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Vložená příloha -

                      multifunkční  sportoviště

Milí spoluobčané,

na úvod chci popřát nám všem hodně osobních a pracovních úspěchů
v letošním roce. Je tady Nový rok, a s ním je spojeno mnoho úkolů, které
vedení obce čekají. První informace, kterou Vám chci sdělit, je úspěšné
zakončení přípravy výstavby rekonstrukce hlavního kanalizačního přiva-
děče, což je finančně velmi náročná akce. Smlouva o dílo je podepsána
a v současné době jednám s hl.m. Prahou o termínu zahájení realizace.
Akce je rozložena na dvě etapy s podmínkou, aby obě akce začaly sou-
časně. Tedy konkrétně, jedna etapa bude probíhat od sídliště Rohožník
a druhá současně od Blatovské čističky. Proč o to usiluji, je zřejmé. Touto
strategií se výrazně zkrátí doba výstavby, a samozřejmě se rychleji může
začít provádět kanalizační řad na hlavní komunikaci Starokolínská – No-
vosibřinská. Jedná se o investici cca 200 milionů Kč. Pokládám to za vel-
ký úspěch zejména proto, že v letošním roce je na akce podobného typu
v Praze vyčleněna mnohem menší částka, a to z důvodu ostatních priorit
hl.m. Prahy. Podařilo se nám však tuto akci obhájit, a jsem ráda zejména
kvůli obyvatelům při hlavní komunikaci, vůči kterým máme velký závazek.
Další akce, která  je již ve stádiu realizace, je multifunkční sportoviště
u základní školy. Jeho výstavba bude možná probíhat již v době, kdy
budete mít v ruce toto vydání zpravodaje. Celá akce bude hrazena
z dotace, a to celkově  ve výši cca 11 milionů korun. Nejenom, že poskyt-
neme tímto počinem prostor k relaxaci naší mládeži od nejmenších až po
ty nejstarší, ale konečně budeme mít prostor pro naše společné akce
v přírodě, tedy pod širým nebem. Předpokládám, že příští čarodějnice už
budou probíhat v mnohem důstojnějším prostředí, včetně hygienického
zázemí a prostoru pro občerstvení. Jak bude celý areál vypadat, se mů-
žete na plánku podívat v tomto čísle zpravodaje (viz vložená příloha).
Obvyklý dotaz na zprovoznění veřejných záchodků s trafikou je již také
splněn. Záchodky jsou řádně zkolaudovány, a v těchto dnech probíhá
výběrové řízení na obsazení tohoto zařízení. Na sídlišti Rohožník, tedy
na otočce autobusů, se zase občané mohou těšit na rozšíření služeb,
a to již mohu říci konkrétně, bude zde provozovna cukrárny a provozovna
prodeje květin a doplňků. Dostupnost těchto služeb je velmi výhodná pro
všechny obyvatele Újezda, neboť je přímo u zastávky MHD.

V příštím vydání se zaměřím na postup v případě naší Jámy Karel.
Financování této akce jsme zvolili jako vícezdrojové, a protože v době,
kdy píši tento článek, je teprve vše ve stádiu projednávání (mám tím na
mysli rozpočty, včetně státního), nemohu Vám ještě sdělit konkrétní infor-
mace. Zatím Vám jen vzkazuji: nezapomněli jsme na nic a o tyto prostřed-
ky jsme všude řádně požádali. Nyní musíme čekat, a já Vás budu průběž-
ně informovat  na těchto stránkách o dalším vývoji. Pro toto číslo to zatím
myslím, postačuje a příště se zaměřím na další témata, která se dotýkají
života u nás v Újezdě. Hezký leden a jsem tu stále připravena vyslech-
nout si Vaše podněty a dotazy na chod obce.

  Vaše                     Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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Informace z 2. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 29.11. 2006

Schvaluje

- uvedené žadatele na přidělení
bytu byt o velikosti 3 + 0 – pan
Jan Štědroňský, byt o velikosti
1 + 1 – paní Dana Kurková. Dů-
vodová zpráva je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnese-
ní. A zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zaslat toto usnesení
s požadovanými náležitostmi
na MHMP

- odměny pro vedoucí odborů
a oddělení dle seznamu, který
je nedílnou součástí originálu
tohoto usnesení

- směrnici pro používání služeb-
ních mobilních telefonů, včetně
příloh 1 a 2

- odměny členům a tajemníkům
výborů a komisí MČ Praha 21
za druhé pololetí roku 2006 dle
předložených návrhů

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 20 000,- Kč na advent-
ní koncert. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z rezervy
kapitoly 10 – Všeobecná po-
kladní správa a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 infor-
movat radu o počtu prodaných
vstupenek a výši vybrané fi-
nanční částky

- odpis nákladů ve výši 204 998,-
korun vynaložených v roce
2005 na činnosti související
s nerealizovanou investiční akcí
„Výstavba garážového domu“

- termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 – pondělí 18. pro-
since 2006 v 18,00 hod., které
se bude konat v zasedací míst-
nosti Úřadu MČ Praha 21 a zá-
roveň schvaluje program jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21
dle předloženého návrhu, kte-
rý je nedílnou součástí tohoto
usnesení a dále souhlasí s do-
plněním programu o body z dal-
ších jednání Rady MČ Praha 21,
do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- dočasný zábor pozemků č. parc.
37, 50, 51, 61, 170/1, 227, 294,

557/1, 730, 773/1, 878, 1033,
1178, 1693, 1879, 2513, 2547,
2576, 2664, 2927, 3072, 3202,
3250, 3271, 3390, 3391, 3412,
3421, 3535, 3769, 3770, 3834,
4122 a 4242 v k. ú. Újezd nad
Lesy pro stavbu (opravu) kana-
lizace bezvýkopovou technolo-
gií  a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 60 –
úprava rozpočtu v roce 2006 –
splátka nájemného (leasing) za
traktor JD 2320 za 2 měsíce vč.
poplatku ve výši 49 100,- Kč
v kap. 08 – Hospodářství z po-
ložky rezerva v kapitole 10 –
Pokladní správa dle tabulky,
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení

- rozpočtové opatření č. 61 –
úprava rozpočtu v roce 2006 –
odpočet nájemného v pronaja-
tých nebytových prostorách fir-
mou MEDISAL, s.r.o., v ul. Ži-
vonínská 1630, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, ve výši 94 000,- Kč
z položky rezerva v kap. 10 –
Pokladní správa dle tabulky,
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení

- rozpočtové opatření č. 62 – úpra-
va rozpočtu v roce 2006 – pře-
vedení finančních prostředků ve
výši 118 300,- Kč na investiční
položku „Střešní protisněhové
zábrany na Masarykově ZŠ
a MŠ Polesná, objekt Staroklá-
novická“ v kap. 04 – Školství,
z položky rezerva v kap. 10 –
Pokladní správa a přeúčtování
finančních prostředků v kap. 08
– Hospodářství z položky opra-
vy dle tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení

- rozpočtové opatření č. 65 –
úprava rozpočtu v roce 2006 –
oprava rozpočtového opatření
č. 56 - úprava rozpočtu v roce
2006 – MŠ Rohožník – zatep-
lení, fasáda, rekonstrukce so-
ciálního zařízení – převod část-
ky 86 400,- Kč z investic na
opravy dle tabulky, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení

- rozpočtové opatření č. 66 - úpra-
va rozpočtu v roce 2006 – po-
skytnutí finančních prostředků
ve výši 40 000,- Kč na servisní
služby a opravy dětských hřišť
(od firmy Tomovy parky, s.r.o.)
v majetku obce v kapitole 04 –
Školství z položky rezerva v ka-
pitole 10 – Pokladní správa dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení

