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Milí spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné prožití
svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2007.

                                              Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21
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Informace z ustavujícího 1. plenárního zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 6.11. 2006

Volí
- mandátovou a volební komisi

ve složení: předseda: pan Petr
Voňka, členové: pan Miloslav
Hod a pan Pavel Janda

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: pan Jan Slezák, čle-
nové: pan Ondřej Vojta a pan
Ondřej Štrouf

- paní Andreu Vlásenkovou sta-
rostou MČ Praha 21

- neuvolněné zástupce starosty
MČ Praha 21 pana Petra Štul-
ce a paní Zuzanu Dastychovou

- za členy Rady MČ Praha 21
pana Vladislava Marečka a pana
Tomáše Vaníčka

- pana Jana Slezáka předsedou
kontrolního výboru Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- pana Ondřeje Štroufa předse-
dou finančního výboru Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- v souladu se zněním § 100 zá-
kona č. 131/2000Sb.,ve znění
pozdějších předpisů členy kon-
trolního výboru ve složení: ta-
jemník: paní Ivana Bulířová,
členové: pan Jiří Sikač, pan
Pavel Janda, pan Petr Štulc,
pan Josef Voda

- v souladu se zněním § 100 zá-
kona č. 131/2000 sb., ve znění
pozdějších předpisů členy finanč-

ního výboru ve složení: tajem-
ník: paní Vlasta Berková, členo-
vé: pan Josef Dvořák, pan Ivan
Přikryl, pan Ondřej Vojta

Schvaluje
- jednací řád Zastupitelstva MČ

Praha 21
- volební řád pro veřejnou volbu
- uvolněného starostu a dva ne-

uvolněné místostarosty
- odměny neuvolněných zastupi-

telů MČ Praha 21 dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

- všechna usnesení přijatá na 1.
ustavujícím zasedání Zastupi-
telstva MČ  Praha 21 en bloc

Jmenuje
- všechny členy Zastupitelstva

MČ Praha 21 oddávajícími

Informace z 1. jednání rady
MČ Praha 21 ze dne 8.11. 2006

Schvaluje
- jednací řád Rady MČ Praha 21

dle předloženého návrhu, kte-
rý je nedílnou součástí originá-
lu tohoto usnesení a zároveň
pověřuje kompetentní osoby
podpisem jednacího řádu

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 89/05 (č. zhotovitele 318 05)
mezi MČ Praha 21 a firmou
SAOS, s.r.o., na výstavbu pro-
dejních integrovaných ploch na
otočce MHD Rohožník a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem dodatku č. 2

- na základě výběrového řízení
„Uzavření rámcové smlouvy na
projekční práce“ se společnos-
tí RHM, Na Domovině 690,
140 00 Praha 4 a zároveň po-
věřuje  Úřad MČ Praha21 (OMI)
a) požadovat v případě nadli-
mitních zakázek projednání
možnosti připojištění b) doplnit
do smlouvy větu : Smluvní po-
kutou není dotčeno právo na
náhradu škody. c) nechat
smlouvu posoudit advokátní
kanceláří JUDr. Stránského
a dále pověřuje starostku pí

Vlásenkovou podpisem rámco-
vé smlouvy

- zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na akci „Rekon-
strukce komunikace v ul. Čeno-
vická – dokončení“ a zároveň
schvaluje navržený text výzvy
a níže uvedený seznam oslovo-
vaných firem I. Skanska CZ, a.s.,
Divize pozemní stavitelství,
Murmaňská 4, 100 05 Praha 10
- Vršovice; II. DUMA, s.r.o.,
Závod pokládek, Dolany 155,
273 51 Unhošť; III. EKIS ,s.r.o.,
Náchodská 2421, 193 00 Pra-
ha 9 – Horní Počernice; IV. Dál-
niční stavby Praha, a.s., Na Bě-
lidle 198/21, 150 00 Praha 5;
V. NAVATYP, a.s.Divize 01 –
Stavební divize Praha, Palác Vl-
tava, Revoluční 25, 110 00 Pra-
ha 1 a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy s dodavatelem dle do-
poručení hodnotící komise

- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na akci
„Chodník při ulici Starokláno-
vická“ s firmou DePa, s.r.o.,
K Hořavce 270, 190 16 Pra-
ha 9 – Koloděje  a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- na základě výběrového řízení
„Uzavření smlouvy o dílo na re-
konstrukci a úpravu veřejné ze-
leně“ s firmou SEKÁČI, s.r.o.,
Neumanova 1561, 256 01 Be-
nešov u Prahy a zároveň pově-
řuje Úřad MČ Praha 21 (OMI)
jednat s vybraným dodavate-
lem o upřesnění textu smlouvy
a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
o dílo

- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na „Re-
konstrukci ploché střechy na
Masarykově ZŠ“ se společností
PSP GROUP, s.r.o., Turkova 828,
149 00 Praha 4 s celkovou ce-
nou dle skutečných výměr
v celkové výši 1.224.187,75 Kč
včetně 19 % DPH a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- úpravu rozpočtu na rok 2006 –
rozpočtové opatření č. 51, a to
poskytnutí finančních prostřed-
ků ve výši 250.000,- Kč v kapi-
tole 05 – Zdravotnictví pro ko-
mise sociálně zdravotní a na
protidrogovou prevenci z polož-
ky rezerva v kap. 10 – Všeobec-
ná pokladní správa dle předlo-
ženého návrhu, tabulky, která je
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nedílnou součástí tohoto usne-
sení

