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Uvnitř rozhovor se starostkou
Andreou Vlásenkovou

Vážení čtenáři,

dostáváte do ruky l istopadový zpravodaj.

Kromě pravidelných rubrik v něm mimo jiné

najdete rozhovor s paní starostkou Andreou

Vlásenkovou o tom, co t rápí  a  těší

obyvatele Újezda na Lesy. Dočtete se také

o změně podmínek pro příjímání dětí do škol

a mateřských školek,

příjemné čtení přeje

redakce Újezdského zpravodaje

Multifunkční hřiště za školou už je v provozu.
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Informace z 18. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. září  2007

Ukládá
- starostce pí Vlásenkové zahájit

kroky na možný převod stravo-
vání v MZŠ a MŠ Polesná v komerč-
ním režimu, které by poskytoval
smluvní nájemce a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (pí
Horká) neprodleně informovat
ředitele školy o tomto usnesení
Rady MČ Praha 21 a dále  uklá-
dá starostce pí Vlásenkové za-
hájit kroky na převod stravování
v součinnosti s ředitelem MZŠ
a MŠ Polesná Mgr. Miroslavem
Kurkou

Revokuje
- Usnesení Rady MČ Praha 21 č.

344 ze dne 18. 7. 2007 v plném
rozsahu

- Usnesení Rady MČ Praha 21 č.
372 ze dne 22. 8. 2007 násle-
dovně: souhlasí s odvoláním
paní Moniky Šárové z funkce
členky finančního výboru k 17.
9. 2007 z důvodu rozvázání pra-
covního poměru a zároveň do-
poručuje zvolit paní Věru
Crhovou členkou finančního vý-
boru s platností od 18. 9. 2007
a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Schvaluje
- pronájem jedné místnosti v pro-

storách domu Živonínská 1629
(bývalá kancelář BH) za stano-
vených podmínek panu Michaelu
Šurychovi a zároveň pověřuje
oddělení bytového hospodářství
sepsáním nájemní smlouvy

- pověření funkcí příkazce opera-
ce pro kapitolu 4 – Školství pana
Vladimíra Saitze s platností od
20. 9. 2007 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem pověření

- uzavření Kvalifikační dohody
s ředitelkou MŠ Sedmikráska
Naděždou Kosanovou a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou

podpisem Kvalifikační dohody
- vyhlášení grantového programu

pro rok 2008 dle předloženého
návrhu a zároveň ukládá  Úřadu
MČ Praha 21 (pí Králová) za-
bezpečit v řádném termínu
všechny potřebné náležitosti
k realizaci grantového programu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 135/06 na provedení „Multi-
funkčního sportoviště“ společ-
ností DePa, s.r.o. a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 135/06

Bere na vědomí
- uznání dluhu ve výši 51.852 Kč

pana Václava Tomíčka, bytem
Žíšovská 1627/46, 190 16 Praha
9 – Újezd nad Lesy a výpočet
poplatku z prodlení k 31. 7. 2007
ve výši 52.228 Kč a zároveň
schvaluje splátkový kalendář pro
pana Václava Tomíčka ve výši
3.500 Kč měsíčně. Zároveň s
pravidelnými měsíčními splátka-
mi budou hrazeny měsíční zá-
lohy na služby spojené s
užíváním bytu. Poplatky z pro-
dlení budou vypočítány ke dni
poslední splátky výše uvedené-
ho dluhu.

- zápis z jednání muzejní rady ze
dne 12. 9. 2007 a zároveň od-
volává paní Václavu Valentovou
(ze zdravotních důvodů) z funk-
ce členky muzejní rady ke dni
26. 9. 2007 a jmenuje členkou
muzejní rady Mgr. Alenu Svato-
šovou ke dni 27. 9. 2007

Souhlasí
- s rozpočtovým opatřením č. 57,

s přijetím účelové neinvestiční
dotace za státního rozpočtu ve
výši 57.600 Kč, a to se zálohou
na III. čtvrtletí roku 2007 na
úhradu poštovného v souvislosti
s výplatou dávek státní sociální
podpory v kapitole 09 – Vnitřní
správa dle tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit toto roz-
počtové opatření ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ

Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 58,

a to s přijetím účelové neinves-
tiční dotace ze státního rozpoč-
tu z MPSV na výplatu příspěvku
na péči ve výši 3.491.000 Kč
podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v kapitole
05 – Zdravotnictví a soc. oblast
dle tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opat-
ření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 55
dle tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení. Jed-
ná se o převedení finančních
prostředků z VHČ ve výši
490.000 Kč do hlavní činnosti na
financování investiční akce č.
8743 „Multifunkční sportoviště“
v kapitole 06 – Kultura, sport a
cestovní ruch a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se záměrem odprodat pozemek
parc. č. 3972 o výměře 37 m2 v
k.ú. Újezd nad Lesy. Dále nesou-
hlasí se žádostí o snížení kupní
ceny pozemku a zároveň dopo-
ručuje požadovat cenu dle plat-
né cenové mapy pro rok 2007,
která je v této lokalitě 2.450 Kč/m2

a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Jmenuje
- pana Pavla Švejnohu členem

komise pro životní prostředí

Informace z mimořádné
schůze Rady MČ Praha 21
ze dne 3. října  2007

Schvaluje
- zajištění výběrového řízení pro

obchodní veřejnou soutěž na
„Výstavbu domu seniorů v Újez-
dě nad Lesy“ Stálou hodnotící
komisí pro potřeby odboru ma-
jetku a investic, kterou jmenova-
la Rada MČ Praha 21 dne 29.
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Informace z 5. zasedání
zastupitelstva MČ Praha
21 ze dne 17. září 2007

Schvaluje
- program 5. zasedání Zastupitel-

stva MČ Praha 21
- plnění rozpočtu MČ Praha 21 za

I. pololetí 2007 dle přiloženého
návrhu, který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení

- rozpočtové opatření č. 40 (změ-
na rozpočtu v roce 2007) – při-
jetí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z MPSV na
výplatu příspěvku na péči ve
výši 2.839.700 Kč podle záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v kap. 05 Zdravotnic-
tví a soc. oblast
- rozpočtové opatření č. 41
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu MHMP na
provoz Sboru dobrovolných ha-
sičů Újezd nad Lesy ve výši
50.000 Kč v kap. 07 – Bezpeč-
nost - rozpočtové opatření č. 44
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 248.900 Kč k úhradě nákladů
souvisejících s výkonem sociál-
ně-právní ochrany dětí v kap. 09
– Vnitřní správa – záloha na III.
Q 2007
- rozpočtové opatření č. 45
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 57.600 Kč jako zálohu na
II. čtvrtletí roku 2007 na úhradu

poštovného v souvislosti s vý-
platou dávek státní sociální pod-
pory v kap. 09 – Vnitřní správa
- rozpočtové opatření č. 46
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí neinvestiční dotace z
MHMP ve výši 1.608.700 Kč
jako vrácení 100% podílu MČ na
dani z příjmu právnických osob
hl. m. Prahy za zdaňované ob-
dobí 2006 v kap. 10 – Pokladní
správa a její využití pro VHČ ve
výši 537.000 Kč a pro převod do
FFR v hlavní činnosti ve výši
1.071.700 Kč
- rozpočtové opatření č. 47
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí účelové neinvestiční do-
tace z MHMP ve výši 325.838 Kč
pro MZŠ a MŠ Polesná na nové
vybavení – na navýšení standar-
du ICT služeb, v kap. 04 – Škol-
ství, mládež a samospráva
- rozpočtové opatření č. 49
(změna rozpočtu v roce 2007)
– uzavření finančního vypořádá-
ní za rok 2006 – tj. výsledné sal-
do fin. vypořádání za rok 2006
– odvod ve výši 8.320.373 Kč
na ZBÚ hl. m. Praha
- rozpočtové opatření č. 51
(změna rozpočtu v roce 2007)
– převedení finančních prostřed-
ků z vedlejší hospodářské čin-
nosti ve výši 998.244 Kč do
hlavní činnosti na financování
neinvestiční akce „Odstranění
navážky z pozemku parc. č.
1628“ v kap. 08 – Hospodářství
- rozpočtové opatření č. 52
(změna rozpočtu v roce 2007)
– dofinancování investiční akce
„Rekonstrukce učeben MZŠ a
MŠ Polesná“ ve výši 710.657 Kč
z fondu reprodukce majetku
Masarykovy ZŠ a MŠ Polesná
v kap. 04 – Školství, mládež
a samospráva
- rozpočtové opatření č. 53
(změna rozpočtu v roce 2007)
– přijetí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu
z MPSV na výplatu příspěvku na
péči ve výši 1.300.000 Kč podle
zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách v kap. 05 – Zdra-
votnictví a soc. oblast

- záměr prodat část pozemku č.
parc. 1009/77 v k. ú. Újezd nad
Lesy s tím, že žadatel zajistí
geometrický plán pro oddělení
části pozemku na vlastní nákla-
dy. Cena pozemku je stanovena
dle cenové mapy pozemků platné
pro rok 2007, a to na 2 000 Kč/m2

a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zveřejnit tento
záměr v souladu s § 36 odst. 1
zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze, ve znění pozdějších
předpisů

- záměr na zakoupení, instalaci,
provozování a doplňování sáč-
ky odpadkových košů na psí
exkrementy v letech 2008 a
2009 dle finančních možností
MČ Praha 21 v lokalitách:
„Ekospol“ (ulice Ochozská,
Okenská, Ctiněveská), „IPB
Real“ (ul. Čenovická), kolem
rybníka (ul. Druhanická, Rozho-
vická, Rožmitálská), „Na Bož-
kovně“ , kolem sídla Městské
policie Praha a místní knihovny
(ul. Lišická, Lomecká)

- na základě doporučení hodno-
tící komise prodej pozemku
parc. č. 4120/3 o výměře 7 m2 v
k. ú. Újezd nad Lesy JUDr. Haně
Němečkové za nabídkovou cenu
2.451 Kč/m2, tj. celkem 17.157 Kč
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem kupní
smlouvy

- záměr odprodat pozemek č.
parc. 2151/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy o výměře 67 m2. Minimál-
ní nabídková cena pozemku je
stanovena dle cenové mapy po-
zemků platné pro rok 2007 na
2.230 Kč/m2 a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) zveřejnit
tento záměr v souladu s § 36
odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozděj-
ších předpisů

- povolení vkladu kupních smluv
na nebytové prostory – garáže
v domě Žíšovská 1627 do katast-
ru nemovitostí dle přílohy, která
je nedílnou součástí  usnesení

- povolení vkladu kupních smluv
na nebytové prostory – garáže
v domě Žíšovská 1628 do katas-

11. 2006 usnesením č. 51

Bere na vědomí
- předložený koncept dopravní

obslužnosti. Ukládá jednotlivým
členům rady předložit prostřed-
nictvím OMI písemné připomín-
ky do příštího mimořádného
jednání Rady MČ Praha 21, kte-
ré se bude konat 17. října 2007
od 16.00 hod, kde bude projed-
nána celková koncepčnost do-
pravní studie.
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tru nemovitostí dle přílohy, která
je nedílnou součástí  usnesení

- povolení vkladu kupních smluv
na nebytové prostory – garáže
v domě Živonínská 1629 do ka-
tastru nemovitostí dle přílohy,
která je nedílnou součástí  usne-
sení

Volí
- mandátovou a volební komisi

ve složení: předseda: pan Voňka,
členové: pan Janda a paní
Diepoltová

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: pan Slezák, členové:
pan Štrouf a pan O. Vojta

Bere na vědomí
- plnění usnesení z minulého

zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- návrh koncepce „Prognózy, kon-
cepce a strategie ochrany pří-
rody a krajiny v Praze“ a zároveň
ukládá tajemníkovi panu Saitzovi

předložit HMP, MHMP, OOP za-
slaná vyjádření občanů k návr-
hu koncepce, která budou
doručena nejpozději do 5 dnů
od zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- zápis č. 4 z jednání kontrolního
výboru Zastupitelstva MČ Praha 21

Odvolává
- paní Moniku Šárovou z funkce

členky finančního výboru k 17.
9. 2007 z důvodu rozvázání pra-
covního poměru a zároveň volí
paní Věru Crhovou členkou fi-
nančního výboru s platností od
18. 9. 2007

Ruší
- g lobální  záměr na prodej

pozemků přilehlých k bytovým
domům na sídlišti Rohožník
a zároveň ukládá Radě MČ
Praha 21 předložit Zastupitelstvu
MČ Praha 21 nový materiál
v souladu s právními předpisy

Neschvaluje
- opakovanou žádost na odprodej

pozemku č. parc. 1407 v k. ú.
Újezd nad Lesy a trvá na svém
usnesení č. 255 ze dne 19. 12.
2005 a dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele o
platnosti Usnesení Zastupitel-
stva MČ Praha 21 č. 255 ze dne
19. 12. 2005

Nesouhlasí
- se změnou územního plánu na

pozemcích parc. č. PK 388/6 a
PK 382/9 v k. ú. Újezd nad Lesy
na OB za účelem výstavby ro-
dinných domků

Souhlasí
- se změnou územního plánu na

pozemku parc. č. 777/1 (PK 556/
2) v k. ú. Újezd nad Lesy na OB
za účelem výstavby nízkopod-
lažních rodinných domků

Z ÚŘADU

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je součástí ÚMČ Praha 21, registrovaná Rozhodnutím Magistrátu hl.m.Prahy, pod č.j.:
232580/07.