- poskytnutí finančních příspěv-
ků na vánoční dárky mateřským
školám v celkové výši 90 000,-
korun (na každou třídu 10 000,-
korun), a to:  pro MŠ Čentická
20 000,- Kč (2 třídy), pro MŠ
Sedmikráska 20 000,- Kč (2 tří-
dy), pro MZŠ A MŠ Polesná
20 000,- Kč (2 třídy), pro MŠ
Rohožník 30 000,- Kč (3 třídy)
a zároveň ukládá mateřským ško-
lám po skončení účetního obdo-
bí předložit zřizovateli vyúčto-
vání z hlediska výše a účelovosti
čerpání neinvestičního provoz-
ního příspěvku

- žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Polesná o poskytnutí neinves-
tičního provozního příspěvku na
dovybavení prostor školního
klubu (jako součást školy) ve
výši 50 000,- Kč, na pořízení
nábytku a pomůcek pro děti
a zároveň ukládá organizaci po
skončení účetního období před-
ložit zřizovateli vyúčtování z hle-
diska účelovosti čerpání nein-
vestičního provozního příspěvku

- žádost MŠ Sedmikráska o pro-
vozní dotaci na nákup dětských
postýlek v celkové výši 135 600,-
korun pro kapitolu 04 - Školství.
Finanční prostředky budou
uvolněny z rezervy kapitoly 10
– Všeobecná pokladní správa

- storno pohledávky z odboru ma-
jetku a investic ve výši 13 200,-
korun z důvodu neplatnosti vy-
daného Rozhodnutí č. 9, č.j. 93/
03/OMI

- „Příkaz starostky k provedení
inventarizace majetku a závaz-
ků za rok 2006“ včetně harmo-
nogramu prací dle přílohy, která
je nedílnou součástí originálu
tohoto usnesení



3

ZPRÁVY Z RADY

- rozpočtové opatření č. 67 –
úprava rozpočtu v roce 2006 –
vykoupení pozemku parc.
č. 527/5 v k. ú. Újezd nad Lesy
o výměře 470 m2 od pana Petra
Rössla za cenu ve výši 289 050,-
korun za účelem majetkopráv-
ního vypořádání dle pravidel
ZHMP (viz Usnesení Zastupi-
telstva MČ Praha 21 č. 279 ze
dne 19.6.2006), a to z finanč-
ních prostředků převedených
z vedlejší hospodářské činnos-
ti přes položku rezerva v kap.
10 – Pokladní správa na kap. 08
– Hospodářství dle tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto
usnesení

- rozpočtové opatření č. 68 –
úprava rozpočtu v roce 2006 –
odběrné zařízení (přípojka) od
PRE, a.s., pro investiční akci
č. 4227 „Výstavba veřejných zá-
chodků při komunikaci Novo-
sibřinská“ z finančních pro-
středků převedených z vedlejší
hospodářské činnosti ve výši
9 300,- Kč, přes položku rezer-
va v kap. 10 – Pokladní správa
na kap. 08 – Hospodářství dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení

- na základě výsledku výběrové-
ho řízení na pronájem nebyto-
vých prodejních prostor na ko-
nečné autobusů Rohožník paní
Michaele Malíškové, Domano-
vická 1747, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy za cenu proná-
jmu 3 500,- Kč/m2/rok pro pro-
vozovny cukrárna a květinářství

- nákup osobního auta v kap. 09
– Vnitřní správa a uvolňuje
prostředky z položky rezerva
v kap. 10 – Pokladní správa ve
výši 200 000,- Kč

Neschvaluje

- zřízení provozovny baru – her-
ny v nebytových prostorách na
adrese Starokolínská 22 v Újez-
dě nad Lesy

- požadavek na finanční náhra-
du za užívání pozemku č. parc.
PK 527/5 v k. ú. Újezd nad Lesy,
neboť udržováním a spravová-
ním pozemní komunikace MČ

Praha 21 nevzniká žádné bez-
důvodné obohacení a zároveň
pověřuje Úřad MČ Praha 21
(OMI) odpovědět žadateli v in-
tencích jednání Rady MČ Pra-
ha 21

- žádost Sboru dobrovolných ha-
sičů v Újezdě nad Lesy o dota-
ci na nákup tranzitního vozidla
ve výši 225 000,- Kč vzhledem
k omezené výši finančních pro-
středků na výdajové položce re-
zerva v kap. 10 – Pokladní sprá-
va. Pořízení vozidla bude MČ
Praha 21 nárokovat z investič-
ní účelové dotace z MHMP
v roce 2007

Bere na vědomí

- ekonomickou studii na rekon-
strukci domu Novosibřinská 673
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové zpracovat žádost
na MHMP o investiční účelovou
dotaci na asanaci objektu

- předložený materiál týkající se
projektu Divadelního klubu
Spektrum  a zároveň souhlasí
se záměrem na využití prostor
divadla a ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 vypsat záměr na využití
prostor divadla na úřední desce

Ukládá

- starostce pí Vlásenkové svolat
v lednu 2007 mimořádné zase-
dání Rady MČ Praha 21 k ře-
šení celkové koncepce dopra-
vy a jejího zklidnění v obci

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
předložit do příštího jednání
Rady MČ Praha 21 materiál
ohledně záměru na pronájem
veřejných záchodků a trafiky při
komunikaci Novosibřinská s nej-
nižší sazbou 2 500,- Kč/m2

- Úřadu MČ Praha 21 zajistit ná-
kup 3 informačních tabulí s ma-
pou k. ú. Újezda nad Lesy a umís-
tit je u zdravotního střediska
na Rohožníku, u prodejny Lidl
a u prodejny Penny Market

Jmenuje

- pí Ing. Zuzanu Voříškovou před-
sedkyní l ikvidační komise
a zároveň jmenuje členy likvi-

dační komise: pí Ing. Vlastu
Berkovou, pí Jaroslavu Spur-
nou, pí Mar tu Hanzlovou
a pí Věnceslavu Mičánovou,
a to s platností od 30.11. 2006

- pí Ing. Zuzanu Voříškovou před-
sedkyní škodní komise a záro-
veň jmenuje členy škodní komi-
se: pí Ing. Vlastu Berkovou,
pí Dittu Literovou, pí Ivetu Ma-
czanovou a pí Věnceslavu Mi-
čánovou, a to s platností od
30.11. 2006

- pí Zdenu Vodovou předsedkyní
komise Sboru pro občanské zá-
ležitosti a zároveň jmenuje
pí Lenku Drdlovou tajemnicí
SPOZ a dále jmenuje členy ko-
mise SPOZ: pí Irenu Zajacovou,
pí Vítězslavu Lauberovou,
pí Janu Tesařovou, pí Jiřinu Vo-
kounovou, pí Marii Kolembářo-
vou a pí Ivetu Maczanovou,
a to s platností od 30.11. 2006.

- pí JUDr. Hanu Pelčákovou
předsedkyní přestupkové ko-
mise a zároveň jmenuje sl. Mar-
tinu Nejtkovou tajemnicí přestup-
kové komise, a dále jmenuje
členy přestupkové komise:
pí Věnceslavu Mičánovou
a pí Ing. Soňu Štroufovou, a to
s platností od 30.11. 2006

- stálou hodnotící komisi pro po-
třeby odboru majetku a inves-
tic následovně: člen/ náhradník:
Andrea Vlásenková/ Ing. Petr
Štulc, Ing. Tomáš Vaníček /
MUDr. Zuzana Dastychová,
Ing. Vladislav Mareček /Jan
Slezák, Ing. Pavel Molčík /
Ing. Vojtěch Rohlíček, RNDr.
Soňa Beroušková /Josef Rou-
šal, Monika Šárová - tajemník /
Zdena Péterová

- pana PhDr. Miloše Schmidta
předsedou muzejní rady a zá-
roveň jmenuje pí Soňu Pilnou
tajemnicí muzejní rady a dále
jmenuje členy muzejní rady:
pí PhDr. Jaroslavu Jiráskovou,
pana univ. prof. RNDr. Petra
Voňku, CSc., pí Marii Tomai-
desovou, pí Ing. Evu Danielo-
vou, pí Hanu Kořínkovou, pana
Rudolfa Vamberu, pí Mgr. Vác-
lavu Valentovou a pana Ing. Ri-
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Z ÚŘADU

charda Brouska, a to s platností
od 30.11.2006.