- úpravu rozpočtu na rok 2006 –
rozpočtové opatření č. 52, a to
poskytnutí finančních prostřed-
ků ve výši 196.900,- Kč na za-
placení zálohy na traktor JD 2320
s příslušenstvím v kapitole 08
– Místní hospodářství z polož-
ky rezerva v kap. 10 – Všeobec-
ná pokladní správa dle předlo-
ženého návrhu, tabulky, která je
nedílnou součástí tohoto usne-
sení

- úpravu rozpočtu na rok 2006 –
rozpočtové opatření č. 53, a to
f inanční př íspěvek ve výši
18.000,- Kč na nákup a insta-
laci sprchového válce na hřišti
MZŠ a MŠ Polesná v kapitole 04
– Školství z položky rezerva
v kap. 10 – Všeobecná poklad-
ní správa dle předloženého ná-
vrhu, tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 30.000,- Kč Českému
zahrádkářskému svazu na za-
koupení nového vybavení do
moštovny. Finanční prostředky
budou uvolněny z rezervy ka-
pitoly 10 - Všeobecná pokladní
správa.

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 5. 10. 2006 dle před-
loženého návrhu, který je nedíl-
nou součástí originálu tohoto
usnesení

- odměny za 1. pololetí - řediteli
Masarykovy ZŠ a MŠ, Poles-
ná 1690, Mgr. Miroslavu Kurko-
vi, ředitelkám MŠ – pí Janě
Cenkrové, 1. MŠ, Čentická 2222,
pí Naděždě Kosanové, MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502
a pí Danuši Štolcbartové, MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy dle před-
loženého návrhu, který je nedíl-
nou součástí originálu usnese-
ní

- změnu organizačního schéma-
tu k 1. 12. 2006 dle předlože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení

- storno předpisu pohledávek
v celkové výši 37.743,58 Kč

z důvodu nedobytnosti pohle-
dávek vlivem zániku organiza-
ce (dlužníka) a promlčením
a storno předpisu závazků
v celkové výši 455.828,45 Kč
z důvodu dle předloženého ná-
vrhu, který je nedílnou součás-
tí originálu tohoto usnesení

- prodloužení nájmu bytu č. 5,
Novosibřinská 673, Praha 9 –
Újezd nad Lesy na dobu neur-
čitou pro pana Vladimíra Saitze
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem nové
nájemní smlouvy

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 5.000,- Kč OS Maminy
z újezdské roviny na zakoupe-
ní stromu Sakura. Finanční pro-
středky budou uvolněny z re-
zervy kapitoly 10 - Všeobecná
pokladní správa.

- dle předloženého návrhu text
výzvy na akci „Multifunkční
sportoviště“ a její uveřejnění na
www stránkách MČ Praha 21

Ruší
- záměr č. 242 – „Pronajmout for-

mou výběrového řízení nezaří-
zené prodejní prostory na ko-
nečné MHD Rohožník“ a záro-
veň ukládá  Úřadu MČ Praha 21
(pí. Mrázové) vypsat nový zá-
měr na pronájem nezařízených
prodejních prostor na konečné
MHD Rohožník formou výběro-
vého řízení, kde bude doplněn
požadavek na přesnou specifi-
kaci ploch, o kterou má uchazeč
zájem, a s pořadím a váhou níže
uvedených kritérií. Záměr bude
vyvěšen na 15 dní. a) účel – po-
žadujeme služby, které nejsou
v dané lokalitě zastoupeny –
váha kritéria 60%, b) minimál-
ní nabídková cena – 2.500 Kč/
m2 - váha kritéria 40%

Požaduje
- doplnění cenové mapy staveb-

ních pozemků o lokality vyzna-
čené na mapových listech č. 66
a 79 v k.ú. Újezd nad Lesy dle
příloh, které jsou nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení,
a zároveň pověřuje Úřad MČ

Praha 21 (OMI) požádat o do-
plnění cenové mapy pro rok
2007

Souhlasí
- s návrhem rozpočtu na rok

2007 dle předloženého návrhu,
který je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení,  a záro-
veň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s úpravou rozpočtu na rok 2006
– rozpočtové opatření č. 49,
a to se změnou účelovosti in-
vestiční dotace z MHMP ve výši
3.000.000,- Kč z investiční akce
č. 8743 Multifunkční sportoviš-
tě na invest. akci č. 4225 Re-
konstrukce tenisových kurtů
v kapitole 06 – Kultura dle před-
loženého návrhu, tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na prosin-
cové jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- se změnou rozpočtu na rok
2006 – rozpočtové opatření
č. 50, a to poskytnutím neinves-
tiční dotace z MHMP na zhoto-
vení busty generála Stanislava
Krause ve výši 350.000,- Kč
v kapitole 06 - Kultura a záro-
veň vrátit již proplacené fin.
prostředky zpět na položku
rezerva v kap. 10 – Všeobecná
pokladní správa a na položku
drobný hmotný dlouhodobý ma-
jetek v kap. 09 – Vnitřní správa
dle předloženého návrhu, tabul-
ky, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení. A zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení
na prosincové jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s úpravou rozpočtu na rok 2006
– rozpočtové opatření č. 54,
a to s převedením finančních
prostředků ve výši 3.000.000,-
korun z položky rezerva v kapi-
tole 10 – Všeobecná pokladní
správa do fondu rezerv a roz-
voje v kap. 10 (převodem přes
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základní běžný účet) dle před-
loženého návrhu, tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na prosin-
cové jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- se zřizovací listinou MŠ Sluníč-
ko, 190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 a se zřizo-
vací listinou Masarykova ZŠ,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy, Polesná 1690 a zároveň
ukládá  starostce pí Vlásenko-
vé předložit materiál ke schvá-
lení na prosincové jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s převodem vlastnictví bytové
jednotky na adrese Žíželická
1611/13, Praha 9 – Újezd nad
Lesy slečně Pavle Opatrné
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit mate-
riál ke schválení na prosincové
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