Adresa poskytovatele: Městská část Praha 21
Pečovatelská služba
Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16

Adresa provozovny: Středisko osobní hygieny
Živonínská 1630, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní nebo ambulantní sociální péče osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v jejich přirozeném prostředí.

Hlavními  cíli pečovatelské služby je zajistit dostupnost poskytovaných služeb a dostatečnou informovanost
o těchto službách. Poskytovat služby na kvalitní a odborné úrovni, tzn. zvyšovat kvalifikaci pracovníků Pečova-
telské služby. Při poskytování služeb je nutné respektovat a podporovat dosavadní způsob života klientů a
zároveň jim pomáhat udržet si dobré rodinné a přátelské vazby. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb je
důležité prohlubovat spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi.

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů
v pracovní dny od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Ambulantní pečovatelská služba je poskytována ve Středisku osobní hygieny
v pondělí od 7:00 hod. do 18:00 hod., úterý od 7:00 hod. do 16:00 hod., středu 7:00 hod. do 17:00 hod.,

čtvrtek 7:00 hod. do 16:00 hod., pátek od 7:00 hod. do 13:00 hod.
Všechny služby jsou poskytovány v předem dojednaném rozsahu a v souladu s vnitřními pravidly Pečova-

telské služby.
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Základní činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
jsou:
- pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V případě zájmu o poskytování pečovatelské služby je možné kontaktovat vedoucí oddělení Pečovatelské
služby paní Radku Lipanovičovou

osobně: na adrese ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, přízemí, Odbor sociálních věcí
telefonicky: 281 012 954, mobil 776 054 956
e-mailem: radka.lipanovicova@praha21.cz
prostřednictvím zaměstnanců Pečovatelské služby

Klient je informován o možnostech a rozsahu poskytovaných služeb a o výši a způsobu úhrady za jednotlivé
služby. Pro poskytování pečovatelské služby je nutné vyplnit žádost a uzavřít smlouvu o poskytování pečovatel-
ské služby. Součástí této smlouvy je sazebník úhrad za jednotlivé služby a objednávkový list na poskytování
služeb sociální péče.

Radka Lipanovičová
vedoucí oddělení Pečovatelské služby

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské a.s.

Termíny přistavení:
- dne 19.11. 2007 od 12:30 do 15:00 hod
- dne 17.12. 2007 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
městské části  Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

Pražská plynárenská a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prométheus, energetické služby
s.r.o a Úřadem městské části Praha 21 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv.
„mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím se stávající i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
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 související s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další období. Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Pražská plynárenská a.s.
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Z ÚŘADU

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ
ODPAD A ŠTĚPKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,

     dne 17. listopadu 2007 budou přistaveny postupně po osmé hodině
velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích:

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny. Kontejnery se ráno rychle naplní a není možné je
obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a
odpad do něj odložit.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto
je nutné igelitové  pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena
pokuta.

Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen
kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování  větví.

Větve shromažďujte poblíž  kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin. Firma bude postupně
projíždět jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat. Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat: drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve
z keřů, stonky od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto prosím házejte do kontejneru!!!

Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD
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Z ÚŘADU

KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU
adresa: Dřevčická ulice, č.parc. 830/25

Praha 10 - Malešice (na rohu ulic Dřevčická a Čenokostelecká)
Kompostárna (dočasná stavba) se nachází v území, kde je plánovaná výstavba křižovatky. Provoz
kompostárny byl prodloužen do 18.1.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Kompostárna je určena:
• pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m.

Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které
provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.
Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.

Nyní bylo dohodnuto s provozovatelem kompostárny odměna pro občany odevzdávající bioodpad do
kompostárny. Občan získá zdarma 35% vyrobeného kompostu.
Nárok na odběr kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako suma za předcházející rok. Odběr musí být
proveden v období od 1.4. do 30.11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán.
Provoz kompostárny:

19. 3. 2007 - 18.12. 2007 včetně          běžný provoz
19.12. 2007 - 18. 3. 2008 včetně          provoz přerušen

19. 3. 2008 - 18. 1. 2009 včetně            běžný provoz
Provozní doba:

Pondělí až pátek    8:30 - 18:00      (v době zimního času do 17:00)
Sobota                   8:30 - 15:00

www.jena.cz  nebo na tel: č. 233 081 333.
Martina Nejtková, OŽPD

 TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

LISTOPAD    předvánoční úklid ve dnech 9. a 10. listopadu
V pátek dne 9. 11. 2007 kolem poledne se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu
ráno dne 10. 11. 2007 se nejplnější kontejnery vymění (max. 7 VOK) a odpoledne (kolem
13:00 hod) se odvezou.

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

Předpokládaná hodina zavezení  kolem desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy,  ředidla a jiné

nebezpečné odpady, odpad ze zahrady
Omlouvám se za tiskovou chybu termínu konání kontejnerů v říjnovém čísle Újezdského
zpravodaje.

 Martina  Nejtková , OŽPD

7. Dědická x Ranská
8. Holšická  x Sudějovická
9. Valdovská x Hrádková

10. Bělušická x Pilovská
11. Lomecká x Zaříčanská
12. Církvická x Ochozská
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Z ÚŘADU

ČÍM PŘISPĚLA SPALOVNA KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V PRAZE?

Dne 17. října 2007 Pražské služby a.s., které provozují od roku 1998  zařízení na energetické využití
odpadu (ZEVO) v Malešicích, uvedli slavnostně do provozu de-dioxionovou  technologii, která radikálně
snižuje produkci dioxinů.  Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčastnili  primátor hlavního města Prahy
MUDr. Pavel Bém, radní za životní prostředí Petr Štěpánek,  ředitel spalovny Dr.- Ing. Aleš Bláha a ředitel
firmy Pražské služby Patrik Roman, kteří společně představili novou technologii a slavnostně přestřihli
pásku.

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD/F) tedy zkráceně  dioxiny
jsou silně toxické organické látky, které znečišťují životní prostředí a ohrožují zdraví lidí. Jsou to mimo jiné
karcinogeny, které ve vysokých dávkách způsobují záněty kůže a plic. Zákonem stanovený limit dioxinů na
jeden kubický metr spalin je 1/10 nanogramu, což odpovídá takové části gramu, jakou je jedna kapka vody
v porovnání s objemem pětadvacetimetrového plaveckého bazénu

I když Pražské služby vždy splňovali zákonem stanovený limit produkci dioxinů, rozhodli se přispět ke
zlepšení životního prostředí v Praze a nechali vybudovat cca za  250 mil. novou technologii. Technologie
spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze
představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 me-
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trů, do kterých jsou umístěny keramické katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každé-
ho z reaktorů odpovídá ploše téměř 6 fotbalových stadionů. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém
odprášení těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k rozkladu dioxinů za
vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně zneutralizován
v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii.

škodliviny jednotka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Limit

dioxiny [ngTEQ.m-3] 0,082 0,084 0,093 0,099 0,092 0,03 0,1

Tabulka produkce dioxinů ze spalovny v Malešicích v posledních šesti letech.

Jak se zlepšila produkce dioxinů ze spalovny můžete posoudit v tabulce, ve které jsou vyobrazeny hodnoty
produkce dioxinů za posledních šest let. Instalací této technologie se snížili emise dioxinů o 70% oproti
původním hodnotám, přičemž jsou respektovány zásady integrované ochrany životního prostředí, tj. proces
bez produkce nebezpečných odpadů nebo odpadních vod.

Instalací dedioxinové  technologie se spalovna zařadila mezi zařízení odpovídající evropskému standardu
a také výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze.

Martina Nejtková, OŽPD

Reaktory  přes 20 metrů vysoké, umístěné u paty komína, lze spatřit při průjezdu
ulicí Průmyslová v jižní části areálu ZEVO.

Z ÚŘADU

PCD/S
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ROZLOUČENÍ
Český zahrádkářský svaz organizace Újezd nad Lesy se takto loučí se svým čestným členem přítelem

Jiřím Uhlířem, který navždy odešel koncem měsíce září. Budeme si ho navždy pamatovat jako člověka
pracovitého,  přátelského,  veselého a ochotného vždy odborně poradit.
                                                            Čest jeho památce

                                                                               Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
                                                                                          Blanka Exnerová

Svaz postižených civilizačními chorobami, občanské sdružení,
Základní organizace Praha 9 – Újezd nad Lesy

Pejskové a kočičky
Na našich  čtvrtečních besedách jsme spolu s přednášejícími prožili krásné chvíle s různou

tématikou, ale poslední beseda byla přímo nabita sousedskou atmosférou, kterou navodil náš újezdský
veterinář pan MVDr. Miloslav Hod.

Domácí zvířátka – tzv. mazlíčci, historie změny chovatelství u nás v poslední době, nové trendy
oživování našich domácností exotickými živočichy, spousta dotazů a humorných příběhů – přímo téma
na román o životě veterináře v Újezdě.

Díky pane doktore !

Za účastníky besedy, které pořádáme pravidelně první čtvrtek v měsíci na MÚ v 15. hod
 Základní organizace Svazu postižených civilizačními corobami

a Svaz důchodců

NOVÉ LAVIČKY V LESE
Toho, kdo se rád brouzdá lesem nebo chodí lesní cestou z

Blatova k nádraží, čekalo ve čtvrtek 27. září 2007 příjemné
překvapení. Mezi zlátnoucím listím, mezi všemi odstíny červeně,
hnědi a zeleně svítí světle rezavé dřevo. Co to je? Lavička u cesty!
A po pár krocích další!

Je jich celkem sedm, krásných dřevěných lavic rozmístěných
po blatovském lese. Každá má vedle sebe odpadkový koš a
zabydluje lidské stezky lesem.

Lavičky pro Újezd vymysleli členové občanského sdružení
Újezdský STROM.  S připraveným návrhem se obrátili na správce
lesního závodu Mělník, pana inženýra Žáru z Lesů České republiky.
Za zdárné dotažení nápadu k realizaci vděčíme především jemu,
díky patří také technikovi paní Třískové a revírníkovi panu
Sedláčkovi.

O usazení lavic na místo se zasloužili členové občanského sdružení SROM spolu s panem Mimrou, který už
roky uklízí a štěrkem zpevňuje nejfrekventovanější lesní pěšiny. Také o vyvážení odpadků z košů se budou starat
členové STROMu.

Náš les není žádná divočina. Kromě právoplatných lesních obyvatel z živočišné říše se v něm pohybujeme i my,
lidi. Lavičky u cest jsou pro naše pohodlí a koše pro naše odpadky. A obojí je známkou toho, že chceme najít způsob,
jak v lese pobývat, sobě pro radost a přitom ne přírodě pro žalost.

Zita Kazdová, Újezdský STROM

V lese se objevily nové lavičky  

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Radnice řeší chybějící obchvat
i malou kapacitu školek a školy

Multifunkční hřiště za školou bylo dokončeno. Jeho provoz byl oficiálně odstarto-
ván 20. října. „Občanům se líbí, je skutečně hezké,“ konstatuje starostka Andrea Vlá-
senková. Další projekty jsou před spuštěním. Na úřadě byla mimo jiné vytvořena nová
pracovní skupina, která bude zpracovávat za podpory městské části pro každý násle-
dující rok kulturní akce. Újezd by se tak měl dočkat například jarmarku. A možná jste si
všimli, že jáma Karel už není prázdným plevelem zarůstajícím prostorem. Stavba poly-
funkčního domu už začala.

Na místě jámy Karel se už začalo něco dít. Kdy se Újezd dočká nového polyfunkčního
domu?

Stavba byla zahájena. Letos budou dokončeny podzemní garáže. V příštím roce by měly
práce pokračovat podle harmonogramu. Předpokládáme, že nový polyfunkční dům začne
fungovat na podzim roku 2009.

Co všechno v něm obyvatelé Újezda nad Lesy najdou?
Dole budou prostory pro poštu, lékárna a muzeum. V patře pak restaurace se zázemím,

velký společenský sál a salónky.

Pokročily i práce na lesoparku za konečnou stanicí Sídliště Rohožník?
Už máme zhotovitele. V první etapě jsou plánované terénní úpravy, chodníky, lavičky. Na

to všechno již máme finanční prostředky. V příštím roce, bude-li nám poskytnuta investiční
účelová dotace, bude dokončena protihluková stěna, která oddělí lesopark od komunikace.

Většinu zdejších občanů trápí špatná dopravní situace, tedy přetížená hlavní komu-
nikace. Kdy se začne budovat obchvat?

V tomto případě se termín posunul. Práce by měly být zahájeny v únoru 2011. Stavitelem je
společnost Stavby silnic a železnic. Jde o státní investici hrazenou z republikového rozpočtu.
To znamená, že zahájení akce ke podmíněno uvolněním finančních prostředků z tohoto roz-
počtu.
Děláme maximum, aby byl obchvat dokončen co nejrychleji a ulevilo se dopravě na hlavní

komunikaci.
Děkujeme zastupitelům v Kolodějích, kte-
ří na svém jednání zastupitelstva odsou-
hlasili takzvané sjezdové brýle – mimoú-
rovňovou křižovatku. V posledních letech
byla velkým tématem. Nejdř ív  by la
z projektu vypuštěna. Což by pro Újezd
znamenalo velké zhoršení stavu  na hlav-
ní silnici. V současné době je opět „doma-
lována“.  Budeme tedy i nadále prosazo-
vat, abychom z obchvatu měli dva sjezdy
– Staroújezdská a Zaříčanská.

Co Újezdu začíná rovněž chybět, je do-
statek míst ve školkách a základní ško-
le. Jak bude radnice řešit tento pro-
blém?