- pana PhDr. Miloše Schmidta
předsedou kronikářské rady
a dále jmenuje členy kronikář-
ské rady: pana Ing. Richarda
Brouska, pana RNDr. Jiřího Si-
kače a paní Jitku Královou,
a to s platností od 30.11. 2006.

- pí Libuši Říhovou členkou ko-
mise sociální a zdravotní, a to
s platností od 30.11.2006

Souhlasí

- s doplněním kontrolního výbo-
ru o jednoho člena pí Stanisla-
vu Mudrochovou a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento návrh na prosin-
covém jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s prodejem pozemku č. parc. 488
o výměře 312 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) zveřej-
nit tento záměr MČ Praha 21
s tím, že minimální nabídková
cena je 2 130,- Kč/m2 dle plat-
né cenové mapy a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (VHČ) vypo-
vědět nájemní smlouvu a ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na březnovém jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- plněním rozpočtu za 1. – 3.
čtvrtletí 2006 dle přílohy, která
je nedílnou součástí originálu
tohoto usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na pro-
sincovém jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- se zněním vnitřní směrnice
„Kontrola příspěvků poskytnu-
tých příspěvkovým organizacím
zřízených MČ Praha 21“ dle pří-
lohy, která je nedílnou součástí
originálu tohoto usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materiál
na prosincovém jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 58
– změna rozpočtu v roce 2006
– přijetí neinvestiční účelové
dotace z MHMP ve výši 61 000,-
korun na provoz Sboru dobro-
volných hasičů Újezd nad Lesy
v kapitole 07 – Bezpečnost dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení a dále
ukládá  starostce pí Vlásenko-
vé předložit materiál ke schvá-
lení na prosincové jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 59
– změna rozpočtu v roce 2006
– přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu ve
výši 115 000,- Kč na volby do
zastupitelstva obce v kap. 09 –
Vnitřní správa dle tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto
usnesení a dále ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na prosincovém jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s doplněním finančního výboru
o jednoho člena pí Moniku Šá-
rovou a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento návrh na prosincovém
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s návrhem rozpočtu MČ Pra-
ha 21 na rok 2007 (upraveným)
jako vyrovnaným s příjmy i vý-
daji ve výši 52 011 000,00 Kč
dle předloženého materiálu,
který je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál na
prosincovém jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s prodejem pozemku č. parc.
4306/4 o výměře 462 m2, ostat-
ní plocha, v k. ú. Újezd nad Lesy
za cenu 860,- Kč/m2 Společen-
ství vlastníků Miletická 1624,
1625, 1626 a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zve-
řejnit tento záměr MČ Praha 21
v souladu se zákonem č. 131/
2000 Sb. A dále ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál na březnovém jed-
nání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s darovacími smlouvami pro fir-
my ZISTA – Jaroš, Miroslav Ště-
pán, LACINA – KOUBSKÝ, Sta-
vebniny Krutský a Transtav
Shuravi, s.r.o., které se týkají
osazení vánočního stromku
v parku u Masarykovy základní
školy, Staroklánovická 230,
parc. č. 1652, v k. ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smluv po schválení Zastu-
pitelstvem MČ Praha 21 a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit smlouvy ke schválení
na prosincovém jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

Městská část Praha 21

vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2007
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a činnost spolků

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, nebo
působí na Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy.
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- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v soula-
du s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, orga-
nizace předloží projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace zřizované státem, hl.m.Prahou,
obcemi nebo městskými částmi obcí, obce a městské části obcí.

- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být vyplněny na předepsaném formuláři.
Je nutné jednoznačně vyplnit všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky obsahovat
předepsané údaje, data nebo stručný popis, který může být následně rozveden v příloze/.

Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím skutečnostem:
1. Zda se spolek zabývá prací s mládeží, neboť je zájmem obce podporovat činnost, která se zabývá

využitím volného času mládeže.
2. Zda se spolek stará o starší občany ať už po kulturní či zdravotní stránce, neboť je zájmem obce podpo-

rovat péči o starší občany naší obce.
3. Zda se spolek zabývá činností sloužící  ku prospěchu obce  a jejich obyvatel.

Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce) popsané projekty, u nichž bude
záruka, že městskou části vynaložené prostředky budou dobře využity.

   Časový harmonogram realizace grantového programu:

Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9, nejpozději v den uzávěrky, tj. 16.2.2007

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými přílohami, které stanoví
schválené podmínky pro udělení grantu.
Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici od 8.1.2007:

1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260
2. v kanceláři úřadu u Jitky Králové – grantové řízení č. dveří 16, Úřad MČ Praha 21,

Staroklánovická 260
3. na internetové stránce MČ Praha 21 www.praha21.cz

Bližší informace podá Jitka Králová na tel.č. 281 012 958, nebo osobně v kanceláři č.16

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŹÁDOSTI O GRANT PRO ROK 2007
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 21 a jsou  regis-

trovány v souladu s právním řádem České republiky a splňují všechny zákonem předepsané podmínky
pro příslušnou činnost.

2. Projekty musí být realizovány v roce 2007 v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí finančního
příspěvku - grantu.

3. Městská část Praha 21 si v případě udělení grantů vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši,
realizace grantů není nárokovou položkou a jeho poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.

4. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze čerpat pouze v souladu s účelem
uvedeným v žádosti o grant, tzn. zejména na provozní náklady, potřeby pro činnost neziskových subjek-
tů, apod.

5. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků
přidělených MČ Praha 21.

6. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci  schváleného rozpočtu pro rok 2007.Vybraným
žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě smluv, které budou uzavřeny mezi
MČ Praha 21 a příjemcem grantu.

7. Každý projekt (žádost) musí být zpracován stručně, výstižně a musí obsahovat následující:
- název  žadatele s jeho stručnou charakteristikou (zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších aktivit)
- sídlo (adresa), IČO
- právní forma subjektu podle zřizovací listiny nebo registračního dokladu
- číslo účtu, adresu bankovního ústavu, má-li žadatel účet u banky
- časový a věcný harmonogram realizace projektu
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- cíl, obsah, zdůvodnění žádosti
- ekonomickou rozvahu ( celkovou výši nákladů, rozpis položek nákladů, požadovanou výši daru )
- žadatel o grant přiloží kopií zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného právního dokumentu osvěd-

čující povolení  a zaměření žadatele
- žadatel je povinen provést vyúčtování k 31.12.2007 a předat ho nejpozději do 31.1.2008 na Úřad MČ

Praha 21 do podatelny, osobně nebo poštou, platí datum doručení
- nevyčerpané prostředky nebo řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu musí vrátit zpět na účet

MČ Praha 21.
8. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
9. Příjemce grantu umožní zástupcům Městské části Praha 21 průběžně sledovat realizaci projektu,

a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. V případě nevyřeše-
ného vyúčtování jakýkoliv finančních prostředků, nebudou žadateli v obdobných případech další finan-
ce poskytnuty.

10. Žádosti je možné poslat na adresu Úřad Městské části Praha 21, Staroklánovická 260,190 16  Praha 9,
nebo předat do podatelny na stejné adrese do 16.2.2007 (platí den doručení).

