olej má hojivé účinky  na  popáleniny a přidává se do léčivých mastí. Je to dvoudomá rostlina, když
si koupíte jen jednu rostlinu úrody se nedočkáte. Samčí a samičí  keříky se dobře poznají , samčí – opy-
lovač má výrazné pupeny nahlučené na sebe. Samičí rostlinka má pupeny nenápadné, na pět samičích
rostlin stačí jedna rostlina samčí.

CO NÁS ČEKÁ V PODZIMNÍ DOBĚ V AREÁLU SNŮ U ZAHRÁDKÁŘŮ:

Začátkem října bude tradiční výstava ovoce a zeleniny
1. 10. 2009 ve čtvrtek od 14 hod do 18 hod je příjem exponátů, zveme každého kdo vypěstoval něco po-

zoruhodného nebo i nepovedeného aby nám na výstavu zapůjčil.
2. 10. 2009 v pátek od 10 hod přivítáme děti z mateřinek a školáčky

Ve 14 hod. bude zahájena výstava pro veřejnost
3. 10. 2009 v sobotu od 9 hod. do 18 hod
4. 10. 2009 v neděli od  9 hod do 16 hod  ve 14 hod nás navštíví Dr. Peleška odborník na zahrady, poradí

nám co dělat lépe, po přednášce bude výstava ukončena



MM  OO  ŠŠ  TT  OO  VV  ÁÁ  NN  ÍÍ        JJ  AA  BB  LL  EE  KK
Český zahrádkářský svaz – Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495 

zahajuje od 12. září 2009 do odvolání
každou  sobotu v době 8 – 11 hodin 

U P O Z O R N Ě N Í
Obsluha zařízení moštárny prosí zákazníky, aby jablka 

o průměru nad 8 cm rozkrojili, poněvadž je drtič nepojme.
Výbor ČZS
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V říjnu se  bude konat v areálu již tradiční dušičková a podzimní prodejní výstava Lucky Dlabačové.
22. 10. 2009 od 10 hod do 17 hod
23. 10. 2009 od 10 hod do 18 hod
24. 10. 2009 od   9 hod do 16 hod
29. 10. 2009 od 10 hod do 17 hod
30. 10. 2009 od 10 hod do 18 hod
31. 10. 2009 od 10 hod do 16 hod
Na tyto akce srdečně zveme všechny co mají rádi přírodu a její plody a oceňují práci těch, co tyto výstavy připravují.

Za výbor zahrádkářů
Z. Nohejlová

ČTENÍ PRO RADOST

Nedávno jsem, zcela náhodou narazil na internetu
na diskusi několika žen o problémech podílu na pra-
cích v rodině. Nejvíce stesků a kritiky padalo, jak jinak,
na hlavy mužské. Jedna z účastnic toho symposia mne
ale skutečně pobavila. Stáhl jsem si tu její radu a tak se
zasmějte se mnou:

„Milé dámy a kolegyně v manželských problémech,
není nic snadnějšího, než vyřešit otázku podílu prací
mezi manžely metodou starou už staletí. Že ji neznáte?
Že jste o ní dosud neslyšely? Tak čtěte:

Byly a jsou národy, kde není hlavou rodiny muž, ale
moudrá a všemi respektovaná žena-matka rodu. Ne-
ptejte se kde, není to důležité, podstatné je, jak si to
zařídit i u vás doma. K tomu je ovšem třeba znát zá-
kladní údaje o muži dosud nezkroceném, homo sapi-
ens indomitus, zejména pozor, aby to byl samec, dnes
se jejich pohlaví jen pouhým pohledem těžko rozezná.
Divoký muž, který po dosažení určitého stáří (u rů-
zných druhů rozdílného) je vypuzen ze svého rodin-
ného stádečka aby se živil sám, náhle pozná, jak je
život tvrdý. Pokud nevyhledá jiného osamělého jedince
a žije odkázán sám na sebe, se sice zpravidla uživí,
ale pojídaje jen to co mu skýtá jeho biotop, rád po zdo-
mestikování akceptuje, ba dokonce s radostí přijímá
potravu, podávanou mu jeho paní. A zde je podstata
celé metody. Laskavostí, pamlskem a občas i hlasitější

domluvou ho pečlivá a důsledná
žena dokáže proměnit v užiteč-
ného člena rodiny, a má-li dost
trpělivosti, dokonce i v partnera.