Neschvaluje
- žádost Martina Duška o finanč-

ní podporu na MS 2006 a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
– tajemníkovi odpovědět žada-
teli v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- vydání pozemků č. parc. PK
929/8, 929/9 a 955/8, nyní sou-
částí pozemku č. parc. KN
č. 3748/1 v k.ú. Újezd nad Lesy,
neboť pozemek KN č. parc.
3748/1 je dle Územního plánu

hl. m. Prahy určen k zástavbě
veřejně prospěšnou stavbou,
funkční využití VVS (mateřské,
základní a střední školy) a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat Pozem-
kový úřad Praha v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

Bere na vědomí
- informaci MHMP – odboru sprá-

vy majetku ke svěření lesního
pozemku č. parc. č. 4268/421
v k. ú. Újezd nad Lesy

- přípravu realizace stavby 3140
TV – Újezd nad Ley, etapa 0008
Komunikace Jih, Rekonstrukce
komunikace ul. Oplanská a Dru-
hanická a zároveň souhlasí
s vyjmutím pozemků parc. č. 170/1,
557/1, 461/1, 461/5 a 573/37 –
PK 710 v k.ú. Újezd nad Lesy
ze zemědělského a lesního
půdního fondu a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem vlastnického a uživatel-
ského vyjádření – souhlas s vy-
jmutím ze ZPF a LPF

Jmenuje
- pí Vladimíru Juřenovou před-

sedkyní bytové komise a záro-
veň jmenuje tajemnicí pí Martu
Hanzlovou a dále jmenuje čle-
ny: pí Květoslavu Hodkovou,
pí Mari i  Snížkovou a pana
Petra Vlásenka, a to s platností
od 9. 11. 2006

- pí Andreu Vlásenkovou před-
sedkyní komise koncepce a roz-
voje a zároveň jmenuje tajem-

nicí RNDr. Soňu Berouškovou
a dále jmenuje členy: Ing. Vla-
dislava Marečka, pana Jana
Hoda, MVDr. Miloslava Hoda,
ing. Ludomíra Vojtu, pí Blan-
ku Exnerovou, ing. Miroslavu
Fialovou a ing. Milana Hájka,
a to s platností od 9. 11. 2006

- pí PhDr. Jaroslavu Jiráskovou
předsedkyní komise výchovně
vzdělávací a zároveňm  jmenu-
je tajemnicí pí Hanu Kořínkovou
a dále jmenuje členy: Doc.
RNDr. Petra Voňku CSc, MUDr.
Barboru Diepoltovou, pí Janu
Cenkrovou, pí Naděždu Kosa-
novou, pí Jitku Královou, Mgr. Mi-
roslava Kurku, PhDr. Miloše
Schmidta, pí Annu Vlkovou
a pí Danuši Štolcbartovou, a to
s platností od 9. 11. 2006

- MUDr. Barboru Diepoltovou
předsedkyní komise sociální
a zdravotní a zároveň jmenuje
tajemnicí MUDr. Hanu Roubíč-
kovou a dále jmenuje členy:
MUDr. Zuzanu Dastychovou,
MUDr. Katarínu Feureislovou,
pí Emilii Kučerovou, pí Jitku
Královou, pí Marii Vrbkovou,
a pí Zdenu Vodovou, a to s plat-
ností od 9. 11. 2006

Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)

podat žádost, na příslušný od-
bor MHMP, o zvýšení počtu
kontejnerů na tříděný odpad
nebo zvýšení četnosti odvozu
na křižovatce ulic Chotěnovská
– Toušická

Z ÚŘADU
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Složení Rady Městské části Praha 21 na volební období 2006–2010
Dne 6.11.2006 proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva Městské části Praha 21. Na základě dohody

mezi ODS a SNK ED došlo ke složení nové 5 členné rady v poměru 4 zástupci za ODS a 1 zástupce za
SNK ED. Personální složení je následující:

starosta – Andrea Vlásenková (ODS)
místostarosta – MUDr. Zuzana Dastychová (ODS)
místostarosta – Ing. Petr Štulc (ODS)
radní – Ing. Vladislav Mareček (ODS)
radní – Ing. Tomáš Vaníček (SNK ED)

Za Občanskou demokratickou stranu  slibuji, že se budeme maximálním způsobem snažit o splnění
našich závazků, které jsou uvedeny ve volebním programu na toto funkční období.