Jak škola tak školky na území městské
části jsou kapacitně „na hraně“. Končíme

V sobotu 20. října otevřela slavnostně paní starostka
Andrea Vlásenková multifunkční sportoviště
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JAK POKRAČUJE KAUZA „GOLF V KLÁNOVICÍCH“

Golfové hřiště, které by mělo vzniknout v Klánovicích, dělí obyvatele Újezda nad Lesy na několik
částí. Jedni jsou zásadně proti, druhým by golfové hřiště nevadilo nebo se o problém nezajímají,
jiní ho naopak podporují.

Skupiny „PRO a PROTI“ nyní přesvědčují nerozhodnuté i zástupce protistrany o pravdivosti svých
argumentů. A čekají. Další osud klánovického lesa může ovlivnit Magistrát hlavního města Prahy. Jeho
zastupitelstvo mělo již na konci září rozhodnout, jestli změní územní plán oblasti, kde by mělo hřiště být –
a tím jeho výstavbě zabrání. Anebo ho nechá ve stávající podobě, čímž by dveře k vybudování hřiště
nechalo otevřené. Jenže klánovický golf se na pořad zářijového jednání nedostal. A nebyl ani na programu
dalšího zasedání, které proběhlo 25. října. Zda se bude o kauze hovořit na konci listopadu, tedy na dalším
zasedání zastupitelstva, nebylo v době uzávěrky Újezdského zpravodaje známé.

Čím argumentují odpůrci golfu?
*bude vykácen a nenávratně poškozen les, jehož část je přírodní rezervací
*do míst, kde vyroste golfové hřiště, nebudou mít přístup všichni lidé, nýbrž jen hráči
*golfových hřišť je v okolí již dost, proč by se mělo stavět další
*projekt „golf“ je jen zástěrkou, místo je natolik atraktivní, že může být v budoucnu rozparcelováno a prodáno
pro výstavbu rodinných domků
*golfové hřiště je velkou zátěží pro krajinu, chemické přípravky, které se používají při údržbě hřiště ničí vše
živé a mohou pronikat do spodních vod a škodit nejen v místě hřiště, ale i dál.

Co říkají zastánci výstavby golfového hřiště?
*golf do Klánovic historicky patří, byl tu a má tu být znovu, protože bude pro obec nejen ekonomickým
přínosem, ale pozdvihne ji i společensky. A z toho budou mít užitek všichni obyvatelé
*golfové hřiště krajinu rozhodně nezničí, ale naopak zkulturní – nebude tu těžko přístupný „zaneřáděný“
les, ale kultivovaná plocha
*není pravda, že hřiště pohltí velkou část lesa, projekt počítá s vykácením nejvíce jednoho až dvou procent
plochy
*z celé kauzy se stává případ politický, argumenty protistrany již nejsou věcné, nýbrž se podobají politické
kampani.

S argumenty zastánců golfu i jeho odpůrců lze polemizovat a v některých najít účelové  nepravdy, které
mají přiklonit obyvatele ať na tu či onu stranu. Ale tak už to v záležitostech, kde „o něco jde“, bývá.
Ani tuto kauzu, stejně jako jiné podobné, by ale neměly doprovázet emoce ústící až v osobní nenávist,
nerespektování argumentů protivníka a překrucování pravdy .

Nelze proto než doufat nikoli ve velkolepé vítězství strany PRO nebo PROTI, ale ve výhru zdravého
rozumu.

Klára Mandausová

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

proto s takzvanou open základní školou. To znamená, že budeme upřednostňovat žáky, kteří
bydlí v Újezdě nad Lesy, a ve druhé linii žáky, kteří nejsou z Újezda, ale mají zde ve škole
sourozence.

Velká změna čeká i kritéria při přijímání žáků do školek. Budeme požadovat, aby oba
rodiče bydleli v Újezdě. Připravujeme jednání nejen s Běchovicemi, ale jednáme i se staros-
tou Sibřiny o tom, že bychom financovali část objektu sibřinské školy a získali zde od příští-
ho roku přibližně dvacet míst. Za předpokladu, že bude dostavba zkolaudována. Převis po-
ptávky po místech ve škole by se tak měl výrazně snížit.
Preferujeme tím občany Újezda nad Lesy a to s ohledem na situaci, kdy ostatní městské
části  ve své technické vybavenosti opomenuly školská a předškolská zařízení. Už není mož-
né jim vycházet vstříc. Ale pokud uspokojíme všechny naše žadatele, nebráníme se uzavřít
dohodu s okolními obcemi nebo městskými částmi na jisté kvótě umístění jejich dětí.

Klára Mandausová



14

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

KULTURA

Kulturní centrum Beseda program na listopad 2007
čtvrtek 1.11.2007, 19.30 KINO - BAREVNÝ ZÁVOJ
Čína/USA, 2006, 125 min, romantické drama , titulky, od 12 let, režie: John Curran, hrají: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Toby Jones
Kitty se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózního doktora Waltera,se kterým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si
milence. Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou.Teprve tady se mohou naučit jeden
druhého chápat, milovat a odpouštět... Zlatý Globus pro Alexandra Desplata za nejlepší filmovou hudbu.

čtvrtek 8.11.2007, 19.30 KINO - IRINA PALM
Belgie, Lucembursko, Belgie,VB, Lucembursko, Německo, Francie, 2007,103 minut,komedie, titulky, od 15 let, režie:Sam Garbarski
Hrají: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh padesátnice Maggie, která se
jednoho dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho v  zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka. Nominace
na Zlatého medvěda 2007.

sobota 10.11.2007, 9.00 SÉRIE PŘEDNÁŠEK A FILMŮ - VICTORIAN CON aneb Zločin a trest ve viktoriánské Anglii
V sobotu 10.11. proběhne od 9:00 jednodenní con série filmů a přednášek zaměřená na viktoriánskou Anglii. Johnny Depp odhalí Jacka
Rozparovače ve filmu Z Pekla, Sean Connery a Donald Sutherland spáchají Velkou vlakovou loupež a Hugh Jackman, Christian Bale a Michael
Caine předvedou Dokonalý trik.Mezi přednášejícími se objeví spisovatelka Františka Vrbenská, která představí Sherlocka Holmese jako Muže
s dýmkou, kokainem a houslemi. Lucie Lukačovičová promluví o temných příbězích a Leonard Medek o přízracích viktoriánských časů. Dalším
z hostů bude Viktorín Šulc z Kriminalistického ústavu, který bude přednášet o tom, jak Jack Rozparovač ustanovil kánon pro další masové vrahy.
Podrobnosti o programu najdete na adrese www.victoriancon.cz.

neděle 11.11.2007, 16.00 KINO - DIVOKÉ VLNY
2007, USA, animovaný, rodinný, 88 minut, dabing, režie: Ash Brannon a Chris Buck. Animovaná komedie pro malé i velké diváky o tučňácích a
jednom velkém surfařském závodu

úterý 13.11.2007, 19.30 KINO - GYMPL
ČR, 2007,  105 minut,komedie, 105 min, mládeži přístupný, Režie: Tomáš Vorel, Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská, Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti.

čtvrtek 15.11.2007, 19.30 KINO - ĎÁBLOVA DÍLNA
Rakousko,Německo, 2007, 98 minut ,drama, titulky, od 12 let, režie: Stefan Ruzowitzky  Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Marie Bäumer, David
Striesow Génius v moci ďábla.Největší pokus o padělání bankovek v dějinách...který skoro vyšel.Strhující vzpomínky vězně č. 64401. Původem
ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které
pak otáčí v kasínech. Život mu ale nastaví  tu horší tvář,  to když je při vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu.

sobota 17.11.2007, 19.00 KONCERT -  skupina MISSA – KAREL KRYL revival
První veřejné vystoupení absolvovala Missa dne 17. listopadu 1999, kdy k 10. výročí sametové revoluce vystoupila s vlastní úpravou písní Karla
Kryla. Vystoupení jsou komponována z písní, básní, aktuálních glos a vtípků. Občas je  doplní nějaké to překvapení. V programu se často kromě
notoricky známých a zlidovělých „pecek“objeví i méně  známé autorovy songy. Celá tato struktura umožňuje uceleněji nést jeho odkaz.  Folkové
vícenástrojové provedení pak přibližuje Krylovo dílo i těm, kteří se s jeho tvorbou dosud nesetkali. Zajímavost večera - Krylovy písně v podání
harfové virtuosky paní Zbyňky Šolcové. Vstupné: 60 Kč

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

úterý 20.11.2007, 19.30 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA - KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Již deváté vydání decentního komponovaného pořadu tentokrát na téma Nehody ctnosti (erotika v písni, literatuře a filmu).
Lásku a touhu nahlédneme pohledem galantní literatury, košilatých písní, dívčího folkloru, erotických inzerátů, dobových lechtivých filmů i
pohledem erudovaného gynekologa.. Akce proběhne za asistence mravnostní policie. Vstupné: 50 Kč
Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!
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čtvrtek 1.11.2007, 19.30 KINO - BAREVNÝ ZÁVOJ
Čína/USA, 2006, 125 min, romantické drama , titulky, od 12 let, režie: John Curran, hrají: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Toby Jones
Kitty se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózního doktora Waltera,se kterým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si
milence. Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou.Teprve tady se mohou naučit jeden
druhého chápat, milovat a odpouštět... Zlatý Globus pro Alexandra Desplata za nejlepší filmovou hudbu.

čtvrtek 8.11.2007, 19.30 KINO - IRINA PALM
Belgie, Lucembursko, Belgie,VB, Lucembursko, Německo, Francie, 2007,103 minut,komedie, titulky, od 15 let, režie:Sam Garbarski
Hrají: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh padesátnice Maggie, která se
jednoho dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho v  zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka. Nominace
na Zlatého medvěda 2007.

sobota 10.11.2007, 9.00 SÉRIE PŘEDNÁŠEK A FILMŮ - VICTORIAN CON aneb Zločin a trest ve viktoriánské Anglii
V sobotu 10.11. proběhne od 9:00 jednodenní con série filmů a přednášek zaměřená na viktoriánskou Anglii. Johnny Depp odhalí Jacka
Rozparovače ve filmu Z Pekla, Sean Connery a Donald Sutherland spáchají Velkou vlakovou loupež a Hugh Jackman, Christian Bale a Michael
Caine předvedou Dokonalý trik.Mezi přednášejícími se objeví spisovatelka Františka Vrbenská, která představí Sherlocka Holmese jako Muže
s dýmkou, kokainem a houslemi. Lucie Lukačovičová promluví o temných příbězích a Leonard Medek o přízracích viktoriánských časů. Dalším
z hostů bude Viktorín Šulc z Kriminalistického ústavu, který bude přednášet o tom, jak Jack Rozparovač ustanovil kánon pro další masové vrahy.
Podrobnosti o programu najdete na adrese www.victoriancon.cz.

neděle 11.11.2007, 16.00 KINO - DIVOKÉ VLNY
2007, USA, animovaný, rodinný, 88 minut, dabing, režie: Ash Brannon a Chris Buck. Animovaná komedie pro malé i velké diváky o tučňácích a
jednom velkém surfařském závodu

úterý 13.11.2007, 19.30 KINO - GYMPL
ČR, 2007,  105 minut,komedie, 105 min, mládeži přístupný, Režie: Tomáš Vorel, Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská, Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti.

čtvrtek 15.11.2007, 19.30 KINO - ĎÁBLOVA DÍLNA
Rakousko,Německo, 2007, 98 minut ,drama, titulky, od 12 let, režie: Stefan Ruzowitzky  Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Marie Bäumer, David
Striesow Génius v moci ďábla.Největší pokus o padělání bankovek v dějinách...který skoro vyšel.Strhující vzpomínky vězně č. 64401. Původem
ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které
pak otáčí v kasínech. Život mu ale nastaví  tu horší tvář,  to když je při vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu.

sobota 17.11.2007, 19.00 KONCERT -  skupina MISSA – KAREL KRYL revival
První veřejné vystoupení absolvovala Missa dne 17. listopadu 1999, kdy k 10. výročí sametové revoluce vystoupila s vlastní úpravou písní Karla
Kryla. Vystoupení jsou komponována z písní, básní, aktuálních glos a vtípků. Občas je  doplní nějaké to překvapení. V programu se často kromě
notoricky známých a zlidovělých „pecek“objeví i méně  známé autorovy songy. Celá tato struktura umožňuje uceleněji nést jeho odkaz.  Folkové
vícenástrojové provedení pak přibližuje Krylovo dílo i těm, kteří se s jeho tvorbou dosud nesetkali. Zajímavost večera - Krylovy písně v podání
harfové virtuosky paní Zbyňky Šolcové. Vstupné: 60 Kč

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

úterý 20.11.2007, 19.30 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA - KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Již deváté vydání decentního komponovaného pořadu tentokrát na téma Nehody ctnosti (erotika v písni, literatuře a filmu).
Lásku a touhu nahlédneme pohledem galantní literatury, košilatých písní, dívčího folkloru, erotických inzerátů, dobových lechtivých filmů i
pohledem erudovaného gynekologa.. Akce proběhne za asistence mravnostní policie. Vstupné: 50 Kč
Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KULTURA

Poděkování dárcům

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

čtvrtek 22.11.2007, 19.30 KINO - MEDVÍDEK
ČR, 2007, komedie, 98 minut, od 12 let, Režie: Jan Hřebejk Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan,
Nataša Burger, Zuzana Fialová, Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová  Hořká komedie o manželství se skvělým hereckým obsazením.