Nedoporučují se  tělesné
tresty, zejména v počátečním
stadiu výcviku. Tak jako ště-
ňátko nechápe výprask za loužičku na koberci, nepo-
chopí obvykle ani čerstvě odchycený muž zač je
trestán. Mohl by tak utrpět traumatický šok, který by
jeho další výchovu značně narušil. Jestliže je ale tento
postup důsledně dodržován, je nakonec ženě odmě-
nou krotký homo erectus domestikus, jenž, nadále ra-
cionálně chován, bývá ženě dobrým pomocníkem
v pracích, které ona sama nemá ráda, nebo nezastane.
Pokud se podaří dosáhnout ještě vyššího stupně dre-
zúry, lze takového jedince využít i jinak (snad mi, dámy,
rozumíte).

Tak, a teď bych měla uzavřít tohle povídání nadše-
ným popisem, jak v mé domácnosti kmitá statný chla-
pík a já se v křesílku na zahrádce sluním a popíjím
šampáňo. Ó nikoliv, milé kolegyně! Mně se, bohužel,
nepodařilo polapit muže chovného, nýbrž mutanta
od druhu chovných hominidů naprosto odlišného, a tak
se mi teprve po více než deseti letech úporné dřiny
podařilo dosáhnout toho, že když ne pod sedlo, tak je

CHOVNÝ MUŽ
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Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz 
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová
jádra • zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu
rodinných domů aj. • vše možno tzv. na klíč

dobrý alespoň do tahu, a pověsí párkrát za rok záclony.
A jaké z toho plyne ponaučení? Vybírejte ve volné pří-
rodě pečlivě, vybaveny alespoň základními znalostmi
o druzích a poddruzích těch maskulinců, abyste se ne-

dopustily stejné chyby jako já. K tomu vám všem,
dosud svobodným, přeji plný úspěch!“

Pro čtenáře ÚZ „objevil“
Luděk Ťopka

ČTENÍ PRO RADOST

PLACENÁ INZERCE

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

Čentická 1470, Praha 9 190 16
RESTAURACE U STADIONU
rozvoz hotových a minutkových
jídel po Újezdě nad Lesy a okolí

jídla od 59,- Kč
nabídka jídel na www.fkuujezd.cz

v sekci restaurace
kontakt: 774 041 006, 602 320 680
DOPRAVA A TERMOOBAL

ZDARMA

AMD REALITY s.r.o. – realitní kancelář
Oplanská 2291, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel./Fax: 246 082 075, GSM: 606 260 141
e-mail: reality@amdreality.cz, www.amdreality.cz

VÝBĚR Z NABÍDKY:
• Prodej komfortního RD 5(6)+1 s vnitř. bazénem, poz1.173 m2,Újezd c: 15,4mil Kč 
• Pronájem bytub 3+kk, 76 m2 s balkonem a garáží ve vile v Klánovicích, 13tis.Kč
• Výstavba bytů na Rohožníku, 3+kk,  78-90 m2, c.: od 3.195.000 Kč
• Pronájem komerč. prostor v Běchovicích, levné ubytování 

soudní znalec v oboru věcí movitých
(dědictví , vložení majetku do firmy ...)

poradenství v oblasti pojištění a likvidace
Petr Král, tel. 602 359 803
e-mail: etamont@volny.cz

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

� pokládka parket
� broušení a lakování parket
� pokládka plovoucích podlah
� čištění koberců a čalounění

tel./fax: 281 971 284
mobil:   603 523 210

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Časově omezená nabídka: vkladový účet na 5 let 
s garantovaným zhodnocením 4,29% p.a.
Třebětínská 591(bývalá galerie Újezd n/L)
po-pá 1400 - 1800 h  
B. Hrdinová - 777 658 413, T. Macinauer - 603 507 570
www.benefita.cz

SSSSttttaaaavvvveeeebbbbnnnníííí     pppprrrráááácccceeee
- na klíč -

� zateplování / osvědčení
� zednické práce
� odvlhčování zdiva
603 505 987, 281 981 684
malá firma = malé náklady
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KC trans, s.r.o. TELEFON: 724 519 862
Škvorecká 33, Úvaly        AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