Na závěr přeji všem zvoleným zástupcům mnoho úspěchů v naplňování  priorit a závazků a Vám obča-
nům posílám svůj osobní příslib, že stejně jako v minulém volebním období jsem plně připravena setkat se
s Vámi přímo na radnici a pomoci Vám při řešení Vašich osobních problémů.

Vaše Andrea Vlásenková

OŽPD

AKCE ROSTLINNÝ ODPAD
Dne 4. listopadu 2006 od 8:00

hod. proběhla  akce rostlinný od-
pad a štěpkování větví. Kontejne-
ry se postupně přistavily na pět
avizovaných míst a všechna sta-
noviště byla v co nejkratším čase
pracovníky svozové firmy Mikapa
plus  zavezena.

Akce se zúčastnili  čtyři pracov-
níci Odboru životního prostředí
a dopravy, kteří se snažili postup-
ně uhlídat jednotlivá stanoviště. To
se nám bohužel nepodařilo.

Lidé ve spěchu naváželi kárka-
mi, automobily, dodávkami ke kon-
tejnerům rostlinný odpad v tako-
vém množství, že kontejnery byly
ihned přeplněny. Někteří si pytle

s rostlinným odpadem do kontej-
neru vysypali, někteří se mylně
domnívali, že jsme tam od toho,
abychom jim pytle vyložili a vysy-
pali do kontejneru.

Kontejnery postupně odvážela
dvě nákladní auta svozové firmy
do kompostárny  biologického od-
padu na Prahu 10 Malešice. Z dů-
vodu rychlého přeplnění se kon-

Za Odbor životního prostředí a dopravy přejeme příjemné prožití svátků vánočních a krásný nový rok.
A co jsme pro vás letos připravili? Vánoční strom, který je umístěn v parku ve Staroklánovické ulici naproti
ÚMČ Praha 21. Tento strom bude vánočně zdobit naši MČ Prahu 21 do 8. ledna 2007.

Za OŽPD –  Ing. Zicháček, M. Nejtková, D. Slabochová,
M. Kopecká, Mgr. Mikšíková
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tejnery nest ihly včas měnit
v takové rychlosti, jak by si někteří
občané představovali.

Lidé nečekali, než se kontejner
opět zaveze, odkládali pytle s od-
padem vedle. To by samo o sobě
nevadilo, ale museli by po přista-
vení nového kontejneru svůj od-
pad přijít vysypat.  Byli i tací, kte-
ř í  pytle, krabici atd. vysypali
někde blízko na zem nebo do
hromady větví určené ke štěpko-
vání. Do toho ostatní shromaž-
ďovali  větve na seštěpkování
a vzápětí se nám z toho stala ne-
přehledná a nepřebratelná hro-
mada směsného rost l inného
odpadu. Někteří občané se dušo-
vali, že si pytle pouze odloží a až
přijede kontejner, půjdou si je vy-
sypat. Někdo jak slíbi l  př išel
a pomohl pracovníkům životního
prostředí vysypat i další pytle,
které si tam ostatní zanechali
a samozřejmě vysypat si je už ne-
přišli. Proč taky, když jsou tam lidi
z úřadu!? Chtěla bych všechny
občany upozornit, že jsme zde
proto, abychom ohlídali organi-
zační věci této akce, kontrolovali
zda zde občané umisťují jen rost-
linný odpad, ale ne dělníci, kteří
budou likvidovat odpad z cizích
zahrad.  Iniciativně pracovníci ži-
votního prostředí vlezou do kon-
tejneru odpad sešlapat, aby se
tam  toho vešlo více, nebo pomá-
hají vysypávat pytle, ale upozor-
ňuji, že to není naše povinnost,
ale dobrá vůle.

Dále nás velmi zaráželo, že ob-
čané, kteří si dali tu práci a nalo-

žili plná auta, vleky apod., neměli
už ohleduplnost vůči lidem, kteří
auta nemají. Nemyslíme si, že by
finanční stránka věci rozhodova-
la o těch několika kilometrech,
které dělily naše kontejnery od
Sběrného dvoru v Horních Počer-
nicích nebo od kompostárny
v Malešicích. Bylo už hodně na-
psáno i řečeno o tom, že kontej-
nery mají sloužit především těm,
kteří nemají auta. Přiznejme si, že
MČ Praha 21 nemůže zajistit tolik
kontejnerů, které by postačily na
odvoz rostlinného odpadu z celé-
ho Újezda nad Lesy.

Celkem se odvezlo 13 kontej-
nerů, z toho si pracovníci životní-
ho prostředí tři kontejnery naložili
sami. V ostatních případech na
úklidu rostlinných zbytků spolu-
pracovali i někteří občané a tímto
jim děkujeme za jejich pomoc, kte-
rá byla při této akci velmi potřebná.