11. O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného roz-
hodnutí.

12. O udělení grantů rozhoduje Rada městské části Praha 21.
13. O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé o grant informováni následně po schválení Radou měst-

ské části Praha 21 na úřední desce a na internetové stránce www.praha21.cz, kde je také k dispozici
předepsaný formulář i s podmínkami pro podání žádosti o grant.

14. Předepsaný formulář je k dispozici od 8.1.2007 v podatelně Úřadu Městské části Praha 21, Staroklá-
novická 260, Praha 9

Podmínky grantového řízení

Městská část Praha 21 vyhlašuje

PROGRAMY NA PODPORU SPORTU , KULTURY A VYUŽITÍ VOLNÉHO
ČASU v městské části Praha 21

pro rok 2007

určené pro
subjekty působící v oblasti sportu, kultury a využití volného času

Vyhlášené programy:

I. Zkvalitnění sportovních povrchů
II. Prostory pro činnost

III. Rekonstrukce a úpravy kluboven a tělovýchovných zařízení
IV. Nákup drobného vybavení
V. Kulturní akce

Termín uzávěrky: 16. února 2007

Místo a podání žádosti : Podatelna Městské části Praha 21
Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9

Způsob podání: Osobně, poštou  ( platí den doručení )
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I. Zkvalitnění sportovních povrchů

Cíl programu:
1. Zkvalitnění stávajících zařízení pro provoz sportovních her a činností
2. Přeměna povrchu sportovišť

Podmínky:
1. Zajistit údržbu zařízení
2. Povinnost oznámit MČ konání akcí
3. Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnanců ani jiné odměny zaměstnanců a členů organizace

II. Prostory pro činnost

Cíl programu:
Z programu budou hrazeny náklady nezbytné na úhradu nájemného, energií, paliv, plynu, vodného  a stoč-
ného, dále úpravy nebo rekonstrukce stávajících prostor za účelem zřízení a vybavení klubu  ( organizace,
spolku )

Podmínky:
1. Zajistit údržbu zařízení pro činnost klubů, spolků apod.
2. Povinnost oznámit MČ konání akcí
3. Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnanců ani jiné odměny zaměstnanců a členů organizace

III. Rekonstrukce a úpravy kluboven a sportovišť

Cíl programu:
1. Rozšíření a zkvalitnění podmínek pro sportování
2. Udržení základních podmínek pro činnost
3. Z programu budou hrazeny náklady nezbytné na úhradu oprav a rekonstrukcí a náklady spojené

s havarijním stavem nutného vybavení pro činnost

Podmínky:
1. Zajistit údržbu zařízení
2. Není určeno na nákup kancelářské techniky
3. Povinnost oznámit MČ konání akcí
4. Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnanců ani jiné odměny zaměstnanců a členů organizace

IV. Nákup drobného vybavení

Cíl programu:
    Z programu budou hrazeny nákupy drobného sportovního vybavení, startovné a doprava na sportovní
akce a drobný spotřební materiál.

Podmínky:
1. Uvést pro jak velkou skupinu účastníků bude projekt určen
2. Jaký má organizace, klub, spolek vztah k MČ Praha 21
3. Z programu nebudou hrazeny mezinárodní akce

V. Kulturní akce

Podmínky:
1. Uvést název akce
2. Povinnost oznámit MČ termín konání akce
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OŽPD

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na
I. čtvrtletí roku 2007

     leden Toušická 13. 1. velkoobjemový odpad
Rohožnická 13. 1. velkoobjemový odpad
Netušilská 13. 1. velkoobjemový odpad

     únor Druhanická x Staroújezdská 3. 2. velkoobjemový  odpad

Valdovská x Kynická 3. 2. velkoobjemový odpad
Žehušická x Měšínská 17. 2. velkoobjemový odpad
Starokolínská (u parku) 17. 2. velkoobjemový odpad

     březen Dědická x Ranská 10. 3. velkoobjemový odpad
Rohožnická 10. 3. velkoobjemový odpad
Toušická 24. 3. velkoobjemový  odpad
Netušilská 24. 3. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních nebo večerních hodinách.

Co do veklkoobjemového 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

M. Nejtková - OŽPD

Roční hlášení odpadů – informace pro podnikatele
Ráda bych připomněla podnikatelům povinnost zaslat roční hlášení odpadů, které vyplývá ze zákona

o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci  odpadů a oprávněné osoby v případě,

že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50
tunami ostatních odpadů za kalendářní rok  zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdi-
vé roční hlášení odpadů. Hlášení musí obsahovat druhy a množství a způsob nakládání s odpady a infor-
mace o původcích odpadů.  Ohlášení se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu na tiskopi-
se, který je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění. Tato vyhláška v § 22 dále
upravuje další podrobnosti o hlášení odpadů. V případě, že se jedná o mobilní zařízení, provádí se  ohla-
šování příslušnému úřadu  podle místa nakládání s odpadem.

Hlášení se posílá příslušnému obecnímu úřadu obcí z rozšířenou působností podle místa provozovny.
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna na-
chází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice.

Formulář ročního hlášení odpadů lze elektronicky stáhnout z Informačního serveru pražské radnice
( www.praha-mesto.cz ) dále jak si zařídit, životní prostředí, odpady, zasílání ročního hlášení o produkci
a nakládání s odpady). Nedílnou součástí formuláře jsou informace o způsobu vyplnění.

Za OŽPD – M. Nejtková – odpadové hospodářství
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Upozornění na vývoz popelnic
V pondělí dne 1. ledna 2007 se nebudou vyvážet popelnice v Újezdě nad Lesy. vývoz se

posouvá na úterý 2. ledna 2007.
Z důvodu tohoto posunu se může stát, že Vám nebude vyvezena popelnice v den vašeho

pravidelného svozu. Nechte si proto sběrnou nádobu venku i následující den a bude vám
svozovou společností Pražské služby a.s. vyvezena. Tato časová ztráta by se měla do kon-
ce týdne vrátit do pravidelného plánu.

Za OŽPD - M. Nejtková

Podnikatelé a živnostníci pozor!
Jste-li osobou podnikající v provozovně, která je vytápěna kotlem s odvodem spalin, nebo používá-

te těkavé organické látky nezapomeňte se nejpozději do 15. února nahlásit na příslušný odbor ochrany
ovzduší dle velikosti zdroje. Malé zdroje (výkon od 11kW  až do 200kW) se nahlašují na úřadě přísluš-
né městské části (odbor životního prostředí a dopravy Újezd nad lesy). Zde jsou k dispozici formuláře
pro oznámení. Střední zdroje (výkon od 201kW až do 5MW) a zdroje vyjmenované v příloze Nařízení
vlády č.353/2002 Sb.(např. obrábění kovů, zpracování kamene, zpracování dřeva, čistírny odpadních
vod, udírny atd.) na odbor ochrany ovzduší Magistrátu hl. města Prahy.

referent OŽPD M. Kopecká

Upozornění pro chovatele včel !
Upozorňujeme chovatele včel na povinnost oznámit do konce února na odbor životního prostředí

a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev v souladu s ustanovením § 51 odst. 8 záko-
na č. 326/2004 Sb. o rostl inolékařské péči, v platném znění a § 6 vyhlášky č.327/2004 Sb.
o ochraně včel, zvěře a vodních organismů, v platném znění. Formuláře pro oznámení je možné si vyzved-
nout u nás na OŽPD.

referent OŽPD M. Kopecká

Než porazím strom
Při své práci se potkávám s různými lidmi, mnoh-

dy jsem potěšena jejich zájmem o zeleň a stromy
kolem nás, ale bohužel stále přibývá lidí, kteří si asi
až tak dobře neuvědomují význam dřevin kolem nás.
Možná to mnohým bude připadat úsměvné, ale vel-
ká část žádostí o kácení se týká stínění, hrabání
listí a dokonce zdůvodnění, že by v budoucnu moh-
ly překážet – kvůli těmto důvodům chtějí majitelé
pozemků pokácet strom. Lidé zapomínají, že stro-
my tu nejsou jen do počtu, že poskytují domov
a obživu desítkám živočišných i rostlinných druhů,
produkují (pro nás životně důležitý) kyslík, poskytují
nám stín,vůni i pohlazení po duši a naše odplata ?
Zamyslete se prosím nad každým stromem, o který
chcete požádat, zvažte co pokácení přinese Vám
a co ostatním ať sobeckost jednoho druhu nezaviní
ohrožení druhů jiných.