Ceník zásypových hmot pro rok 2009
OTEVŘENO: Po – Pá   7,30 – 16         So   8 – 12

bez DPH s DPH 19%
písek říční 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek kopaný 1 m3 400,- Kč 476,- Kč
písek zásypový 1 m3 300,- Kč 357,- Kč
štěrk 4-8 1 m3 600,- Kč 714,- Kč
štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč 714,- Kč
štěrk 32-63 (makadam)1 m3 580,- Kč 690,20 Kč
kačírek 8-16 1m3 440,- Kč 523,60 Kč
kačírek 22-32 1m3 460,- Kč 547,40 Kč
kamenivo 0-4-8-16 1m3 400,- Kč 476,- Kč
(netříděné)
zahradní kůra (tříděná) 1m3 750,- Kč 892,50 Kč
zemina tříděná 1m3 500,- Kč 595,- Kč
recyklát 32-63 1m3 250,- Kč 297,50 Kč
recyklát asfaltový 1m3 300,- Kč 357,- Kč
zemina netříděná 1m3 350,- Kč 416,50 Kč
kačírek 11-22 (praný) 1m3 580,- Kč 690,20 Kč
DOPRAVA:
Vozidlem AVIA 3m3

DAF 10m3

Kontejnery: 3m3 à 900,- Kč      1071,- Kč
(odvoz sutě a zeminy)

Ceny jsou platné od 1. 3. 2009

� MONTÁŽ ANTÉN

� REKONSTRUKCE ANTÉNNÍCH SYSTÉMŮ

� DODÁVKY A MONTÁŽE SATELITŮ

� ODRUŠOVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

internet přes satelit

internet dostupný opravdu všude

TOMÁŠ KOŽUŠNÍK ��  774 540 148
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY 
Na Rohožníku
Malešovská 1652, 
nákupní centrum Albert
Praha 9 - Újezd nad Lesy

po-pá 10 - 18 hod., so: 9-12 hod.
tel./fax 281 970 757

mobil 608 774 070, 608 982 295
Krmiva a potřeby pro pejsky, kočky, 

hlodavce, ptáčky, rybky a terarijní zvířata
www.petclub.cz

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765

ANGLIČTINA
individuální výuka dle vašich časových možností

dopoledne, odpoledne, večer či o víkendech
300,- Kč/1 hod

Hedviga Hrubá - Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 724 332 496

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

PEDIKÚRA - MASÁŽE
Nově otevřené relaxační studio v Klánovicích 

na rohu Slavětínské a ulice Ke znaku, 
vedle železářství.

Příjemné, klidné prostředí, dětský koutek

PEDIKÚRA
- ošetření zrohovatělé kůže
- ošetření zarostlých nehtů
- úprava nehtů
- odstranění kuřích ok
- masáž plosek nohou
- lakování nehtů

Těší se na vás Ilona Reiserová  
��728 150 610

MASÁŽE 
Relaxační
- hlava
- nohy
Shiatsu

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

TTeell..::  772233  771166  667777,,  660088  115522  551177
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Lucie Dlabačová a ČSZ ZO Újezd nad Lesy vás zvou
NA TRADIČNÍ PODZIMNÍ A ADVENTNÍ VÝSTAVU v „Areálu snů“ u Zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezdn.Lesy, cca 200 m za křižovatkou Koloděje 
k prodeji zde budou věnce a kytice na dušičky, suché dekorace na výzdobu bytu.
Objednat si budete moci adventní věnce na stůl, dveře a další vánoční a běžné dekorace
ze sušiny. Při objednávce dvou adventních věnců získáte dárek.
PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 2009 bude ve dnech: 
čt 22.10. 1000 - 1700, PÁ 23.10. 1000 - 1800, SO 24.10. 900 - 1600,
čt 29.10. 1000 - 1700, PÁ 30.10. 1000 - 1800, SO 31.10. 900 - 1600

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 2009 kde si můžete vyzvednout objednané
adventní věnce bude probíhat na stejném místě ve dnech: čt 26.11. 10 -
17.00, PÁ 27.11. 1000 - 1800, SO 28.11. 900 - 1700, NE 29. 11. 1000 - 1600 hod
Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293

Nová gynekologicko-porodnická ambulance
MUDr. Mário Šmehil

Zdravotní středisko Úvaly
Pražská 1144, 250 82 Úvaly

Přijímám nové pacientky.
Je možné se objednat na telefonním čísle: 777 347 486. 
Ošetření je hrazeno ze standardního zdravotního pojištění.

Ordinační hodiny ambulance od 01. 09. 2009 
jsou každý pracovní den od pondělí do pátku.
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AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

PRODÁM řadový dům 4(5)+kk, ul.Podlužanská,
Újezd n.L. Dům ve výborném stavu u Klánovického lesa,
kolaudace r. 2003. Kvalitní stavba - zdivo Porotherm, střecha
Bramac. Dům vybaven (kuch. linka,vestavěné skříně atd).