úterý 27.11.2007, 19.30 KINO - DISTURBIA
USA, 2007, 105 min, thriller, titulky, od 15 let,  režie: D. J. Caruso Hrají: Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss, David Morse, Matt Craven
Každý vrah je něčí soused. Šmírovat sousedy se příliš nevyplácí. Můžete objevit temná tajemství, která měla zůstat skryta před celým světem,
a v důsledku toho vám pak půjde o život. Vaše šance na přežití jsou o to menší, že se prakticky nemůžete hnout z místa.

neděle 25.11.2007, 16.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – O LÍNÉM HONZOVI
HRAJE DS SVATOPLUK BENEŠOV

Na motivy Ladových „Nezbedných pohádek“ napsal Josef Pšenička. Hra je pohádkou především pro děti, ale pobaví se i dospělí, kteří doprovází
své děti na představení. Kdo by Ladovy pohádky neznal!
Vstupné: 35 Kč/osoba

čtvrtek 29.11.2007, 19.30 KINO - INTERVIEW
USA 2007, drama, 83 min, od 15 let, režie: Steve Budčemi Hrají: Sienna Miller, Steve Buscemi, Tara Elders
VŠECHNO, CO ŘEKNETE, MŮŽE BÝT A BUDE POUŽITO PROTI VÁM. DRAMA O MÉDIÍCH, PRAVDĚ A CELEBRITÁCH. Pierre , hrdý na
svou kariéru politického novináře, má dělat rozhovor s oblíbenou hvězdou amerických televizních seriálů Katjou. Nepřipravenost a arogance
podivínského novináře naopak rozlítí zase Katju a tak se prazvláštní dvojice rozejde, aby se opět setkala a pokračovala v interview…tentokrát
v Katjině bytě. Všechno ale zřejmě není tak, jak se zpočátku zdá. Brilantní konverzačka s úžasnými hereckými výkony.

čtvrtek 29.11.2007, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO -  NÁPAD MYŠKY TEREZKY
HRAJE DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO

Je to příběh o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě, který se změní příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy.Ale nebojte se, vše
dobře dopadne. V této výpravné inscenaci je použito prostředků alternativního divadla (herci, loutky a hlavně mnoho písniček).
Vstupné: 35 Kč/os

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

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.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Autor

Black, Jonah

Black, Jonah

Bryant, Bonnie

Březina,Thomas

Březina,Thomas, 1933

Březina,Thomas, 1933

Cooper, Susan, 1935

Cowell, Cressuda

Dalton, Annie

Deary, Terry

Deary, Terry

Ganeri, Aneta

Goscinny, René

Hlaváčková, Iva

Chvojka, Petr

Krulik, Nancy

McAllister, Hayden

Müller, Karin, 1967

Osborn, Mary Pope

Osborn, Mary Pope

Osborn, Mary Pope

Štíplová Ljuba

Dílo

Černá kniha

Černá kniha

Velký závod. Dívky v sedlech

Rozhodující bitva

Boj s válečníky pekel

Vzkříšení ohnivého démona

Probuzení Tmy

Jak být pirátem

Na vlnách. 100% andělé 7

Surová středověká Anglie

Řecké báje. Děsivá literatura

Hlučící řeky

Asterix 13 - 16

Diamantová cesta. Vládci sedmiho

Do hlubin času

Holka s rytmem v těle

Modrý a žlutý vláček

Tajemství cirkusu Lombardi

Výprava na Měsíc

Výprava za tajemným rytířem

Výprava na pustý ostrov

Veselé příběhy Čtyřlístku

Heidi a její kamarádi

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

Půjčovní doby:

Pondělí 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 18.00 hod

Středa 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 17.00 hod

Pátek 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 16.00 hod

adresa:  Lomecká 656, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz

Marie Tomaidesová, knihovnice

Upozorňujeme všechny, že vyšel dotisk knihy
Za svobodu třemi světadíly, kterou napsal
pan Stanislav Kraus, náš dlouholetý učitel a
čestný občan. Knihu je možné koupit v místní
knihovně u pí Tomaidesové za 100 Kč.

PRO DOSPĚLÉ

Autor

Stone, Irving, 1902

Barták, Jan, 1938

Barták, Jan, 1938

Bauer, Jan

Borovička, V. P.(Václav)

Braun Jackson, Lilia

Brown, Sandra

Cimpoesu, Petru, 1952

Cole, Martina, 1964

Čechura, Jaroslav,

Deayer, Jeff

Doherty, P. C., 1946

Egbeme, Choga Regina

Christie, Agatha

Klundert, Raymon van

Lewis, C. S.

Lewis, C. S.

Malaparte, Curzio

Neillová, Fiona

Preston, Douglas J.

Reinerová, Lenka, 191

Rowland, Laura John

Vondruška, Vlastimil

Žilák, Karel

Žilák, Karel, 1948

Dílo

Řecký poklad

Skryté bohatství firmy

Vzdělávání ve firmě

Ve stínu pětilisté růže

Pařížská Sureté pátrá

Kočka, která vyloupila banku

Bílý žár

Simion Výtažník

Procitnutí

Jako zvíře

Spící panna

Královna noci

Za závojem slz

Kočka mezi holuby

Time Out

Ta obludná síla

Perelandra

Kůže

Tajný život takové normální mat

Mayský kodex

Všechny barvy slunce a noci

Rudá Chryzantéma

Letopisy Královské komory

Jehla

Pusinka

KURZY PRO VEŘEJNOST
Upozorňujeme, že v hudebním kurzu

HRA NA FLÉTNU, pro děti od 5 let, je
ještě několik volných míst. Informace v
místní knihovně nebo na tel.: 281 973 864
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VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Kategorie próza 3. – 5. třída
1. Klára Bednaříková

Karolína Božková
2. Miroslav Němec

Adéla Božková
3. David Pišan

Tomáš Nekvapil

Kompletní práce jsou k nahlédnutí
v knihovně u paní Tomaidesové. Omlouváme se
za tiskovou chybu v zářijovém čísle Újezdského
zpravodaje, kde jsme omylem otiskli literární
práci Kryštofa Dobeše ze třídy 3. C  v kategorii
poezie 1 a 2. třída. Kryštof Dobeš se umístil na
1. místě v kategorii próza 3. – 5. třída.

redakční rada ÚZ

KULTURA

MŮJ ŽIVOT

S ARNOU
Jmenuji se Míra Němec a je
mi devět let. A kdo je Arna?
Je to moje psí kamarádka. A
tohle je povídání o ní. Před
Arnou jsem měl dvě psí
kamarádky - Britu a její
holku Arnu. Když nám Arna
umřela, Brita už byla stará. Rozhodli jsme se, že si pořídíme nového psa - a zase
holku. Maminka se me zeptala, jak by se měla jmenovat. Dlouho jsem nepřemýšlel
a hned jsem řekl, že „ALNA“ - neuměl jsem v té době totiž říkat „R“. Ale to bude
problém, Míro, řekla maminka. A proč? To totiž bude psí miminko, a když jí budeš
říkat „ALNA“, bude si myslet, že se tak jmenuje a to jméno jí zůstane. „ARNA“ se
tedy jmenovat nemůže. Ale mě moc záleželo na tom, aby to „ARNA“ byla - bylo
mi pořád po bývalé Arne smutno. Nikomu jsem nic neřekl a pilně jsem trénoval
úkoly z logopedie, podle kterých jsem se právě „R“ měl naučit. Ráno jsem vyskočil
z postele a vesele běžel za maminkou. Mami, už vím jak se bude
nové štěně jmenovat - ARRRRNA! Maminka se moc divila, jak jsem se „R“ sám
naučil, ale byla ráda a pochválila mě. A tak první věc, za kterou Arně vděčím, je to,
že jsem se konečně naučil „R“. Přišel den, kdy jsme si měli jet vybrat štěně. Moc
jsem se těšil. Vzal jsem si piškoty pro štěňátka a košík na nového kamaráda. Paní
chovatelka nás zavedla na místo, kde se pralo pět psích miminek. A teď jsem si měl
vybrat, které si vezmu domů. Bylo to těžké rozhodování. Všechna štěňátka byla
krásná. Ale najednou si jeden psí cvrček umínil, že bude můj a pořád za mnou
chodil. A tak jsem se rozhodl, že si vyberu právě jeho. Jeho bývalá panička mi
domlouvala, abych si tuhle holku nebral, že je moc divoká a že mě bude kousat, ale
já jsem si to nenechal vymluvit. A tak jsme ji dali do košíku a odvezli si ji domů.
Trochu jsem se bál, jak ji přijme stará Brita, ale všechno dopadlo dobře a štěňátko
mělo alespoň náhradní mámu.

Miroslav Němec, 3.B

Karolína Božková, 4.B

Klára  Bednaříková, 4.B
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KULTURA

KURZY PRO VEŘEJNOST

Upozorňujeme,

že v hudebním kurzu

Hra na flétnu,
pro děti od 5 let

je ještě několik volných míst.

Informace v Místní knihovně

nebo na tel.: 281 973 864

                    M. Tomaidesová - knihovnice

Adélaa Božková, 4.B

Tomáš Nekvapil, 4.B

David Pišan, 4.B
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VÁNOČNÍ  POSEZENÍ  PRO  SENIORY
Komise pro občanské záležitosti v Újezdě nad Lesy připravuje

vánoční setkání pro seniory.

Akce se uskuteční dne  1. 12. 2007
v jídelně Masarykovy ZŠ
v Polesné ulici
od 14.00 hod
Vánoční posezení Vám zpříjemní pohoštění
s připraveným kulturním programem.

     Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti

                                                                   Zdena Vodová

                                                             Komise pro občanské záležitosti

Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy uvádí:

                                RANGERS (Plavci)

Místo konání:
SPOLEČENSKÝ SÁL - ZŠ MASARYKOVA, ul.ČENTICKÁ.

Termín: čtvrtek 22.listopadu 2007 od 19:00 hod.

Cena vstupenky: 200 Kč,
sleva pro důchodce 150 Kč
Předprodej: podatelna úřadu
a Knihkupectví nad Lesy
Staroújezdská 45.

Všichni jste srdečně zváni.

kontakt:
Zdeněk Voříšek-VHČ
777 811 331
zdenek.vorisek@praha21.cz



20

ZVEME VÁS

Občanské sdružení Neposeda nabízí

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní,
kteří se během půl až jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si
oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového zaměstnání
i v něm. Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy,
především ze správního obvodu Praha 21. Připravené pro Vás máme:

1. BEZPLATNÉ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají vždy od 9.00 do 12.30 hodin
· Jak na návrat do zaměstnání

První část bude o sebepoznání a o odbourání obav z neznámého. V druhé
části se dozvíte, jak zvládnout pohovor a jak se na něj dostatečně připravit
od lek tor ky  z  personálně poradenské spo lečnost i  Bus iness
Development,s.r.o.
po - 5. 11. po - 12. 11.
út -  6. 11. út -  13. 11.
st -  7. 11. čt -  15. 11.

· Trénink komunikačních dovedností
Zaměřeno na sebeprezentování, techniky asertivního jednání a nonverbální
komunikaci. Vše je spojeno s videotréninkem.
po - 19. 11. po - 26. 11.
út -  20. 11. st -  28. 11.
st -  21. 11. čt -  29. 11.

· Práce s počítačem a internetem I.
Zaměřeno na praktickou obsluhu Word, Excel, internet + jiné aplikace.
po -   3. 12. st -  12. 12.
st -    5. 12. po - 17. 12.
po - 10. 12. st -  19. 12.

· Anglický jazyk
Obnovení dosavadních znalostí a rozvoj konverzačních schopností.
út -   4. 12. čt - 13. 12.
čt -   6. 12. út - 18. 12.
út - 11. 12. čt - 20. 12.

Můžete si vybrat libovolný počet kurzů a po úspěšném absolvování jednotlivého
blokového kurzu získáte osvědčení.

2. BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM
S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ - BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

+ MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB -  DOHLED NAD DĚTMI
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PRŮBĚHU PROGRAMU.

Bezpla tné vzdě lávací  programy a poradenstv í  se konaj í  v  prostorách
Nízkoprahového klubu Autobus,  Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
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Chtěli bychom tímto informovat rodiče místních i „mimoújezdských“ dětí o nutnosti omezit příjímání
dětí do prvního ročníku Masarykovy základní školy se sídlem v Újezdě nad Lesy.

Omezení přijímání nových žáků s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy nebylo doposud pro
vedení školy i zřizovatele preferovanou variantou a i do školního ročníku 2007/2008 nastoupila řada
dětí, které nemají trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy.  Nicméně poslední odhady ředitelek místních
mateřských školek ohledně počtu předškoláků s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy (117)  a počty
dokončovaných bytových jednotek ukazují, že tuto strategii „otevřené školy“ není možné z kapacitních
důvodů nadále udržet.

V posledních letech totiž dramaticky vzrostl počet dětí, které nastoupily do prvního ročníku místní
základní školy :

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
3 třídy 4 třídy 4 třídy 5 tříd 5 tříd  *

* podmíněno realizací interních opatření ve škole

Připomínáme, že před školním rokem 2007/2008 byla z finanční rezervy Městské části rozšířena
kapacita školy, tak aby bylo možné začít nový školní rok už s pěti třídami prvního ročníku. Každá
z nich je v průměru obsazena 25 žáky (zákonná možnost je až 30 žáků) s cílem zajistit dětem kvalitní
péči. Současně platí, že v prostorách ZŠ je zajišťován provoz Školní družiny a to pro děti z prvního až
třetího ročníku.