Pokud se, i přes všechna zvážení, rozhodnete
strom odstranit, nezapomínejte požádat o povolení
na našem odboru životního prostředí. Do procesu
povolení či oznámení totiž spadají všechny stromy
(i ovocné).

S přáním více stromů kolem nás
Martina Kopecká

                        referent OŽPD
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Otázky čtenářů
1.  Dobrý den, prosím o zařazení informace, jak bude
řešen přistup k novým parcelám na Blatově, u čis-
tičky vod. Bydlíme v Nadějovské ul. a představa, že
veškerá doprava související s nadcházejícími sta-
vebními aktivitami na všech stavebních parcelách,
bude jen a pouze naši ulici, je velmi děsivá.

Pro stavbu „Komunikace a sítě v lokalitě V Ladech“
byl správcem místní komunikace (odborem majetku

a investic) stanovena dopravní trasa: Komunikace
1/12, Starokolínská – Nadějovská – Borovská a zpět.
Jedná se o nejkratší možnou trasu.

OŽPD – Ing. Zicháček

Pokud i vy máte nějaké otázky, prosím pište do
redakce Újezdského zpravodaje. Upozorňujeme, že
otázky a příspěvky musí být řádně podepsány, včet-
ně adresy.

M. Nejtková -  redakce  ÚZ

MEZI LIDMI

Újezdský les
V prosincovém vydání měsíční-

ku Újezdský zpravodaj jsem si
přečetl článek Spolku pro Trvalý
Rozvoj a Okrašlování Městské
části Praha 21 o.s., Újezdský
STROM, k problematice zřízení
nebo nezřízení golfového hřiště
v Klánovickém lese.

Ten problém sám je poměrně
jednoduchý a ve své podstatě pře-
hledný. Na jedné straně je inves-
tor, který inicioval vznik občanské-
ho sdružení Forest Golf Resort,
na druhé straně sdružení občanů
Klánovický les a také Újezdský
STROM. Obě strany mají své ar-
gumenty, které prosazují a pro
které shánějí podporu. Standard-
ní situace. Já sám, abych přede-
šel dohadům, jsem hráčem golfu
a takto členem sdružení Forest
Golf Resort.

Co mne zaujalo jak v celkové
argumentaci odpůrců obnovení
golfového hř iště vůbec, tak
i v tomto článku, je rétorika. Tak
např. v článku figuruje vyjádření,
že „Poměr sil zastupitelů pro za-
chování lesa versus zastupitelé
pro tzv. „golf“…“ Nechápu, proč je
slovo golf v úvozovkách a proč je
golf „tzv.“. Golf je golf, poměrně
historicky známý a rozšířený sport

a není „takzvaný“. Rád bych pod-
trhl, že i ten nejpitomější a nejmé-
ně šikovný hráč golfu musí absol-
vovat odbornou výuku a složit
zkoušky k tomu, aby získal sta-
tut hráče a povolení ke hře na
golfových hřištích. Tam platí dost
přísná pravidla nejen pro hru, ale
i pro chování hráčů. Žádná tako-
váto pravidla ovšem neplatí pro
chodce nebo cyklisty, a proto ne-
považuji poněkud znevažující
úvozovky a zkratku „tzv.“  za
vhodné.

Jedním z obecných argumentů
proti golfu a golfu v Klánovickém
lese je, že je to sport, který není
pro všechny. Z kontextu rozumím,
že se tím myslí, že je finančně
náročný a ne všichni si ho mohou
dovolit. To je argument, který
uznám a opravdu nečekám, že
proletář přijde z práce, značkově
se oblékne, vezme golfovou výba-
vu, odehraje si devět podvečer-
ních jamek a spláchne prach fair-
wayí douškem čisté sladové
whisky v klubovně. Právě tak mi
ale připadá absurdní, že tentýž
proletář si nechá podkoním osed-
lat a vyvést věrného oře a vsedna
naň, rajtuje podvečerním lesem
a přemýšlí o světlých zítřcích.
A přitom jízdy na koni jsou sdru-
žením Újezdský STROM právě

jako jedna z variant golfu v Klá-
novickém lese zvažovány.

V článku mne také zaujalo to,
jak autor zaujímá nadhled a am-
bici soudit. Tak např. cituje s jakým
programem (ohledně lokality lesa)
ODS do voleb šla a hned o odsta-
vec níž vyjadřuje i přání „Doufá-
me a věříme, že zastupitelé…
důvěru místních voličů nezkla-
mou“ a o další odstavec níže pak
odhaluje že „Ne každá koncepce
lesoparku musí být správná a ne
každý lesopark je lepší než sku-
tečný zdravý a čistý les.“ Aby to-
tiž náhodou zvolení zastupitelé
neměli nějakou nesprávnou před-
stavu o tom, jak vypadá lesopark
a nezklamali tak důvěru voličů.
Také o obyvatelích Klánovic se
v souvislosti s volbami, v nichž
zřejmě volili v souladu s přesvěd-
čením autora, píše, že „…volili
obyvatelé Klánovic moudře.“ Mož-
ná je to samozvané hodnocení,
ale zase dobře, že někdo má tu
odpovědnost na sebe takové hod-
nocení vzít. Pokud je mi známo,
místo ombudsmana České repub-
liky se dalších 6 let neuvolní a tak
se možná dočkáme rozsudků
svých jednání a kroků my, čtenáři
časopisu Újezdský zpravodaj.

Ing. Pavel Moudrý
Újezd nad Lesy
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Věc: Stížnost na opětovné neprovedení chodníků Paní Andrea Vlásenková
starostka městské části Praha 21
+ vedení a členové ODS

Vážená paní starostko, vážený pane primátore!

Podávám již několikerou stížnost na opětovné neprovedení chodníků na hlavní komunikaci v MČ 21 –
Újezd nad Lesy.

Úřadem m.č. 21 bylo slíbeno a to písemně, že po skončení stavby vodovodního a plynovodního řadu na
severní straně hlavní komunikace (Novosibřinská x Starokolínská) budou vybudovány v místech, kde do-
sud vinou a neschopností radních nebyly provedeny.

Po skončení staveb vodovodních a plynovodních řadů vůbec nebyly zarovnány zásypy rýh a ša-
chet, byly ponechány až 30cm hluboké jámy, nebyl proveden ani prozatímní zásyp štěrkem, aby se
dalo podél plotů chodit. tento stav přes stížnosti občanů trvá dodnes!

Nyní lidé čekají na chodníky již přes rok a musí chodit po nebezpečném okraji vozovky a riskovat
život, neboť dle mých zkušeností mne míjí nákladní auta ode mne pouhých 5 cm. Nebo musí dle počasí
chodit  v prachu či v bahně na nerovné stezce kolem plotů, kde si mohou přivodit úraz. Kolik mají
lidé ještě podat stížností, aby se zrealizovala běžná součást měst a obcí – tj. chodníky?