Cena 5350000Kč (dohoda).
Kontakt: 606 658 880
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ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

Hledáme spolehlivou paní na úklid domácnosti (žádné domácí
zvíře) – 1x týdně. Jedná se o běžné domácí práce (úklid, žehlení),
které zaberou max. 3,5 - 4 hodiny. Za úklid domácnosti nabízíme
400 Kč. Místo úklidu je Újezd nad Lesy – Blatov.  
Ideální termín úklidu je pátek dopoledne (popř. čtvrtek). 
V případě zájmu prosím volejte na mobil: 602 223 837.
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz

J I Ř Í   H O V O R K A - H R A D E Š Í N
AUTODOPRAVA

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DEMOLIČNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE:

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK
- REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ:
písků, štěrků, zeminy, sutních a betonových recyklátů,

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO - NE dle dohody

tel.: 602 326 785
e-mail: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz
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J I Ř Í   H O V O R K A
PNEUSERVIS

osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy
- prodej disků
- sezónní uskladnění pneumatik

AUTOSERVIS
servis osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů
- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků
- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel
- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK
- klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů

vč. nákladních a autobusů
- prodej akumulátorů, autodílů

!! NOVĚ !!
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma
- prodej a montáž tažných zařízení
- prodej a montáž zabezpečovacích zařízení
- autoelektrikářské práce

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek )
PROVOZNÍ DOBA:

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod.
Objednávky:

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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ANGLIČTINA 
a FRANCOUZŠTINA

v ZŠ Klánovice

• Všechny úrovně pokročilosti, britské učebnice - odpolední a večerní kurzy
• Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu ke zkouškám PET,  FCE a CAE

uznávaných ve státech Evropské unie
• Dopolední angličtina s hlídáním dětí
• Angličtina pro 2. stupeň základní školy
• Francouzština pro děti i dospělé
• Výuka ve firmách

Informace: tel: 733 392 675; e-mail: zdudkova@volny.cz; www.deltaschool.cz

Zápisy na školní rok 2009/2010
Ve středu 9.9., čtvrtek 10.9. a  pátek 11.9. 2009 15.00 - 19.00 hod. 
V  ZŠ  Klánovice,  Slavětínská  200 nebo elektronicky na www.deltaschool.cz

since  1990
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Telefon: 777 024 140    Akce září 2009

Otevírací doba: pondělí - pátek - 830 - 1800 hod.
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KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH    
Po prázdninách opět  otevíráme - začátečníci, mírně pokročilí,
středně pokročilí, pokročilí.  Výuka probíhá v malých skupinách.
Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři. 
Termín I. semestru: říjen  2009 – leden 2010. 
Více informací na  www.neposeda.org/vzdelavani
Kontakty: mobil: 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ                                                                                             
Od října opět zahajujeme individuální doučování žáků ZŠ v před-
mětech: matematika, český jazyk, angličtina, po dohodě i dalších
předmětů. Cena lekce: 200 Kč.  Doučování bude probíhat v bu-
dově Běchovické Základní školy. V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na tel: 733 685 911 vzdelavani@neposeda.org

BOJOVÉ SPORTY, VÝTVARNÉ TECHNIKY, GRAFIKA
NA PC, STREETDANCE Koncem září v Běchovicích NOVĚ
otevíráme kroužky těchto směrů. Jsou určeny především dětem
a mládeži do 21 let. Více informací a přihlášky ke stažení na
www.neposeda.org V případě zájmu nás prosím kontaktujte 
na tel: 733 685 911, 739 491 638 vzdelavani@neposeda.org

Hledám uklízečku 
na úklid bytu 1x týdně

volejte 777 752 031

Pomohu s matematikou SŠ, ZŠ
od září 09 

tel.: 246 082 247

POHLÍDÁM VAŠE DÍTĚ v klidném prostředí 
v rodinném domku se zahradou. Spolehlivost,
časová flexibilita, čistý RT, řidičský průkaz sk. B.
Dlouholetá praxe.
Tel.: 281 972 613,  Mobil: 602 836 153

CENTRUM KRÁSY A POHODY
Dolce Vita

Pražská 172, 250 82 Úvaly
e-mail: dolcevita@centrum.cz   www.dolce-vita.webnode.cz

Lenka Zikmundová
kadeřnictví, pedikúra
tel.: 607 817 282

Veronika Husenská
manikúra, modeláž nehtů
tel.: 721 382 080

MLADÁ RODINA HLEDÁ POZEMEK

pro stavbu RD v Újezdě nad Lesy; nejsme RK;

nabízíme solidní jednání+zajištění právního servisu. 

Tel: 777 905 008
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
SSaazzbbaa  aa  ttiisskk:: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. září. Náklad - 1500 ks. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA 14. ZÁŘÍ