I pro následující školní rok chceme obě podmínky – třídy cca po 25 dětech a školní družinu až do
třetího ročníku – zachovat.  A to i přesto, že si to bude vyžadovat složitější úpravy a změny v organizaci
školní výuky i družiny. Preferujeme kvalitní péči o místní děti, děti jejichž rodiče skutečně žijí a trvale
bydlí v Újezdě nad Lesy ! A protože kapacitu školy nelze zvyšovat do nekonečna, je nezbytné přijmout
pravidla, která budou místní děti preferovat před dětmi z okolních obcí a městských částí.

Základní principy pro následující školní rok :
1/ Pro školní rok 2008/2009 přijímat jen žáky s trvalým bydlištěm v Praze 9-Újezdě nad Lesy
2/ Nebude-li naplněna kapacita jednotlivých tříd do uvedeného počtu  max. 26 dětí, budou

přijati přednostně sourozenci již umístěných „přespolních“ žáků

Jedná se o společné principy ředitele Základní školy,  Školské rady i vedení Městské části.  Přesná
pravidla budou zveřejněna před zápisem do 1. tříd.

Toto opatření není v přilehlých obcích či městských částech ničím výjimečným a lze říci, že k němu
přistupujeme jako jedni z posledních.  Jsme si vědomi, že to nebude pro některé děti a jejich rodiče
dobrá zpráva a proto považujeme za vhodné informovat o této skutečnosti v co největším časovém
předstihu.

Přesná čísla ohledně počtu žáků budeme znát až po zápisu do 1.třídy, který je naplánován na dny
17. a 18.ledna 2008.  Bezprostředně poté budeme samozřejmě veřejnost informovat.

Miroslav Kurka Tomáš Vaníček
ředitel Základní školy Radní za Městskou část
tel-281011512, kurka@zspolesna.cz vanicek_tomas@iol.cz

Informace Masarykovy základní školy a Městské části
Praha - Újezd nad Lesy ke školnímu roku 2008/2009
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O ČEM JEDNALA ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada Masarykovy základní školy projednala 4. října
na svém zasedání:

1. ŠR projednala plnění úkolů z minulého jednání:
• vzala na vědomí informaci p. Vaníčka, že rada MČ Praha 21 schválila záměr oddělení  provozu jídelny

od školy a založení pracovní skupiny k přípravě této změny při MČ Praha 21 ve složení – starostka MČ
pí Vlásenková, radní p. Vaníček, ředitel školy p. Kurka a zástupce ŠR pí Stejskalová

• vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu předběžné kontroly školní jídelny, která neshledala
závažné nedostatky na cestě k nápravě situace., další podrobná kontrola proběhne v 11/2007

• byla předložena úkázka „Demografické studie města Üvaly z hlediska dostavby školy“, rozpracovávající
oproti  projednávané studii Prahy 21 i o vlivy probíhající výstavby, vliv určení ploch vymezených územ-
ním plánem pro výstavbu a zohledňuje i data o vývoji v okolních obcích.

• vzala na vědomí informaci o prošetření zdravotní bezpečnosti umístění antén mobilních operátorů na
budovu školy, definitivní usnesení bude projednáno na příští ŠR po předložení písemné zprávy kontroly

• vzala na vědomí informaci ředitele školy o zkvalitnění komunikace školy s rodiči a doporučila požádala
ředitelei školy prověřit funkčnost telefonického spojení tříd se zvonky u vstupních dveří školy a výsledek
předložit jako podklad pro příští  zasedání ŠR

• doporučila radě MČ projednat na své schůzi možnost zakoupení 2 stojanů na kola a jejich umístění
před budovami školy.

2. Dále Školská rada:

• projednala a vzala na vědomí umístění ŠVP (nový školní vzdělávací program) v plném znění na webové
stránky školy a odsouhlasila dopracování části autoevaluace školy. ŠR bere na vědomí na základě
ohlasů rodičů, pedagogů a ředitele zavedení ŠVP, další zhodnocení zavedení ŠVP bude na příštím
jednání ŠR

• ŠR bere na vědomí umístění výroční zprávy MŠ na webové stránky školy
• Výroční zpráva ZŠ bude doručena ředitelem školy všem členům ŠR v zákonném termínu nejpoz-

ději do 15.10.2007, členové ŠR mají možnost vznést připomínky v zákonné lhůtě 30ti dnů.
• Na základě podnětů školy, zřizovatele i rodičů ŠR usnesením navrhuje omezení přijímání nových

žáků s bydlištěm mimo Újezd nad Lesy pro školní rok 2008/2009
i. Toto usnesení bude předloženo na jednání rady MČ Praha 21 a v případě schválení bude následně

zveřejněno na webových stránkách a místním tisku (Újezdský zpravodaj)
ii. ŠR doporučuje nadále zachovat nabídku docházky do ŠD pro žáky 1.- 3. třídy ZŠ a zároveň doporučuje

pro nedostačující kapacitu zpřísnit kriteria pro přijímání dětí do ŠD.
•   ŠR vzala na vědomí informaci ředitele školy o alternativním získávání finančních i nefinančních pro-

středků pro školu a pochválila předložený záměr
•   ŠR projednala vybavení školní družiny. Vzhledem k nedostatku zákonných možností pro získání většího

objemu finančních prostředků ředitelem školy, doporučila rada vyzvat rodiče dětí docházejících do ŠD
k finanční participaci na dokoupení bohatšího vybavení (hračky atd…).

Přítomni členové ŠR:
Ing. Hartman, ing.Vaníček, pí.Stejskalová, Mgr.Krčilová, MUDr.Diepoltová
Nepřítomna : Mgr. Najmanová
Host: Mgr. Kurka

Ing.Michael Hartman           MUDr.Barbora Diepoltová
Předseda školské rady     Zapisovatel
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NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE

V září jsme navštívili Masarykovu ZŠ, kde jsme
našli nové velké kamarády ve třídě 2.C s paní uči-
telkou Mrhalovou, ve třídě 3.D s paní učitelkou
Svatošovou a ve třídě 4.A s paní učitelkou Tmějovou.
Prožili jsme příjemné dopoledne, kdy jsme společ-
ně tvořili a zpívali, prohlédli jsme si třídu i celou
školu, navštívili jsme prvňáčky, kteří v loňském roce
chodili do naší MŠ.

Cílem spolupráce MŠ Rohožník a Masarykovy ZŠ
je propojení a plynulá návaznost předškolního a základ-

Informace z 1. mateřské školy

První měsíce nového školního roku utekly jako
voda a my opět přicházíme se zprávičkami z naší
školičky.
Po prázdninách jsme se my, „mazáci“ již velmi těšili
na návrat mezi kamarády. Novým nástupcům za naše
loňské předškoláky sice ukápla nějaká ta slzička, ale
brzy pochopili, že mezi námi je fajn. A tak se občas
stává, že mamka s taťkou na nás odpoledne delší
dobu čekají, než dokončíme zajímavou práci nebo
hru, kterou máme právě rozdělanou. A jak by ne!
Naše starší kamarádky – učitelky – pro nás připra-
vují zábavu po celý pobyt v mateřince. Kromě spo-
lečné práce a her ve třídách, si každé odpoledne
můžeme vybrat z bohaté nabídky zájmových krouž-
ků a klubů. Někdo z nás píská s Jaruškou pro zdraví
i potěšení, s Helou se pokoušíme o originální
výrobky z keramiky, s Janou se vyřádíme ve spor-
tovním a pohybovém klubu, s Jájou se z nás stávají
malí umělci  ve výtvarném a pracovním klubu a dvakrát
v týdnu dopoledne se pilně učíme anglický jazyk.

ního vzdělávání, prevence proti šikaně,  upevňování
mezilidských vztahů, usnadnit dětem jejich další životní
i  vzdělávací cestu, vychování člověka, schopného ori-
entovat se na skutečné hodnoty.

Projekt spolupráce mateřské a základní školy
stavíme na základě kamarádských vztahů mezi
žáky ze základní školy - staršími kamarády a dět-
mi mateřské školy, budoucími prvňáčky. Děti
si vyzkouší týmovou práci, naučí se trpělivosti
a ohleduplnosti jeden k druhému. Společné naslou-
chání a získávání postupné důvěry, jsou hodnoty
důležité při vzniku nových přátelství.

   Míla Benátská a  kolektiv
MŠ Rohožník

Děti z mateřské školky a školy našly společnou řeč  

Již také víme, jak se chovat v divadle. Herci, kteří
nás navštívili, nám zahráli krásné a zároveň i poučné
pohádky.

Ani při vycházkách se nenudíme. Vždyť les, který

Pasování předškoláků je velká událost
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Dort byl nejen dobrý, ale i krásný   máme doslova za plotem, nám nabízí spousty zajímavých
poučení a zábavy. Vše, co si z něho přineseme, zdobí naše
prostory ve školičce i na zahradě.

Nyní se začínáme připravovat na oslavu zimních svátků.
V plném proudu je příprava besídky pro rodiče a výroba malé-
ho překvapení pro ně. Moc se těšíme  na pečení cukroví
a také na dárky, které najdeme pod „mateřinkovým“ stromečkem.
Jak se nám toto vše vydařilo se dozvíte zase jindy.
Až se příště zase ozveme, bude již jiný kalendářní rok.
Proto Vám přejeme již nyní krásné svátky a hezké vykročení
do nového roku.

 Kamarádi z 1. mateřské školy

ZE ŠKOLY

SPORT

Na šestnáct metrů vysoké umělé stěně se ve dnech
12. a 13. října t.r. konaly v lezeckém centru “Smíchoff“
nejprestižnější závody
mládeže – Mistrovství
České republiky. Členové
újezdského školního spor-
tovního klubu HO Gekon
pochopitelně využili příleži-
tosti, a tak ti, kteří splnili vý-
konnostní kritéria, zasáhli
jak do sobotních závodů
na obtížnost, tak do neděl-
ních na rychlost.

V sobotu jsme měli
v závodě dvě slečny,
Lucku Kolomazníkovou
v nejmladší kategorii A, která se v první kvalifikační ces-
tě dostala vysoko nad půlku a i za výkon v druhé cestě
se rozhodně nemusela stydět. Bohužel se však dí-
ky konkurenci zkušenějších a starších závodnic z oddílů
po celé republice nedostala do finále.

Druhou slečnou byla Debora Šandová v nejstarší ka-
tegorii D, která již delší dobu patří ke špičce lezení
v Čechách a zúčastnila se i několika zahraničních závo-
dů. Obdivuhodně vytrvalým výkonem v první kvalifikační
cestě se dostala do čela a do druhé kvalifikace vstoupila
z průběžného prvního místa. Tam jen potvrdila svůj po-
stup do finále a soustředila se na rozhodující cestu. Na
dlouhé a vyčerpávající linii v převisu pak dokázala, že na
její současnou formu nikdo nestačí, a porazila i několika-
násobnou mistryni Anču Čermákovou. Stala se tak mis-
tryní republiky v lezení na obtížnost.

V neděli byly v závodě na rychlost v akci hned tři ge-
koňácké dívky. Kamila a Karolína se bohužel nevypořá-

daly s délkou a převislos-
tí cest a skončily v prvním
kole na místě zvaném
„pavouk“. Břemeno dob-
ré reputace oddílu tak le-
želo zase na Deboře. A ta
si s ním poradila více než
dobře. Pavoukem prošla
bez sebemenších problé-
mů a ve finále si výkonem
na jistotu zajistila druhý
titul - z lezení na rychlost.
Víkend se tak stal pro náš
oddíl veleúspěšným a do

Újezda putují dokonce hned tři poháry. Kromě již dvou
zmíněných za tituly mistrně republiky ještě i celkový - za
vítězství v celé sérii závodů Českého poháru horolezec-
kého svazu. No, to teda klobouk dolů, Deboro. Blaho-
přejeme!

Pro ty, které by snad zaujala reportáž z lezeckých zá-
vodů a chtěli by se také nějakých zúčastnit, pořádá HO
Gekon na stěně ve školní tělocvičně v Polesné ul. závo-
dy pro školní mládež – již v úterý, 13.11.t.r. Propozice lze
nalézt na dveřích tělocvičny nebo na www.horosvaz.cz -
v sekci soutěže / děti a mládež / kalendář závodů

A pokud byste si chtěli lezení alespoň vyzkoušet, ne-
váhejte, nábory dětí jsou v jakékoli úterý či středu od 17:00
hod tamtéž.

Za ŠSK Újezd nad Lesy - HO Gekon
       Marek Lejsek

Mistrovství republiky - SPORTOVNÍ LEZENÍ -
aneb

v Újezdě máme dalšího  Mistra ČR
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REKORDNÍ POČET ZLATÝCH PRO ÚJEZDSKÝ KANGSIM!