UVĚDOMTE SI, ŽE ZDE MUSÍ CHODIT RODIČE S KOČÁRKY A SLUŽBY – NAPŘ. DORUČOVA-
TELKY POŠTY A DENNÍHO TISKU!!!

V civilizovaném světě jsou ve městech a v městských částech chodníky. Vzhledem k tomu, že v m.č. 21
na nebezpečných místech jako je hl. komunikace chodníky na několika úsecích osud nejsou, zod-
povědné osoby se dopouštějí dle občanského zákoníku a souvisejících zákonů a vyhlášek přímého
ohrožení na životech občanů.

Důrazně Vás vyzývám k rychlé realizaci výstavby chodníků na hlavní komunikaci.
vzhledem k tomu, že se jedná o investiční výstavbu ve veřejném zájmu, mohou být zahájeny práce bez

stavebního povolení.
Je s podivem, že obec vynaloží peníze za parkovou úpravu v obci a dělá že nemá pouhých 350.000,-Kč

na dlážděné chodníky z dlaždic 40/40 cm, i když v obecní kase peníze na chodníky nejsou.
Nezájem a ignorace radních je nejlépe patrná na přechodu u konečné autobusů – sídliště Rohož-

ník, kde u semaforů byl chodník vybudován v délce cca 10 m a (světe div se!) zaslepen (!) místo
pokračování až k příčným ulicím Všěňská a Velimská!

V Praze 2.12. 2006, Vlach
Novosibřinská 1104
190 16  Praha 21

na vědomí:

- MUDr. Pavel Bém, primátor HMP
- MHMP – příslušné odbory
- TSK
- Policie ČR – DI
- Česká televize
- Televize Nova

Tento dopis byl předán paní starostce Vlásenkové, která na něj v příštím čísle odpoví.
M. Nejtková – redakce ÚZ

ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ   ŠKOLIČKY
nás, kteří žijeme a pracujeme
s dětmi, to platí dvojnásob.Jsme
jim vděční, že nám otevírají svá
srdíčka a berou nás s sebou do

tajuplného světa opravdového
strachu z čertů a krásně nekoneč-
ného čekání na Ježíška.

Ale nemyslete si, že jsme celý
prosinec jen čekali! Samozřejmě
k nám zavítal Mikuláš i s andělem

Už se zase můžeme ohlížet za
dalším uplynulým rokem. Prová-
zely nás v něm úsměvy i slzičky,
tak jako v těch předešlých. Pro
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a čerty a donesl dětem báječné
dobroty ( za velkou mikulášskou
nadílku pro všechny děti děkuje-
me panu Kněžínkovi ! ). Jen udě-
lat společné fotky bylo obtížné,
nikdo totiž nechtěl stát vedle čer-
tů. Co kdyby.. Čekání nám zpří-
jemnila i dvě divadélka.

Desátého prosince naše děti
potěšily svým vystoupením nej-
starší generaci na vánočním se-
tkání újezdských důchodců. Také

jsme pilně vyráběli dárečky a na-
cvičovali na besídku.Ta proběhla
ve středu dvacátého prosince le-
tos poprvé v jídelně ZŠ v Polesné
ulici. Opravdu moc děkujeme
panu řediteli Kurkovi za zapůjče-
ní jídelny. Konečně jsme měli dost
místa pro všechny rodiče, babič-
ky,dědečky, sourozence i účinku-
jící děti. A kdybyste viděli těch
dárků pod stromečkem! Za děti
děkujeme všem rodičům, kteří

sponzorsky přispěli na vánoční
nadílku a také  našemu MÚ , kte-
rý se na dárcích podílel význam-
nou finanční částkou.

A pak už přišel Ježíšek a na
dveře zaklepal další rok…

Dovolte mi popřát vám všem aby
byl krásný, abyste ho prožili ve zdra-
ví, aby se vás hodně pevně drželo
štěstí a aby v něm bylo o hodně
víc úsměvů než těch slziček.

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

KULTURA

Kulturní centrum Beseda program na leden 2007

PF 2007
Vážení spoluobčané,
Je tomu přesně rok, co Klánovické fórum převzalo správu KC Beseda. Doufáme, že jsme naplnili očekávání o znovuoživení

kulturně-společenských aktivit v Klánovicích. I nadále se těšíme na vaše podněty, nápady a nezištnou pomoc. Děkujeme také
všem, kteří nám v loňském roce pomáhali při organizaci akcí či správě KC Beseda. Aktivní kulturně-společenský živost v Klánovicích
se neobejde bez další vaší účasti či příspěvků.

V novém roce 2007 vám všem přejeme úspěch, spokojenost, lásku a také příjemné kulturní zážitky v Klánovicích.
Katka, Romana, Mar tina, Tomáš, Kuba a další dobrovolníci Klánovického fóra.

Čtvrtek, 4.1., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  GRAND HOTEL (ČR – 2006)
Komedie, 97 min.,, přístupný
Režie: David Ondříček; hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Jaroslav Plesl, Jaromír Dulava, Dita Zábranská, Ladislav Mrkvička.
V režii Davida Ondříčka a podle předlohy Jaroslava Rudiše opět ožívají podivné vztahy současných mladých lidí, tentokrát na Ještědu.

Neděle, 7.1.,15.00 hod. RODINNÉ KINO – GARFIELD II (USA – 2006)
Rodinný,animovaný, 80 min, český dabing.
GARFIELD, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje společně se svým věrným parťákem psem ODIE, aby
překvapili svého páníčka JONA , který je právě s přítelkyní LIZ v Londýně.

Úterý, 9.1., 19.30 hod. KINO –  DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE (USA - 2005)
Komedie, 92 min., české titulky
Režie: Jason Reitman, hrají: Aaron Eckhar t, Maria Bello, Adam Brody. Cigarety nejsou žádné Tic Tacy. Jsou cool, jsou
dostupné a návykové. Měly by se prodávat samy a přitom odběr stagnuje. Nick Taylor má za úkol to změnit.

Čtvrtek, 11.1., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – VOLVER (ŠPANĚLSKO – 2006)
Komedie, 120 min, od 15 let ,české titulky
Režie: Pedro Almodóvar, hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueńas, Blanca Portillo, Yohana Cobo. Když duchové
tančí tango. Svým v pořadí již 17. snímkem se největší evropská režisérská ikona vrací ke svým kořenům, ke své matce, k místu
kde vyrůstal. Volver znamená „vrátit se“ – a Pedro Almodóvar se svým novým filmem vrací do kraje svého dětství La Mancha.

Středa, 17.1., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Loutkové divadlo Vysmáto zahraje hru o tom jak zlý vlk pochodil…O tom jak zloba a nenasytnost bývají potrestány.
Divadlo Vysmáto (www.vysmato.cz) kombinuje vystoupení loutkových postav s živými vstupy, zpěvem a hrou na kytaru.
Ve svých příbězích slučuje starší lidovou a klasickou pohádkovou tvorbu s modernějším pojetím a komunikací s dětmi. To
vše v hravém duchu přístupném těm nejmenším i těm starším divákům, přidává i špetku improvizace, veselých zážitků
a bezprostředního kontaktu s diváky. Vstupné: 35,-Kč/osobu

Čtvrtek, 18.1., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  TRANSYLVANIA (FRANCIE – 2006)
Road movie, 103 min,, české titulky , od 15 let
Režie: Tony Gatlif, hrají: Asia Argento, Amira Casar, Birol Unel, Alexandra Beaujard. Mladá Francouzka Zingarina přijíždí
společně s kamarádkou Marií do Transylvánie hledat svou ztracenou lásku, muzikanta Milana. Živelná road-movie plná
úžasné hudby. Uvedení v rámci Cannes 2006.