Nejvíce nás rozzlobilo, když
jsme otevřeli pytel v domnění, že
se jedná o rostlinné zbytky, a mís-
to toho se tam byl komunální od-
pad. Nebo druhá varianta – navr-
chu poprašek rostlinného odpadu
a uvnitř komunální odpad. To je
rozčarování! Domníváme se, že
jarní a podzimní sběry rostlinné-
ho odpadu probíhají již poměrně
dlouho a provází je dostatečná
osvěta na to, aby každý věděl, co
je rostlinný odpad a co ne. Též by

každý mohl vědět, jaké problémy
odložením komunálního odpadu
vznikají. Ale jak jsme viděli asi
obecné povědomí u někoho výraz-
ně pokulhává. Pro takové „neznal-
ce“ tedy ještě jednou!

Pokud pracovníci OŽPD odhalí
komunální odpad, musí ho vysbí-
rat a odvézt k likvidaci. Pokud ho
neodhalí  a odveze se až do kom-
postárny, hrozí, že rostlinný odpad
z naší MČ Praha 21 přestanou
brát a my budeme nuceni jeho
sběr pro příště  zastavit.

Štěpkování větví probíhalo
v několika fázích. Větví bylo tako-
vé množství na všech stanoviš-
tích, že se muselo štěpkovat ješ-
tě v pondělí a v úterý (v neděli
pršelo).

A co bych dodala na závěr?
Skončili jsme v 18:30 hod, unave-
ní, rozčarovaní. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat kolegům
( Ing. Zicháčkovi, D. Slabochové
a M. Kopecké), kteří se společně
se mnou na této akci podíleli. Dále
bych poděkovala svozové firmě
Mikapa Plus  a za štěpkování fir-
mě Hauk&Štěpán&Ustohal.

A jak to bude v roce 2007 ? Po
této poslední zkušenosti se obrá-
tí OŽPD na samosprávu MČ Pra-
ha 21, aby navrhla nějaké řešení
k této problematice.

Za OŽPD – M. Nejtková
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Poděkování
V Praze dne 26. září 2006

Vážená paní starostko,
dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za vynaložené úsilí a pozornost, kterou jste Vy osobně

věnovala vybudování nové komunikace Ochozská v Újezdě nad Lesy.

Jsem si vědom složitosti situace, která vznikla po schválení územního rozhodnutí v lokalitě Lesní čtvrť I
a II, kdy Vaši předchůdci zcela opomenuli řešení dopravní návaznosti na nově zřízenou lokalitu rodinných
domů a zejména při zajištění potřebných finančních prostředků k realizaci stavby.

Já osobně a věřím , že i ostatní občané dotčené lokality si plně uvědomujeme, jaké problémy musely být
překonány, aby nová komunikace mohla být postavena.

S přáním dalších úspěchů ve Vaší nelehké a odpovědné funkci.
S úctou

JUDr. Petr Hocek

Sdružení pro Trvalý Rozvoj a
Okrašlování Městské části (Újezd-
ský STROM) děkuje odboru ma-
jetku a investic (OMI) městské
části za napojení chodníku kolem
mateřské školky na přechod pro
chodce v ulici Čentická.

Dne 4.10.2006 jsme se obrátili
na úřad městské části ve věci do-
budování napojení přechodu pro
chodce přes ulici Čentickou na
slepě končící chodník v ulici Po-
lešovické a dopravního značení

před budovou nově zbudované
školky.

Chodci jdoucí novou ulicí Pole-
šovickou ze severní části Blatova
přecházejí hlavní silnici v místě,
 kde ještě nedávno chodník podél
školky a chodník přechodu pro
chodce nebyly propojeny. Chodci,
často děti, místo aby přešli po ne-
dalekém přechodu, byli nuceni
přecházet středem kř ižovatky
a dostávali se (zejména naši malí)
do složité situace.

Byli jsme dne 11.10. informová-
ní o postoupení dopisu Odboru
majetku a investic Městské části
Praha 21 a v době uzávěrky Zpra-
vodaje, tedy polovině listopadu, je
řešení de fakto hotovo. Děkujeme
a věříme, že je vybudováno ke
spokojenosti a prospěchu občanů
obce. Děkujeme také Odboru život-
ního prostředí a dopravy, kam jsme
se nejprve obrátili, za kompetent-
ní odpověď a postoupení věci.

Újezdský STROM, 14.11. 2006

Boj o klánovický les –  zatím dobré zprávy z bojiště

ně ztratily. Výjimkou nebyla ani Občanská demokra-
tické strana,  která dramaticky ztratila a získala pouze
jediný mandát.  Stejně tak podnikatelská strana Pro
Klánovice vedená paní Křížkovou personálně spo-
jenou s golfem, která, ač jednička volební listiny sta-
ny, sama ve volbách ze zastupitelstva vypadla.

Poměr sil zastupitelů pro zachování lesa versus
zastupitelé pro tzv. „golf“ v Klánovicích je po těchto
volbách 7/2. Pokud situace zůstane stabilní, budou
Klánovice pokračovat ve své snaze zlepšovat kvali-
tu a posilovat rekreační funkce Blatovského lesa
a usilovat o změnu územního plánu znamenající vět-
ší stupeň ochranu lesa. Projedná také projekty na
tvorbu oddělených pěších stezek, stezek pro jízdu
na koni a cyklostezek a do tohoto projektu by se
mohla připojit i naše obec navazujícími prostorami
lesa v Ladech za tratí a dalších oblastech.