V sobotu 22. září proběhl ve Zlíně turnaj CEFTA, turnaj olympijských nadějí. Do zlínské haly Nove-
sta přijeli změřit síly závodníci nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Německa a
nechyběl ani újezdský tým Kangsim Dojang, kterému se podařilo vybojovat rekordních 9 zla-

tých medailí. Újezdské  závodnice Marcela Miková a Tereza
Lišková procházely zpočátku hladce vyřazovacími koly, načež
se setkaly ve finále. Obě závodnice podávaly výborný výkon,
ze souboje však vyšla vítězně reprezentantka Marcela Miko-
va, která se nedávno účastnila MS v čínském Pekingu. Jakub
Šťastný narazil ve finále na reprezentanta Marka Trokana z
Olomouce, který nad ním v několika předešlých  turnajích zví-
tězil. Jakub potvrdil svoji rostoucí výkonnost,  nyní přijel  dob-
ře připraven a hladce svého soupeře porazil sedmibodovým
rozdílem. Honza Berger získal další zlato, když ve finále
hned v prvním kole zvítězil technickým KO. Honza tento
rok ještě na žádném turnaji neprohrál a vede v průběžném

pořadí bodování Národní Taekwondo ligy. Poté na tatami nastoupila dlouholetá opora újezdského
Kangsimu, Tomáš Brousek. Proti němu byl nasazen Pavel Ka-
tzur, zkušený český reprezentant z Pelhřimova. Tomáš se ale
dobrého soupeře nezalekl a svedl s ním vyrovnanou bitvu při
níž měl několikrát převahu, ale nakonec zápas skončil 12:11
pro pelhřimovského závodníka. Tomáš opět ukázal že má bo-
jového ducha a nebojí se šlapat na paty i těm nejostříleněj-
ším bojovníkům. Zlato dále získala Sára Semerádová, která
opět porazila reprezentační kolegyni Alexandru Kábrtovou ze
Zlína. Dominik Urych, Maroš Novák a Richard Stočes si
dobrými výkony vybojovali své první zlaté medaile. To pr-
venství pro Roberta a Petra Husákovi nebylo nic nového, oba
už mají ve své sbírce slušnou řádku zlatých medailí.

Celkově Újezd vybojoval skvělých 9 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile, což je oprav-
du úctyhodný výsledek. V celkovém pořadí hodnocení týmů skončil Újezd třetí za vítězným
Pelhřimovem (který měl na turnaji přes 40 závodníků oproti dvaceti našim) a za Slovenskou repre-
zentací. Po tomto turnaji, třetím kole NTL (Národní Taekwondo liga) ze čtyř, již mají zajištěnou účast
v reprezentačním týmu závodníci Honza Berger, Jakub Štastný, Robert Husák, Sára Semerádová a
Marcela Miková. Dále o účast v reprezentaci usilují Klára Šťastná a Pavel Pospíšek. Všichni jim drží-
me palce, aby se dostali do reprezentace a rozšířili už tak početnou řadu újezdských závodníků, kteří
již jsou členy reprezentačního týmu.

Jan Kotrč
trenér SK Kangsim

Letošní dřevěnický turnaj byl ve znamení velkých
změn, tedy alespoň  u nás v družstvu, bohužel ne
všechny stálé hráčky z předešlých ročníků se mohly
zúčastnit. Musely jsme  tedy oslovit hráčky nové, stej-
ně tak dobré ne-li ještě mnohem lepší, protože jsme
měly opět „zálusk“ na ZLATO.

V sobotu ráno jsme se sešly v nové sestavě na
kurtech dřevěnického areálu. I když nám počasí ne-
přálo, a ráno dosti hustě mžilo a občas nastal i nepří-
jemný déšť, vše šlo dle příprav organizátorů. Po spo-
lečném přivítání a zahájení turnaje se šlo na věc. Krátké

rozcvičení, rozehrání, a boj o postup ze skupin začal.
Jako každý rok byly dvě skupiny. Nás čekala družstva
krajů: Libereckého, Plzeňského,Vysočiny, Jihomorav-
ského, Ústeckého a Hradeckého

První dva zápasy jsme zvládly na výbornou,
s družstvem z Vysočiny jsme se chvíli „praly“ a uhrály
remízu. V dalších zápasech šlo, i přes naše obavy, vše
hladce, výhry 2:0 nás neminuly. Postup do semifinále
byl j istý. I po několika chybách, které  jsme
v semifinálovém klání udělaly, jsme opět dotáhly zá-
pas do vítězného konce a prošly do finálového boje.

ZLATÉ VOLEJBALOVÉ HOLKY
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 ZPRÁVY Z FOTBALU

Mladší přípravka ,,A“  (hráči roč. 1999 a ml.)

4. kolo ( 21.9.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Viktoria Žižkov   5 : 3  ( 1 : 1 )
Sestava: Bouška– Pinkas, Šuleková, Čermák, Votava, Denemark, Černý, Havel, Mikuš,

Veselovský, Pikner, Mruvčinský
branky: 8´, 32´, 33´  Mruvčinský, 36´, 50´ Šuleková
Komentář:Dnešní zápas byl z našeho pohledu nejlepší, co jsme zatím na podzim předvedli a kluci si za-
slouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Pokud budeme takto hrát i nadále, budeme atakovat horní
příčky tabulky.

5. kolo ( 28.9.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Aritma   1 : 4  ( 0 : 1 )
Sestava:Šuleková – Bouška, Čermák, Votava, Denemark, Černý, Havel, Mikuš, Králová, Veselovský, Štěr-
ba, Mruvčinský
branky: 28´ Votava
Komentář: Soupeř, přestože byl herně nevýrazný, nás přehrával ve všech směrech. Jestli budeme pokra-
čovat v takových výkonech bez bojovnosti, která nás vždy podržela, i když se nám herně nedařilo, tak
místo souboje o čelo tabulky budeme hrát o záchranu. Jakýkoli další komentář je naprosto zbytečný.

6. kolo ( 5.10.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Junior   4 : 1  ( 3 : 1 )
Sestava: Šuleková - Bouška, Pinkas, Votava, Denemark, Černý, Havel, Veselovský, Štěrba, Pikner, Králo-
vá, Mruvčinský
branky: 1´, 3´, 45´p  Mruvčinský, 6´ Denemark
Komentář: Hráči dneska podali oproti minule daleko lepší výkon, hlavně přidali více bojovnosti a přehledu.
I když v naší hře byly chyby, tak kdybychom hráli vždycky tak, jako 15 minut každé půle, byl by to opravdu
parádní fotbal, za který bychom všem hráčům museli jen tleskat.

7.kolo ( 13.10.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Slavia Praha   3 : 2  ( 2 : 1 )
Sestava: Šuleková - Bouška, Pinkas, Votava, Denemark, Černý, Havel, Pikner, Králová, Mruvčinský
branky: 6´, 15´ Mruvčinský, 27´ Bouška
Komentář: Prakticky celý zápas jsme soupeře z Edenu téměř nepustili do žádné větší akce, naopak my
jsme stále podnikali útočné výpady na jejich polovinu. Všichni hráči bojovali jak se patří, za to jim patří náš
dík. Jsme velmi rádi, že nás dokázali rozehřát i v takovém zmrzlém podzimním ránu.

Ve finále nás čekalo, již snad jako každý rok, druž-
stvo Zlínského kraje, ale pro nás, snad trochu
s potěšením,  družstvo zcela jiné, které se do Dřeve-
nic ještě nikdy neprobojovalo A možná i proto jsme
vstoupily do boje o zlatou medaili o něco lehčeji. Po
krátkém zaváhání na začátku se štěstí obrátilo na naši
stranu a dle našeho předsevzetí, zlato bylo opět doma.
A ba co víc! Naše nahrávačka dostala ocenění za nej-
lepší hráčku v poli. Co víc si přát.

Eva Hercoková
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Letošního turnaje se zúčastnily:
Tereza Mejtová, Šárka Andrasová, Eva Hercoková,
Bára Benešová, Iva Kunová, Helena Šrámková, Bára
Tošnerová, Martina Dvořáková¨ Družstvo si přivezlo z Dřevěnic opět zlatou medaili

SPORT
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 Tabulka MF8 po 7. kole

     Tým Z V R P Skóre +/- PB
 1.   SK Aritma Praha 7 6 1 0 20:4 7 19
 2.   FK Újezd nad Lesy 7 5 0 2 25:13 3 15
 3.   FK Viktoria Žižkov B 7 5 0 2 22:14 3 15
 4.   SK Slavia Praha B 7 4 2 1 28:11 2 14
 5.   FC Tempo Praha 7 4 2 1 17:8 2 14
 6.   SK Motorlet Praha B 7 3 2 2 27:18 2 11
 7.   FK Slavoj Vyšehrad 7 3 0 4 12:17 0 9
 8.   TJ Slovan Bohnice 7 2 1 4 11:20 -2 7
 9.   FC Přední Kopanina 7 2 1 4 8:28 -2 7

 10.   Junior Praha 7 2 0 5 17:14 -6 6
 11.   FC King 7 0 2 5 6:22 -7 2
 12.   ČAFC Praha B 7 0 1 6 4:28 -8 1

Starší přípravka (hráči roč. 1997 a 1998)
ÚJEZD-ADMIRA 1-4 (1-1)
SESTAVA: PŘIBYL-VOJÁČEK, DRDLA, NOVOTNÝ-KONEJL, PINKAS-MRUVČINSKÝ, LIPÁR.
STŘÍDAČKA: ŠULEK, ŠULEKOVÁ, HERČÍK, MESJAR.
GÓL: 4.min MRUVČINSKÝ.

SATALICE-ÚJEZD 1-0 (0-0)
SESTAVA: ŠULEK-NOVOTNÝ, DRDLA, PŘIBYL-
KONEJL, PINKAS-MESJAR, HORÁK
STŘÍDAČKA:ŠULEKOVÁ,PINKAS
L.,BOUŠKA,HERČÍK,LIPÁR.

ÚJEZD-KING 0-3 (0-1)
SESTAVA:PŘIBYL-MESJAR, DRDLA, NOVOT-
NÝ-KONEJL, PINKAS-ŠULEK, MRUVČINSKÝ
STŘÍDAČKA: ŠULEKOVÁ, HERČÍK, HORÁK,
LIPÁR, VOJÁČEK

ÚJEZD-ŘEPY  0-1 (0-0)
SESTAVA:PŘIBYL-NOVOTNÝ,ŠULEK,DRDLA-
VOJÁČEK,PINKAS-MESJAR,KONEJL
STŘÍDAČKA:LIPÁR,ŠULEKOVÁ,VESELOVSKÝ

ČAFC-ÚJEZD 1-0 (0-0)
SESTAVA:PŘIBYL-MESJAR,DRDLA,NOVOTNÝ-
KONEJL,PINKAS-ŠULEK,HORÁK
STŘÍDAČKA:LIPÁR,VOJÁČEK

ÚJEZD-DUKLA 0-3 (0-0)
SESTAVA:PŘIBYL-MESJAR,PINKAS M.,VOJÁČEK-DRDLA,KONEJL-ŠULEK,LIPÁR
STŘÍDAČKA:NOVOTNÝ,MRUVČINSKÝ,BOUŠKA,PINKAS L.,ŠULEKOVÁ

Tabulka po 7. kole - starší přípravka

 název klubu Z V R P SKÓRE B
1. Admira 7 6 0 1 28:9 18
2. SK Střešovice 7 6 0 1 28:11 18
3. Dukla 7 5 1 1 21:08 16
4. King 8 4 2 2 18:12 14
5. ČAFC 7 4 1 2 8:08 13
6. Kbely 7 3 2 2 8:09 11
7. Satalice 7 3 1 3 7:13 10
8. Motorlet B 7 2 1 4 15:17 7
9. Řepy 7 2 0 5 8:11 6

10. Újezd nad Lesy 8 2 0 6 9:14 6
11. Meteor 7 1 1 5 10:19 4
12. Libuš 7 0 1 6 7:36 1

SPORT

Utkání Újezd nad Lesy a Slavia, kde jsme zvítězili  3:2
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Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997), II.A třída Praha

Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Tréninky : Každé úterý 16.00 Blatov

Každý čtvrtek 16.00 Blatov

Podrobnější komentáře k odehraným zápasům najdete na www.fkujezd.cz v sekci ml.žáci.
Další výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2007/2008.

4. kolo – FK Újezd nad Lesy – SK Ďáblice  2:4 (1:3)
Branky : Podlipný J., Foltman P.
Sestava : Votava T. –  Pivoda P.,Andras L.,Rubeš D.,Černý T. – Havel J.(45’ Konejl D).,Foltman P.,Křikava
D.,Mrazík Š. (C) – Baudiš J.(55’ Ševčík R.), Podlipný  J.
Komentář : Vůbec nám nevyšel úvod zápasu, kdy jsme po 15-ti minutách prohrávali 0-3. Pak jsme ale
soupeře přitlačili k jeho brance a do konce poločasu se nám podařilo snížit. Ve druhé půli jsme zahazovali
i ty nejvyloženější šance a soupeř si se štěstím odvezl 3 body.

5. kolo
SK Střešovice B - FK Újezd nad Lesy 0:1 (0:1)
Branka : Foltman P.
Sestava : Votava T. –  Drdla L.(45’Černý T.),Andras L.,Rubeš D.,Karbus J. – Havel J.,Foltman P.,Křikava
D.,Mrazík Š.(C) - Podlipný J.,(59’ Ševčík R..),Baudiš J. (55’ Vaníček T.)
Komentář : Ve velmi nepříznivém počasí kluci výhru doslova vydřeli. Po krásné akci jsme se ujali v 15.minutě
vedení. Pak jsme až do konce zápasu tahali za kratší konec provazu a vedení jsme uhájili jen díky výbor-
nému výkonu brankáře a za přispění nastřeleného břevna a tyče.

6. kolo
FK Újezd nad Lesy – Stodůlky B 2:1 (0:1)
Branky : Baudiš J., Karbus J.
Sestava : Votava T. –  Drdla L.(31’ Pinkas M.),Andras L.,Baudiš J.,Černý T. – Havel J.,Foltman P.,Vojáček
L.(31’ Konejl D.),Mrazík Š.(C) – Karbus J. (55’ Vaníček T.),Podlipný J.
Komentář : V prvním poločase jsme se nechali zaskočit aktivní hrou soupeře a po zásluze jsme prohrávali
0-1. Ve druhé půli vyběhlo na trávník úplně jiné mužstvo a zlepšenou hrou celého mužstva jsme donutili
soupeře k chybám, které jsme dokázali využít.