Úterý, 23.1., 19.30 hod. KINO – DÁBEL NOSÍ PRADU (USA – 2006)
Komedie, české titulky, 109 min.,mládeži přístupný,
Režie: David Frankel, hrají: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt. Svět newyorské módy, kde
nepovedený účes může zabít celou vaši kariéru, je časopis Runway vysněným Olympem všech, kdo se jen trochu
zajímají o svůj vzhled. Nejmocnější žena módního průmyslu Mirandy Priestly (Meryl Streep), mu vládne tvrdou rukou.
Předlohou filmu ĎÁBEL NOSÍ PRADU je stejnojmenný knižní hit z pera Lauren Weisberger, který strávil šest měsíců na
žebříčku bestsellerů The New York Times



14

KULTURA

Čtvrtek, 25.1., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  SAMARITÁNKA (JIŽNÍ KOREA – 2004)
Drama, 95min., titulky, od 15 let.
Režie: Kim Ki-duk, hrají: Lee Uhl, Kwak Ji-min, Seo Min-jung, Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do
Evropy zvláštním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic
divného. Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní...

Neděle, 28.1., 15.00 hod. RODINNÉ KINO –  LOVECKÁ SEZÓNA (USA - 2006)
Rodinný,animovaný, 86 min., český dabing.
Do života Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divočině, vtrhne jako
uragán vychr tlý a upovídaný jelen Elliot...

Úterý, 30.1., 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – TÉMA TRAVELING
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 45 min.
Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku
nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede lektorka se zahraničními zkušenostmi. Kurz bude vždy tématicky
zaměřen – nyní na cestování. Vstupné: 40,-Kč

Čtvrtek, 1.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  PARFÉM (ŠPANĚLSKO, NĚM., FRANCIE – 2006)
Thriller, 147 min. od 12 let, titulky
Režie: Tom Tykwer, hrají: Ben Wishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Sara Forestier, Corinna Harfkách. Karoline Jean-
Baptiste Grenouille má vlastnost génia – svým nosem dokáže zachytit, detailně popsat a charakterizovat všechny vůně.
Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit démonickou vůni, jejíž základní esencí bude vůně mladé dívky, nevinné
a čisté. A učiní pro to vše... Film podle známého bestselleru Patricka Süskinda. Od dob Edgara Allana Poa nikdo
nenapsal tak dokonalý thriller.

Neděle, 4.2., 15.00 hod. RODINNÉ KINO – ASTERIX A VIKINGOVÉ (DÁNSKO, FRANCIE – 2006)
Rodinný, animovaný 78 min., český dabing
V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je
přidělen nemožný úkol – učinit z něj pravého muže...

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

důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
● Předprodej nebo rezervace přímo v Kulturním centru Beseda  během jednotlivých akcí nebo telefonicky na 604288076
● Finanční příspěvky pro rok 2007 zasílejte na číslo účtu veřejné sbírky: 51-1079340247/0100
● Děkujeme předem za příspěvek v jakékoli výši!

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

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

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

Lednová zahrádka
Je tu leden, první měsíc v roce 2007. Světlo po-

malu přibývá a dny se prodlužují, ale zima nás ještě
dlouho potrápí. Nenechme trpět ptáky, kteří u nás
přezimují. Do krmítek jim dáváme dobroty, které jim
neublíží. Nejlepší jsou slunečnice a rozdrcené oře-
chy. Také lojové koule se semínky mají ptáci rádi.
Na jaře vám za zobání hezky zazpívají.

je celý trávník. Pak je další možnost a tou jsou her-
bicidy. Pro tento účel se dají použít Lontrel 300, Sta-
rane nebo Trastan, všechny mají jednoduché použi-
tí. Mně osobně sedmikrásky a jetelíček nevadí. Obojí
je potrava pro včelky.

Ještě bych se s vámi chtěla podělit o jeden re-
cept na vypěstování ozdoby do zahrady nebo tera-
sy. Na poslední výstavě zahrádkářů v loňském říjnu
jste mohli obdivovat obrovské chryzantémy o prů-
měru až  1 m v plném květu. Tyto květiny nebyly kou-
peny za účelem vystavení ale byly vypěstovány př.
Blankou Líznerovou, která se s vámi ráda podělí
o zkušenost jak se jí podařilou takovou krásu vytvo-
řit. Jedná se o chryzantému drobnokvětou nízkou,
kterou běžně kupujeme na dušičky. První rok po od-
květu, ještě před mrazy, rostlinu seřízneme asi na
10 – 15 cm a i s květináčem zasadíme hluboko do
země ve skleníku a zahrneme zeminou. Jestliže
nemáme skleník, můžeme uložit i venku, vrstva ze-
miny však musí být vyšší. Zjara po narašení očistí-
me od suchých stonků, přesadíme do většího květi-
náče s humozní zeminou. A teď nastane to, co neradi
děláme. To je zaštipování nových výhonků na 10 –
15 cm, delší nenecháváme růst. Se zaštipováním
pokračujeme do července. Květina po těchto zása-
hách by se měla rozrůst do šířky. Květináč umístí-
me do polostínu a ochráníme před prudkým deštěm.
Každým dalším rokem pokračujeme stejným způso-
bem. Na výstavě byly květiny 4 a 5 let staré.

Můžeme si samozřejmě tyto rostliny každým ro-
kem koupit, ale vlastnoručně vypěstované nám udě-
lají větší radost.

Když napadne hodně sněhu, nebo se utvoří ná-
mraza, zkontrolujeme jehličnany a stálezelené list-
náče, oklepeme opatrně sníh, který by je mohl po-
škodit. Sloupovité tvary můžeme ještě teď svázat
motouzem nebo pásy juty.

Když jsou v zimě malé srážky a větrno, je dobré
zalít jehličnany, vřesy a stálezelené listnáče aby nám
nepřeschly. Za silných holomrazů můžeme již na-
kopčené růže přikrýt vrstvou chvojí, hodí se k tomu
třeba vánoční stromek, který již posloužil svému
účelu.

Na zahrádkách se v dnešní době pěstuje větši-
nou trávník, jehličnany a ozdobné keře. Za několik
let se v trávníku přemnoží plevele. Sedmikrásky jsou
sice hezké, ale někdo je na svém trávníku nemá rád.
Jak uchovat trávník bez poskvrnky? Na to je několik
rad a způsobů. Sedmikráska – chudobka je vytrvalý
plevel, který kvete po celý rok a někdy i pod sně-
hem. Jedna rostlinka se rozmnoží i několika sty naž-
kami a ty roznáší po okolí voda, vítr a hmyz. Časté
sekání trávníku její růst podporuje, protože je u země
a sekačka ji nevezme, naopak, a její růst podpoří
ještě světlo, vláha a výživa. Na omezení výskytu sed-
mikrásek máme několik možností. Např. sekat ko-
sou nebo lištovou sekačkou, vypichovat  listové rů-
žice, což je velmi pracné a můžeme tuto možnost
použít opravdu na malých plochách. Drastický způ-
sob je použití Randapu-0,5 %, což nám ale zlikvidu-

Přeji vám, aby se vám podařilo k vaší radosti vy-
pěstovat obrovské chryzantémy. Také to zkusím.

Po loňském úspěšném pěstování brambor na na-
šich zahrádkách si můžete objednat sadbové bram-
bory na obvyklých místech a na číslech telefonů
281972155 – Nohejlovi, 281972219 -  Líznerovi
a 281971101 – Exnerovi.

Za Český zahrádkářský svaz
Z. Nohejlová
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SPORT

Taekwondo – újezdské medaile z Vánočního poháru

   V sobotu 9.12.2006 se konal 11. ročník Vánočního turnaje
v Pelhřimově, kterého se zúčastnil i újezdský klub Kangsim
Dojang. Tento turnaj je jeden z nejprestižnějších na území
České republiky, a tak na něm nemohli chybět ani závodníci
z Německa, Ruska, Polska, Běloruska, Chorvatska, Litvy, Srb-
ska a Černé hory.
V takto nabité kon-
kurenci, která číta-
la přibližně 400 zá-
vodníků se našich
21 bojovníků sna-
žilo získat co nej-
lepší výsledek.