Naše, újezdská,komunální politika byla zatím cha-
rakteristická relativně nízkou informovaností o pro-
blému Klánovického lesa a z toho plynoucí malou
angažovaností občanů v této věci. V Klánovicích

V předvolebním říjnovém čísle jsme článkem „Boj
o záchranu Klánovického lesa pokračuje“ informovali
o aktivitě našeho sdružení pro trvalý rozvoj a okraš-
lování městské části (Újezdský STROM) a dalších
sdružení v okolí za záchranu Klánovického lesa,
o sílících aktivitách investora, společnosti Forest Golf
Resort a významné úloze voleb do zastupitelstva
městských částí. Klíčové byly především volby do
zastupitelstva klánovického, jehož aktivity hrají
v záchraně lesa nejvýraznější roli. Psali jsme, že
jsme v případě potřeby připraveni uspořádat i v naší
obci petici za záchranu lesa před kácením, pokud
by volby v Klánovicích dopadly špatně nebo se ob-
jevila jiná závažná situace, protože  kácení blatov-
ské části lesa v souvislosti s golfem by se újezdských
dotklo stejně nebo ještě více než klánovických.

S potěšením bychom rádi informovali, že přes in-
tenzivní snahy investora Forest Golf Resort využít
voleb jako politického nástroje pro své plány, volili
obyvatelé Klánovic moudře a strany podporující pro-
jekt této společnosti a s ním spojené kácení výraz-
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a Úvalech již částečně i z iniciativy zastupitelstev
proběhly petice na záchranu lesa, u nás se o problé-
mu víceméně mlčelo. Potěšilo nás proto, že také díky
našim aktivitám v těchto volbách do zastupitelstva
víceméně všechny vítězné strany v Újezdě určitým
způsobem na situaci reagovaly a zachování lesa ve
volebních programech podpořily.  Nepodařilo se sice
připravit jednoznačné  informace o konkrétních plánech,
aby byly důkladně veřejně probrány na stránkách
Zpravodaje i jinde, tak jako je tomu například v Klá-
novicích. Přesto je to dobrý krok správným směrem.

Nemáme bohužel možnost jako paní starostka při-
spívat do Zpravodaje po uzávěrce a komentovat vý-
sledky voleb z 21. října již v čísle, které mělo uzá-
věrku 14. 10. Omlouváme se tedy, pokud se bude
někomu zdát, že se tento článek jakoby vrací již
k neaktuálnímu volebnímu tématu, které bylo pro-
bráno již v minulém čísle.

Újezdské volby  poslaly zastupitelům zajímavý sig-
nál, a to ten, že otázka zachování lesa může být
i pro místní politiku velmi významná. Volební účast
v okrscích blízko ohrožené části lesa s 51% vysoce
přesáhla běžný letošní průměr, zatímco v části od
Blatovského lesa vzdálené dosáhla pouhých 37%.
Volební okrsek 794, představuje s částí okrsku 795
oblasti Blatova, které jsou dotčenému území nejblí-
že. Čísla okrsků postupně rostou při pohybu od Bla-
tova směrem k Rohožníku. Spolu s nimi plynule kle-
sá volební účast. Níže uvedená tabulka podle okrsků
přesně odpovídá postupnému vzdalování od „místa
činu“ kauzy „les vs. golf“.

Okrsek Volební účast

794 51.2%
795 51.0%
796 47.3%
797 39.1%
798 37.5%

Vítězná ODS, která získala zhruba 60% hlasů
a 12 mandátů v zastupitelstvu ze 17 možných, šla
do voleb s vizí vyšší ochrany lesa. Citujeme: „1. Bu-
deme jednat o udělení statutu lesoparku na celém
území MČ., 2. Připravíme podklady a požádáme
magistrát o využití fondu EU pro realizaci záměru
„Změny využití Klánovického lesa“ na rekreační
a sportovní oblast. Znamená to úpravu cest, vybu-
dování hygienických zařízení a občerstvovacích za-
řízení, zajištění úklidu této oblasti“, druhý bod vo-
lebního programu, kapitola životní prostředí. Prvním
bodem Volebního programu ODS je „Infrastruktura“,
který s lesem také souvisí, neboť hned na dvou
místech dochází v současní době čas od času
k nepovolenému přepadu hlavního řadu kanalizace
do lesa.

Nadpoloviční mandát zvoleným zastupitelům z ODS
přišel z „blatovských okrsků“ přesto, že reprezentují
pouze dva z pěti. Doufáme a věříme, že zastupitelé
tuto důvěru místních voličů nezklamou.

Rádi bychom dále jako členové sdružení, které-
mu je problematika zachování lesa i rozvoje obce
blízká, vyzvali vítěznou stranu s 60% hlasů v zastu-
pitelstvu a záměrem „Změny využití Klánovického
lesa, aby o zahájila diskusi o konkrétní podobě zá-
měru. Ne každá koncepce lesoparku musí být správ-
ná a ne každý lesopark je lepší než skutečný zdravý
a čistý les.  Věříme, že diskusi o možných perspek-
tivách a budoucnosti našeho lesa si zaslouží i čte-
nář stránek Újezdského zpravodaje tak, jako se tato
témata diskutují v Klánovicích nebo Úvalech. Věří-
me také, že právě diskuse je tou nejlepší platfor-
mou, ze které mohou vzejít pro obec nejpřínosnější
řešení.