7. kolo
Bílá Hora - FK Újezd nad Lesy 2:2 (1:0)
Branky : Mrazík Š.,Andras L.
Sestava : Votava T. –  Černý T.(55’ Vaníček T.),Andras L.,Baudiš J.,Rubeš D. – Havel J.,Foltman P.,Křikava
D.,Mrazík Š.(C) - Podlipný J.,Karbus J.
Komentář : Opět se nám nepodařilo zachytit začátek zápasu a už ve 2.minutě jsme inkasovali gól. Po
zbytek poločasu jsme hru vyrovnali ale gól se nám vstřelit nepodařilo. Po změně stran jsme soupeře zatla-
čili a dvěma slepenými góly jsme se ujali vedení 2-1. Bohužel jsme další šance nevyužili a tak soupeř těsně
před koncem z trestného kopu vyrovnal. Vzhledem k průběhu zápasu je remíza zasloužená.

Tabulka po 7.kole

1. Kopanina 7 6 1 0 25 : 13 19

2. Admira 7 6 0 1 46 : 4 18

3. Troja 7 4 2 1 26 : 18 14

4. Bílá Hora 7 4 1 2 20 : 13 13

5. Újezd nad Lesy 7 4 1 2 21 : 16 13

6. Ďáblice 7 3 1 3 22 : 15 10

7. SK Střešovice  B 7 2 0 5 8 : 19 6

8. Stodůlky  B 7 1 2 4 19 : 17 5

9. Lipence 7 0 1 6 2 : 34 1

10. Zličín  B 7 0 1 6 0 : 40 1

SPORT
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LISTOPADOVÁ ZAHRÁDKA

Zahrádka -  listopad 2007

Vítám Vás u povídání o zahradě v listopadu, což
je vlastně takový měsíc s generálním úklidem za-
hrady před zimou. K tomuto období se váže jedno
pořekadlo  :  „Zůstane-li listí do Martina na stromech
bude dlouhá a tuhá zima.“

Celou zahradu a rostliny připravujeme na zimu.
Pokud je suché počasí a to letos je, mnoho vláhy
nespadlo, zalijeme všechny stále zelené i opadavé
keře v množství 30litrů na jednu rostlinu. Někdy si
myslíme, že nám keře přes zimu zmrzly, ale ony
uschly.  Choulostivé trvalky dle vývoje počasí, hlav-
ně mrazů, zakryjeme nebo v případě teplejšího po-
časí si kryty připravíme vedle, abychom je měli po
ruce.

V tomto období již jsou dny sychravější a špatné
klimatické podmínky jsou příčinami různých viróz,
kašlů, rým a jiných zdravotních problémů. Delší ve-
čery nás třeba přivedou na vzpomínání jak naši před-
kové místo tablet, kapek a všech těch léků z reklam
používali bylinky. Takový malý výčet Vám předsta-
vím a Vy se pak sami rozhodněte, zda některou
z nich si na zahrádku zasadíte. Jsou to nenáročné
rostlinky, vždyť jejich původ je z přírody. Můžeme si
udělat bylinkový záhonek nebo je jednotlivě zasadit
mezi stávající výsadbu a Ti, kteří chtějí vytvořit vlast-
ní dílo, si mohou vybudovat i bylinkovou spirálu.

Malý přehled nejčastějších bylinek:
Saturejka – užívá se při kataru žaludku a střev, ke
zlepšení chuti k jídlu, proti zánětu horních cest dý-
chacích, srdeční neuróze a proti vysokému tlaku.
Kontryhel – používá se při průjmových onemocně-
ních, také vnitřně proti kašli, žaludečních, střevních
a ženských potížích.

Dobromysl – zlepšuje střevní peristaltiku, užívá se
jako gastrosedativum při žaludečních neurózách.
Usnadňuje odkašlávání, působí potopudně. Působí
také antidepresivně, uklidňuje a zlepšuje náladu.
Zevně se uplatňuje jako protizánětlivé kloktadlo,
k inhalacím, jako prostředek proti lišeji a různým
kožním nemocem, také do posilujících koupelí.
Bazalka – používá se m.j. formou nálevu při nadý-
mání, při chronickém žaludečním kataru a chorobách
močového měchýře. Také se používá při nespavosti
a migréně.
Tymián – k uvolňování hlenů a tišení kašle, při ža-
ludečních obtížích, zvyšuje obranyschopnost orga-
nismu proti infekčním chorobám chřipkového typu,
vhodný při duševních depresích, migréně a potížích
s krevním tlakem
Rozmarýna – proti nadýmání, při únavě, nechuten-
ství, nervové vyčerpanosti . Zlepšuje paměť má mír-
né žlučopudné a močopudné vlastnosti. Mírně zvy-
šuje krevní tlak, posiluje krevní oběh a zrychluje puls.
Meduňka - snižuje m.j. nadýmání, krevní tlak, tiší
migrénu, uvolňuje křeče žaludečního a střevního
traktu, jsou – li nervového původu.
Máta – léčba žaludečních potíží, nemocí žlučových
cest, při žlučových kamenech, potížích při trávení,
nevolnosti a zvracení. Používá se m.j. k inhalacím
při chorobách horních cest dýchacích, kašli a záně-
tu vedlejších dutin.
Šalvěj - působí antibakteriálně a protizánětlivě. Po-
siluje obranyschopnost organismu a nervovou sou-
stavu. Čaj se pije proti pocení (podává se studený),
působí na žlučník i proti cukrovce, upravuje žalu-
deční potíže.

U všech bylinek platí, že je nesmíme používat nad-
míru a dlouhodobě. Vyberte si svoji bylinku a zkuste
bylinkový čaj z vlastně vypěstovaných rostlinek.

Výstava se povedla
Začátkem října jsme v našem Areálu snů uspořáda-
li výstavu ovoce a zeleniny, ukončenou přednáškou
a besedou s panem RNDr. Stanislavem Peleškou,
který nás pochválil, však v kalendáři „ Práce na za-
hrádce“ máme fotografii z výstavy. Jen nás mrzí, že
zájem opadá, ale rozzářené oči těch nejmenších
z mateřinek a z prvého stupně ZŠ stojí za tu náma-
hu.  Kdo se přišel podívat  jistě se podivil, že i v tomto
neúrodném roce  byly vidět nádherné exponáty př.
Kroupy a našeho nejstaršího velmi čilého přítele
Prokopa. Jmenovat všechny vystavovatele nelze,
každý exponát byl pěkný, všem vystavovatelům dě-
kujeme a těšíme se na další účast v příštím roce. Kdo se přišel na výstavu podívat, neudělal chybu.

Bylo na co se dívat
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LISTOPADOVÁ ZAHRÁDKA

Zveme Vás na tradiční adventní výstavu
v „Areálu snů u Zahrádkářů“ s možností
zakoupení adventních i celoročních
věnců, suchých aranžmá a vánoční
dekorace.

 29.11. 2007 čtvrtek otevřeno 9.00 – 17.00 hod.
 30.11. 2007 pátek otevřeno 9.00 – 18.00 hod.
   1.12. 2007 sobota otevřeno 8.00 – 17.00 hod.
   2.12. 2007 neděle otevřeno 8.30 – 17.00 hod.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy

  Blanka Exnerová

RŮZNÉ

PRO VÁS - nový portál
nejen pro handicapované

V poslední době klesá v naší republice počet ne-
zaměstnaných. To je bezesporu dobrá zpráva. Týká
se tento trend také lidí se zdravotním handicapem?
Jistě ano, žel nezaměstnanost zdravotně znevýhod-
něných neklesá takovým tempem, jak bychom si to
asi všichni přáli. Napomoci k lepšímu by mohl také
nový portál nejen pro handicapované PRO VÁS, kte-
rý v těchto dnech zahajuje svůj provoz. Portál PRO
VÁS je nástupcem  poradny pro zdravotně a sociál-
ně handicapované TARO, jejíž webové stránky za
necelé 4 roky svého fungování navštívilo více než
18 460 uživatelů internetu.

Na internetové adrese: http://www.provas.info
mohou zájemci o pracovní uplatnění využít možnosti
bezplatné inzerce v případě, že práci hledají. Také
společnosti, které mají zájem zaměstnat zdravotně
znevýhodněnou osobu, mohou v burze práce rov-
něž bezplatně inzerovat..

Kromě inzerce v oblasti zaměstnanosti, poskytuje
nový portál bezplatnou seznamku, bazar a také
umožňuje prostřednictvím diskusního fóra vyjádřit
své názory a postoje všem, kteří se chtějí o ně po-
dělit s ostatními. V neposlední řadě portál PRO VÁS,
jako informační portál,  poskytuje informace nejen
o problémech, které se týkají oblasti zdravotně han-
dicapovaných nýbrž také celé společnosti.

Pavol Halaj

Umění normálně žít beze
zraku

„Vyfoťte mě, jak umím normálně žít...“ Slova prak-
ticky nevidomého systémového inženýra jsou příznač-
ná pro putovní výstavu fotografií „Nevidomí mezi námi“,
která dala jméno projektu financovanému převážně
z prostředků Evropské Unie z antidiskriminačního pro-
gramu Transition Facility. Projekt byl úspěšně dokon-
čen, jeho výstupy jsou nadále k dispozici komukoliv,
kdo by chtěl více porozumět specifickým rysům života
lidí se zrakovým postižením a kdo by chtěl třeba i při-
měřeně pomoci. Stačí navštívit jmenovanou výstavu,
níže uvedené internetové stránky, přečíst si některou
z publikací vydanou v rámci projektu – osvětovou bro-
žuru (Nahlédnutí do života beze zraku), praktickou
publikaci o zvládání domácnosti a jiných oblastech
každodenního života (O. Schindlerová: Na ruce si ne-
vidím) nebo beletristickou knihu o životě se slepotou
(M. Michálek: Zavřené oči).

Občanské sdružení Okamžik (www.okamzik.cz)
s potěšením oznamuje úspěšné ukončení tohoto pro-
jektu zaměřeného na přiblížení života lidí se zrako-
vým postižením široké veřejnosti. Projekt umožnil usku-
tečnění série besed a seminářů, provoz bezplatné
informační linky 800 155 100 a uspořádání řady osvě-
tových a kulturních akcí.
Kde právě probíhá výstava a jak získat uvedené pub-
likace?
Navštivte stránky www.nevidomimezinami.cz.

Mgr. Petra Chmelařová
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RŮZNÉ

Je zřejmé, že prostého občana netrápí bezprostřed-
ně závažná hospodářská trestná činnost či různé for-
my organizovaného zločinu, které způsobují značné
škody. Především je to běžná pouliční kriminalita, jenž
se dotýká každého z nás v konkrétním životě. A právě
krádeže prosté mezi tyto formy kriminality patří.

Jako příklad lze uvést nepříjemnou událost, která
se přihodila šedesátileté ženě z devátého pražského
obvodu. Ta si před několika dny vyrazila na nákupy,
aby doplnila domácí zásoby. Při horlivém nakupování,
obtěžkána nákupní taškou a kabelkou, bedlivě vybíra-
la zboží z regálů a kladla je do nákupního vozíku. Po
nějaké době si obě „osobní zavazadla“ odložila do vo-
zíku, který měla stále při sobě, aby si tak uvolnila ruce
pro snadnější manipulaci se zbožím. Dle její věrohod-
né výpovědi později realizované na policejní služeb-
ně, měla žena kabelku i tašku stále na očích. Nemohlo
se proto nic překvapivého stát. Nakupování šlo rychle-
ji a pohodlněji. A přeci. Podcenění dané situace a chvil-
kové nepozornosti nakupující paní využil kolemjdoucí
nenechavec. Překvapená žena tak zůstala ve vteřině
stát mezi regály obchodního střediska pouze
s nákupem uloženým ve vozíku. Obě osobní zavaza-
dla byla pryč, včetně peněženky s hotovostí 9.500,-
Kč, osobních dokladů a dalších osobních věcí.
Z pohodlného nákupu se tak díky její lehkovážnosti
stala traumatizující událost.

Na policejní služebně pak policisté musí opakova-
ně vysvětlovat poškozeným příčiny, proč právě oni se
staly oběťmi tohoto druhu trestné činnosti.

Jak tedy předcházet takové roli ? Zejména je nutné
si uvědomit, že zde platí staré české přísloví „příleži-
tost dělá zloděje“. Proto je důležité prvotně nepodce-
ňovat danou situaci a nevytvářet tak živnou půdu pro
takové nenechavce.

Podstatou této kriminality je skutečnost, že zákaz-
ník se zaměří v inkriminovanou chvíli na vlastní směr.
Přes stále se zlepšující elektronické prostředky pre-
vence, umístěné v daných provozovnách, není jedno-
duché předvídat z chování nakupujících budoucího
pachatele či jej dokonce odhalit.

I oznamování očitých svědků je spíše výjimkou.
Mezi pozitivní faktory ochoty svědčit  patří zejména
větší hodnota odcizeného zboží. Charakter oběti, kdy
poškození nese konkrétní osoba a nikoliv majitel ob-
chodu. Místo činu, tedy především při menším počtu
přítomných. Veřejné informace podporující ochotu po-
moci a zevnějšek pachatele, především jde-li o draze
se oblékajícího pachatele.