Náš klub jako obvykle prokázal své kvality a nezalekl se za-
hraniční konkurence. Na prvních místech se umístili naši zku-
šení závodníci: Sára Semerádová, Marcela Miková, Adéla Wurs-
tová, Laura Vinklerová a Pavel Černý. Před nelehký úkol byl

postaven Petr Vo-
becký, kterému byl
soupeřem německý zápasník s černým páskem. Ačkoli Petr
spadal do nižší kategorie, odhodlal se proti tak silnému sou-
peři postavit. I když ho nepřemohl a skončil tak druhý, zaslou-
ží si velké uznání. Dalšími závodnicemi, které skončily na dru-
hém místě byly Klárka Šťastná a Tereza Lišková, která do
posledních chvil sváděla vyrovnaný boj s reprezentantkou
České republiky. Na třetí místa dosáhli Robert Husák, Jakub
Šťastný, Julius Smolej, Ríša Stočes, Kryštof Zelený, Dominik
Urich a Matěj Štacha. Velká pochvala patří i těm, kteří na
medaile nedosáhli. Jako doprovod pomáhali hlavnímu trené-
rovi Marku Doxanskému Zuzka Lincová, Honza Kotrč a zdra-
votnice Lenka, kteří měli na starosti přípravu závodníků před

zápasem a pomoc při „koučování“. Nesmíme zapomenout ani na vydatnou pomoc rodičů, kteří zajišťovali
dopravu a stmelovali kolektiv.

Vánoční turnaj v Pelhřimově uzavřel velmi úspěšnou sezónu 2006 újezského taekwondo a nastavil vy-
sokou laťku pro sezóny příští. Doufejme, že budou ještě lepší.

David Krčil, SK Kangsim

Přehled sportovních aktivit určených pro veřejnost v tělocvičně

JOGA – úterý - 18.30 - 20.00 hod
Vedoucí:  paní Mikešová – 776 595 125

VOLEJBAL – čtvrtek-18.30-20.30 hod
Vedoucí:  paní Veselá – 723 679 327

BŘIŠNÍ TANCE – čtvrtek - 20.30 - 22.00 hod
Vedoucí:  paní Janstová – 776 331 330

FLOORBAL – pátek - 18.00 - 19.00 hod
Jedná se o mládež kolem 20 let.
Vedoucí:  pan Linc – 728 861 287

Zdeněk Voříšek – VHČ
777 811 331

ZŠ Masarykova:

TAKWONDO – pondělí - 16.00 - 18.00 hod
úterý - 16.00 - 18.30 hod
středa - 16.00 - 19.00 hod
čtvrtek - 15.00 - 18.30 hod
pátek - 16.30 - 18.00 hod

Vedoucí:  pan Doxanský – 776 700 496

BALET ARABESKA – pondělí - 15.00-16.00 hod
pátek - 15.00-16.30 hod

Vedoucí:  paní Poková – 603 847 737

S.P.C.CH. – JOGA – pondělí - 18.00-19.30 hod
Vedoucí:  paní Kolinová – 777 290 142
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RŮZNÉ

Od 1. prosince 2006 je možné v podatelně MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9 – Újezd
nad Lesy předplatit Újezdský zpravodaj. Měsíčník je potom doručován každý měsíc do domovní schránky
a to do třech dnů od jeho vydání.

Roční předplatné se bude vybírat do 17. ledna 2007.                       ( Cena za 1 výtisk 3 ,-Kč).
V případě dotazů volejte na tel: 2810 129 43 – redakce.

M. Nejtková – redakce

Upozornění

Upozorňujeme vdovy důchodkyně, které si dosud nepodaly žádost o zvýšení vdovské-

ho důchodu podle novely zákona o důchodovém pojištění, aby tak ve vlastním zájmu ne-

prodleně učinily. Informace lze získat na České správě sociálního zabezpečení.
Za SD Svátková

Sportovní akce mimo tělocvičnu

Cvičení maminek s dětmi od 1 do 4 let pátek  9:30 – 10:30

BABY CENTRUM V ZAHRADĚ, Starokolínská ulice

vedoucí:  Jirsová Lucie  606 225 225
M. Nejtková - redakce

SPORT

RESTAURACE NO.110
Praha – Koloděje

PŘIJME SERVÍRKU
do mladého kolektivu.

tel: 605 243 360

DAŇOVÉ  PŘIZNÁNÍ 2006
SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Vám zajistí
MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy Běchovice
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: info@mvm-servis.cz

OBCHOD S ODĚVY   Újezd nad Lesy

hledá
KREJČOVOU - ŠVADLENU

na drobné úpravy oděvů
Tel.: 603 897 201

INZERCE
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placená
 inzerce & reklama

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

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

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

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

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

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

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

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

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

Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX na počkání
Rozvoz materiálu automobily Man s hydraulickou rukou , Liaz s hydraulickou rukou
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace
Montáž střešních oken Velux – pro RD zdarma (5% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!

Ivana HLAVÁČKOVÁ
výhradní pojišťovací poradce

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

ÚČETNÍ SERVIS H + P
daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,

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

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

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

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

Tel.: 28197 3333

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

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

daňovou evidenci
zpracování daňových přiznání

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

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY

tel: 606 578 288,   e-mail: uspo@o2active.cz
kancelář: Semonická 2174,  Praha 9 - H. Počernice, Hana Matoušková

ZDRAVOTNÍ  SESTRA
NABÍZÍ  HLÍDÁNÍ

SPOLEHLIVOST ZARUČENA

Mobil: 728 151 811, Domů: 281 972 244

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

PŘIJMU ŠIKOVNÉ

PRODAVAČKY
do květinářství a do cukrárny

v Újezdu nad Lesy,
aspoň s minimální praxí i brigádně.

Přijmu i ráda šikovné studentky
nebo šikovnou paní v  důchodu.

Prosím volejte na tel.č. 608 982 711

po-ne 8-20h.

Základní škola Praha – Běchovice
Zápis do 1. třídy – středa 24. ledna 2007 od 15:00 do 18:00 hodin.
Informační schůzka a prohlídka školy čtvrtek 11. ledna
od 16:00 do 18:00 hodin nebo po dohodě kdykoliv.

Další informace na tel: 281 931 207 nebo www. zsbechovice.cz

Hledám řemeslníka
–  truhláře nebo manuálně zručného

člověka do dílny ve Slušticích.
Plat 14 000 – 20 000,- Kč/měsíčně.

Tel: 602 316 085
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HLÁŠENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PLYN – PORUCHY 1239 SOS 112
ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151 HASIČI 150
VODA A KANALIZACE 840 111 112 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 244 470 800 POLICIE 158
DOPRAVNÍ SIGNALIZACE 272 654 646 MĚSTSKÁ POLICIE 156

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

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

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

 osobně, elektronicky; platba:  v hotovosti, na fakturu

ELEKTROINSTALACE DO 1 000 V
rodinné domy * bytové jednotky
dílny * průmyslové rozvody
kanceláře * el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE    *   hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:

 DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN

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

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

Sdružení elektro
Elektroinstalace

Lacina – Koubský
Praha 9-Újezd nad Lesy,

 Chmelická 556

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

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

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: 281 012 943.
Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Ing. Ondřej Štrouf, Bc Zuzana Vallová. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Pavel Švejnoha. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:
Martina Nejtková, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Ing. Tomáš Vaníček, MBA. Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098.
Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 14. v měsíci. Náklad - 1600 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv
stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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