Újezdský STROM, Spolek pro Trvalý Rozvoj
a Okrašlování Městské části Praha 21 o.s.

Kam s ním ?
A je tu zase podzim. Sluníčko

už tolik nehřeje, fouká vítr a ze
stromů padá listí. Sousedé zimují
zahrady, zametají trávu, ořezáva-
jí větve a snášejí odkvetlé truhlí-
ky z oken. I nastává nerudovský
problém „kam s ním“. Někteří
kompostují, jiní po troškách sypou
do popelnic a někteří, jako já le-
tos, odvážejí do velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad.
Letos jsem spojil odvoz odpadu
s hrabáním listí s maminami na tzv.
psím plácku. Škoda, že počasí by
bylo letos možno nazvat stejným

přízviskem jako plácek, i tak je to
vždy velmi příjemná společenská
činnost, kterou doporučuji.

Další z našich spoluobčanů
řeší nerudovskou věc rychle a bez
rozpaků. Obsah truhlíků vyklopí
na kolečka a vyvezou na soused-
ní pozemek nebo do lesa. Nijak
jim  nevadí, že ostatní tudy chodí
třeba na procházky. Ani se nesna-
ží svůj náklad příliš ukrýt.  Asi prá-
vě tudy sami nechodí…  Na jiném
místě někdo již dříve vyvezl jabl-
ka a vyklopil pár metrů od dřevě-
ných prvků dětského hřiště. Ani

trochu mu zřejmě nevadilo, že si
tam chodí hrát děti z mateřské
školky. Že by chtěl dětem dodat
vitamíny? Možná jej nyní zklamu
sdělením, že jablka v takovémto
stupni rozkladu jsou zcela jistě pro
dětský organizmus škodlivá.  Mož-
ná, že tento občan vozil jablka do
lesa v ulici Pilovské již dříve, než
se tam objevilo hřiště. A s hřištěm
jakési cizí děti. Co by tedy bral na
nějaké vetřelce ohled. Pokud má
někdo zájem zjistit, zda kupička,
o které právě píši, je jeho, mám
hezkou fotografii…



9

MEZI LIDMI

Jistě, jedna věc je, co by se
mělo či nemělo, druhá je skuteč-
ně praktická rada „kam s ním“. Byl
jsem se v této věci informovat na
místním úřadě. Podle toho co
jsme slyšel, musím poděkovat
OŽPD za aktivity a úsilí spojené
s letošním odvozem rostlinného
odpadu. Bylo přistaveno a odve-
zeno 13 velkokapacitních kontej-
nerů rovnoměrně rozmístěných
po celé obci.. Informace o místech
a čase přistavení  „obecních“ kon-
tejnerů dne 4.11. vyšla ve Zpra-
vodaji někdy v první polovině říj-
na.

Velice bych se přesto přimlou-
val za větší a trvalou osvětu.  Evi-
dentně jsme z velké části proti
současné formě informací imun-
ní. Možná by bylo dobře jí uvádět
opakovaně i v dřívějším čísle
Zpravodaje. Možná by pomohl
nějaký motivační článek o tom, jak
to mají lidé udělat na podzim.
Možná by stálo za to zasílání vy-
žádaných mailů registrovaným
zájemcům o přistavení kontejne-
rů. V nových zástavbách by  mož-
ná pomohla i větší blízkost kon-
tejnerů – například jen nová
zástavba řadových domů „Kláno-

vický les“ mezi ulicemi Čentickou
a Čenovickou má nyní 150 nových
domů s relativně malými zahrada-
mi, na kterých majitelé často ne-
kompostují a závisí na nějakém
„externím řešení“.  Truhlíky potom
naloží na kolečka, no a dál to už
znáte … Je třeba jim poradit a po-
moci. No a těm, co ani potom ne-
pochopí, že uklidit neznamená
přenést nepořádek z jednoho mís-
ta na jiné, zpravidla z „mého čis-
tého“ domova na „cizí špinavou“
louku, prostě vynadat.

Ing. Michael Hartman, za o.s.
Újezdský STROM

V tomto adventním čase 20. prosince uplyne jeden rok, co nás navždy opustil pan
Václav Dlabač. Vzpomeňte prosím s námi na tohoto obětavého člověka.

Rodiny Dlabačova, Boušova a Hlaváčova.

1/ Proč jsou www stránky základní školy už několik měsíců „ v rekonstrukci“ ? Vždyť je to práce pro
jednoho studenta na víkend !

Pro rodiče žáků by měl být web jedním z hlavních informačních zdrojů ! Mohl by na to školský
odbor Úřadu dohlédnout ??

Ano, přiznávám, že  naše webové stránky jsou jedním z bolavých míst školy a léčba je bohužel velice
zdlouhavá a bolestná. Nebudu zatěžovat výpisem důvodů, proč tomu tak bylo a je. Stala se chyba a neměla
by pokračovat, ani se opakovat. Odpovědnost padá jednoznačně na moji hlavu a tímto se omlouvám všem,
kteří ve snaze získat potřebné informace, objevili údaje, které již patřily minulosti. Musím věřit, že již teď,
když čtete tyto řádky, jsou stránky alespoň formálně v souladu s aktuálním stavem. Přechod na jinou plat-
formu a tím i změněná tvář stránek se objeví snad již v blízkém čase vánočním. Mějte proto s námi ještě
chvíli strpení. Případné další dotazy prosím směrujte na E-mailovou adresu kurka@zspolesna.cz

Předem děkuji,
Miroslav Kurka, ředitel školy

2/ Bude MČ organizovat vánoční výzdobu jako vloni ?  A v jakém rozsahu ?