Z těchto ukazatelů je zřejmé, že oznámení očitého
svědectví a případné zadržení pachatele ještě na místě
činu bývá ve velkých hypermarketech a především pak
v době velkých nákupů, skutečně ojedinělé. Proto se
tato trestná činnost stává pro mnohé „spoluobčany“
skutečně velmi vhodným prostředkem a zdrojem snad-
ného příjmu.

Blíží se vánoční nákupní horečky. A proto apeluji
na všechny, kteří chtějí prožít tyto svátky
jako skutečné chvíle pohody, lásky a rodinného štěstí,
dodržujte zásady bezpečného chování.  Nevytvářejte
svojí lehkovážností „vhodnou“ situaci pro zmíněné
nenechavce a nevystavujte se  tak zbytečně roli oběti
krádeží.

nprap. Bibiana Fuchsová,
Policie ČR, OŘ Praha III.

V OBCHODECH TO NĚKDY MAJÍ ZLODĚJI SNADNÉ

taška opuštěná na nákupním vozíku je pro zloděje
snadnou kořistí

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE:

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

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

osobně, elektronicky; platba:  v hotovosti, na fakturu
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

POTŘEBUJETE PRONAJMOUT BYT
NEBO PRODAT DŮM NA PRAZE VÝCHOD?
Ráda Vám zajistím klienta ZDARMA. Právní
servis a serióznost samozřejmostí!

PAVLOVÁ@BV-REALITY.CZ 723 423 691

LEKCE FRANCOUZŠTINY RODILÝM MLUVČÍM
LEKCE RUŠTINY, PŘEKLADY FJ A RJ
TEL.:  246 082 155,  776 223 337
WWW.MOJEPREKLADY.CZ
E-MAIL:  INFO@MOJEPREKLADY.CZ

HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ
pro 2 letou holčičku, případně vyjímečně
pro 2 děti věku 2 a 4 na dva dny v týdnu.
Bydlíme v Újezdu.
Prosím zavolejte na TEL. ČÍSLO:  775 556 917

HLEDÁM UČITELE HRY NA KYTARU
pro mírně pokročilou 15 letou dívku

nejlépe v Újezdě nad Lesy
TEL.: 607 500 264

Fitness v Újezdě n. L. - P9
přijme recepční
k obsluze sport baru

Info na tel.: 603 517 607

V Újezdě nad Lesy koupíme RD
nebo POZEMEK od 450 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned. Nejsme RK

Mobil: 607 807 645

Masáže u Myšáka
klasické, relaxační, sportovní, reflexní,
lymfatické, míčkování a lávové kameny

                     Michael Šurych
          Tel. 776 494 534, 776 661 755
      Živonínská 1629, Újezd nad Lesy

PLACENÁ INZERCE

HLÁŠENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

PLYN – PORUCHY 1239 SOS 112
ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151 HASIČI 150
VODA A KANALIZACE 840 111 112 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 244 470 800 POLICIE 158
DOPRAVNÍ SIGNALIZACE 272 654 646 MĚSTSKÁ POLICIE 156

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s praktickými ukázkami žáků
pátek 30. 11. 2007 14 - 18 hod.
sobota 19. 1. 2008   9 - 13 hod.

Pro školní rok 2008/2009 nabízíme tyto obory vzdělání:

-      výhodné dopravní spojení MHD i ČDProdám Peuegot 106 - 1,4 XRD, RV: 1996,
najeto 156 000 km, karoserie: modrá metalíza,
hatchback, 5dveřová, STK / emise: 12/2008,
rádio, cena 50.000 Kč. Tel.: 608 310 760

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, Orientální tanec - Aisha,

Spin Gym, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

TTTTTel.: 281el.: 281el.: 281el.: 281el.: 281     973973973973973     333333333333333

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

www.fitnessujezd.cz

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

Nabízíme veškeré služby lyžařům:
• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• broušení hran a skluznic
• opravy skluznic

kontakt tel.: 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

otevíracíotevíracíotevíracíotevíracíotevírací
doba:doba:doba:doba:doba:

po - pápo - pápo - pápo - pápo - pá
17.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.00

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.:      244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202,      604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama
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PROVÁDÍ VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

ZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - Semerád

INSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ
provádíme nové instalace,

rekonstrukce, opravy, přípojky.

Tel.: 605 444 450

Markéta Kubátová Kateřina Vidličková
MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ, P-SHINE,

GELOVÁ FR. MANIKÚRA NA NOHY
Poličanská 1185, Praha 9, Újezd nad Lesy
Objednávky: 608 933 111, 724 410 384

• Tvorba geometrických plánů
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Práce spojené s projektem

Tel.: 603 462 572
723 287 824

e-mail: lubos.krenek@seznam.cz

Geodetické služby
Ing. Lubomír Křenek

NOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENO
GRILOVANÁ KUŘATA, KLOBÁSY

A JINÉ SPECIALITY

OTEVŘENO DENNĚ 800 - 1700 HOD

STAROKOLÍNSKÁ 192 (ZASTÁVKA BLATOV)

Chcete prodat byt?
Máte hrůzu z realitky?
Obraťte se na

PORADNU!

 777 066 984

Realitní
poradna s.r.o.
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

Na Blatově
naproti restauraci Alma

Potřeby pro cukráře

JALKA
domácí potřeby

kuchyňské náčiní

PO  a  PÁ 10 - 12 14 - 18
ÚT   -  ČT   9 - 12 14 - 18

Starokolínská 192  Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 608 963 100  www.kychynskenacini.cz

N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

NĚMČINA NA MÍRU
• výuka pro začátečníky, pokročilé a konverzace
• doplňkový kurz jazyka na PC
• komerční terminologie vč. psaní dopisů
výuka ruštiny pro začátečníky a pokročilé

Ing. Vladimír Daněk
Tel./fax: 281 970 128 Mobil: 606 228 520

wwwwwwwwwwwwwww. kosmetika. ujezd.eu. kosmetika. ujezd.eu. kosmetika. ujezd.eu. kosmetika. ujezd.eu. kosmetika. ujezd.eu

K O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K A
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

• kompletní ošetření pleti ………........................…. od  350,-
• ošetření ovocnými kyselinami, liftingové ošetření ...550,-
• depilace, barvení, parafín, líčení, prodej kosmetiky

VÝHODNÁ CENA DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ
 ZNAČKOVÉ KOSMETIKY ANNA LOTAN

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

MANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

• klasická manikúra / pedikúra ….......... 100,- / 150,-

• P-SHINE - japonská manik. / doplnění   220,- / 190,-

• francouzská manikúra, lakování ………..……..   50,-

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

PENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALON
Malešovská 1644 – naproti Albertu, boční vchod

Hledám spolehlivou a samostatnou paní
na pravidelný úklid (1x týdně 5 hod.)

rodinného domu v Kolodějích.
islimak@yahoo.com, 227 037 246

Hledáme spolehlivou paní na úklid domácnosti
(žádné domácí zvíře). Jedná se o běžné domácí práce
(úklid, žehlení), které 1x týdně zaberou max. 4 hodiny
práce. Cena za úklid domácnosti činí 400 Kč. Místo
úklidu je Újezd nad Lesy – Blatov. V případě zájmu
prosím volejte na mobil: 602 223 837.

PRODÁM URNOVÝ HROB
v ÚJEZDĚ nad LESY,
CENA DOHODOU.

VOLEJTE NA TEL: 604 854 188

placená
 inzerce & reklama

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

fa INZÁTO

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
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placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama
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Hledám šikovnou spolehlivou
paní v důchodu nebo studentku
do cukrárničky a do květin
(s praxí) brigádně  MOBIL: 608 982 711

Domek nebo menší stavební pozemek
(450 až 700 m2) koupím v Újezdě nad
Lesy nebo okolí (Klánovice, Koloděje,
Úvaly). Telefon: 602 669 006

HLEDÁM na plný pracovní poměr ženu
nebo muže s pedagogickým, případně

zdravotnickým vzděláním
a praxí do dětského hlídacího centra

v Květnici, telefon 736 610 910

HLEDÁM PODNÁJEM
v Újezdu nad Lesy a v okolí.

Prosím volejte mobil: 775 327 319
PO - NE 8 - 21.00 hod

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

Hledáme paní na pravidelný úklid
rodinného domu v Klánovicích.

Jedná se o běžný úklid + žehlení,
2x týdně dopoledne (vždy asi 4-5 hod.).

Mobil: 603-519979

Realitní kancelář
Anna Spáčilová

Praha 21 - Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788
mobil: 602 288 460, tel./fax: 281 972 217

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

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD
pro konkrétní klienty

Hledám rodinné domy a byty k prodeji i pronájmu
- velká poptávka

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

Zakázková výroba veškerého koženého zboží.
Vše dle Vašeho vlastního návrhu a přání.
Chotěnovská 635, Praha 9, Újezd nad Lesy

ECHO KOŽENÉ VÝROBKY
A SEDLÁŘSTVÍ

www.kozene-vyrobky.cz
echo@kozene-vyrobky.cz

775 306 246

Eva Chadimová

S TÍMTO KUPÓNEM SLEVA 10%

UBYTOVÁNÍ - JIZERSKÉ HORY - ALBRECHTICE

Penzion Marie,
kapacita 28 lůžek,
100 m od sjezdovky na Špičák.
Možnost parkování TEL.: 607 500 264

Turbo + klasické SOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUM     Robert Dykast
cena od 4,90 Kč/min
Malešovská 1644 sídliště Rohožník
(naproti Albertu)
mobil: 724 992 341
e-mail: gastrotym.rd@atlas.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po - pá 16 - 22 hod
so - ne 17 - 22 hod

Realizuje o.s. NEPOSEDA.
Hlásit se můžete do 20. 11. na tel.: 739 090 932,
nebo e-mail : vaclava@neposeda.org
Cena pro děti ze sociálně slabších rodin: 50 Kč / lekce,
ostatní: 150 Kč / lekce

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ ZŠ v předmětech:
MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLIČTINA.
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CHCETE SI POCHUTNAT
NA OPRAVDU ČERSTVÉM A KVALITNÍM
TATARSKÉM BIFTEKU?

NABÍZÍME TATARSKÝ
BIFTEK „… take away “
DO KRABIČKY
případně po dohodě i s dodávkou domu
VÍCE INFO NA TEL: 777 248 650

WWW.TATARAK.CZ

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 281 972 273 nabízí

Masáže
 thajské masáže, masáž horkými kameny,

celutidové programy, parafín
klasické, lymfatické, reflexní, reiki

 baňkové, Zen Touch Shiatsu, moxování,

Sauna, Vířivá vana, Solárium

www.topresort.cz
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Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů:Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Petr Šašek

Stručný přehled nabízených služeb:
• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Zaměřování skutečného provedení staveb
• Mapové podklady pro projektovou činnost

Tel.: 604 536 510
e-mail: xsasek@seznam.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ JIŘÍ VOSÁHLO
PROVÁDÍM TYTO SLUŽBY:

• generální úklid – systém RAINBOW vhodné pro alergiky
• jednorázový úklid po řemeslnících ( mytí oken ...)
• veškeré vyklízecí práce ( půd, sklepů, bytů ...)
• čištění koberců i čalouněného nábytku
• pokládka zámkové dlažby
• drobné zednické práce
• oprava a natírání plotů

Po dohodě zajistím i další práce k vaší spokojenosti.

Tel.: 776015558 777015551

Pracovní oděvy a pomůcky
Jan Gráf

Novosibřinská 1341, P-9 Újezd nad Lesy

Nové zboží podzim/zima 2007
Větrovky:
šedo-modrá Lady, Man 440,-
Sloth šedo oranžová 480,-
Capochin khaki 560,-

Vesty: Nyala červená, šedá 359,-

Zimní bundy:
Ultimo červeno-černá 820,-
Ursa odepínací fleece podšívka
modro-černá
šedo-vínová 720,-

ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE
až 5000 KČ/měsíčně !

Volejte IHNED tel.:

za běžný tarif

     Poskytněte Váš

automobil, dům, garáž, plot, balkón, pozemek...

       k reklamním účelům. 221 221 551

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
                     SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK
PUNČOCHÁČE, PONOŽKY,
PODKOLENKY - NOVÉ!!!!

Bečvářská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOVĚ
Otevírací doba: Po, St – 10.00 – 16.00

Út, Čt – 14.00 – 19.00
Mimo provozní dobu po domluvě na email:
bazareklvicek@seznam.cz
Oblečení vel. 50-164
NEXT, GAP, GEORGE, H&M, Early Days, Adams, Marks
a Spencer, Mothercare, Cherokee…

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA VŽDY 14. V MĚSÍCI

RESTAURACE KROKODÝL

NABÍZÍME MODERNÍ STEAKOVOU
KUCHYNI A MNOHO MEXICKÝCH
A ČESKÝCH SPECIALIT

PRO NEKUŘÁKY MÁME
ODDĚLENOU MÍSTNOST

PŘIPRAVÍME PRO VÁS
SVATREBNÍ OSLAVY, PROMOCE,
NAROZENINY APOD.

PRO FIRMY:  VEČÍRKY, VÁNOČNÍ
PÁRTY, ALE I MOŽNOST PRONÁJMU
PROSTOR PRO FIREMNÍ ŠKOLENÍ,
MEETING ATD.

ADRESA:
LOMECKÁ 1807,
PRAHA 9
ÚJEZD NAD LESY

VÍCE INFO NA
WWW.RESTAURANT-KROKODYL.CZ
NEBO TEL: 777 248 650
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