Městská část stejně jako v předešlých letech organizuje vánoční výzdobu, a to v rozsahu světelné vý-
zdoby na hlavních komunikacích a umístění centrálního vánočního stromu v parku u základní školy. Roz-
sah bude ještě letos ve stejné míře jako loni, ale v příštím roce nové radě předložím návrh na rozšíření
světelné výzdoby na hlavních komunikacích.

       Andrea Vlásenková
starostka městské části Praha 21

OTÁZKY ČTENÁŘŮ
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ZPRÁVIČKY  Z  NAŠÍ  ŠKOLIČKY
A je tu opravdový uplakaný podzim. Velkou bri-

gádu na zahradě jsme stihli jen tak tak. Přes ne-
příznivé počasí se nás sešlo přes šedesát. Vydatně
podporováni teplým čajem, kávičkou a domácími zá-
kusky jsme vyhrabali spadané listí, důkladně proře-

zali prosychající stromy, vykopali betonové kotvení
po starých průlezkách a udělali místo pro dva krás-
né nové stromy. Ty nám přijeli zasadit pracovníci OŽP.
Děti se vydováděly v přistaveném kontejneru plném
listí a samozřejmě také přiložily ruku k dílu. Nejlep-
ší hra je pro ně totiž opravdová práce po boku do-
spělých. Moc děkujeme našim báječným rodičům,
že neváhají věnovat svůj volný čas práci pro školku!

Také musíme poděkovat rodičům za sponzorské
dary na vánoční dárky pro děti, ať už jsou to hračky,
výtvarné potřeby nebo finanční příspěvky. Vždyť my
s dětmi už pro ně také pilně nacvičujeme předsta-
vení na vánoční besídku! Letos ji uspořádáme
20.prosince. Ale nejdříve k nám jistě přijde Mikuláš
s nadílkou a se svými chlupatými kamarády...určitě
to znáte:Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady potmě stra-
ší? Je to čert...

M. Kubová
MŠ Sedmikráska

KULTURA

Újezdské muzeum informuje
V sobotu 11. listopadu 2006

v 11 hodin byla slavnostní verni-
sáží otevřena stálá expozice
Újezdského muzea. Bylo tak za-
končeno dvouleté provizorium,
kdy od svého založení 28. října
2004 bylo hlavním zdrojem čin-
nosti muzea shromažďovat nej-

různější dary občanů, a to jak pí-
semné, tak i hmotné.

Prezentací pro veřejnost bylo
uspořádání celkem osmi tematic-
kých výstav. Úkolem těchto výstav
bylo ukázat veřejnosti, jakým bo-
hatým, kulturním, tělovýchovným
i veřejně prospěšným životem
újezdští občané během jednoho
století žili.

Protože Újezd nad Lesy v ob-
dobí nejhlubšího temna vlády
Habsburků v Čechách přestal od
zničení v třicetileté válce v r. 1639
až do r. 1775 existovat, rozhodli
jsme se položit hlavní důraz na
dokumentaci rozvoje Újezda nad
Lesy a postupného připojení Bla-
tova a Nové Sibřiny na léta od
konce 19. stol. do současnosti.

Dne 21. 12. 2006 se v 17, 30 hod koná na školním dvoře I. stupně ZŠ 
tradiční VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ.

Škola bude otevřena pro veřejnost od 16,30 hod.

Srdečně zve Masarykova ZŠ
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Proto také hlavní téma muzea
„Proměny pražské per i fer ie“
vtisklo charakter koncepci celé
expozice.

Slavnostní vernisáž zahájil před-
seda muzejní rady Újezdského
muzea uvítáním hostů i početných
návštěvníků. Seznámil je struč-
ným vylíčením s historií muzea,
koncepcí vytváření sbírkového
fondu a perspektivami dalšího roz-
voje.

Poděkoval všem, kteří se o shro-
mažďování sbírkových materiálů
zasloužili. Rovněž i těm, kteří při-
pravovali tematické výstavy i po-
máhali vytvářet příjemné prostře-
dí při vernisážích.

Potom předal slovo paní sta-
rostce Andree Vlásenkové, která

př i  plánované
výstavbě poly-
funkční budovy
dostalo muzeum
odpovídající zvět-
šené prostory.
Načež tr valou
expozici muzea
slavnostně za-
hájila.

 Několik desí-
tek přítomných
návštěvníků po

prohlídce uspořádání sbírek pozi-
tivně hodnotilo. K příjemnému
a přátelskému ovzduší vernisáže
přispělo i OS Ma-
miny z újezdské
roviny milým po-
hoštěním.

Protože zahá-
jením činnost i
stálé expozice
nastává normál-
ní pravidelný ži-
vot muzea, chtěl
bych poděkovat
všem, kteří pod-
pořili myšlenku
zachovat památ-
ky na život obce.
Je to v první řadě skutečná pří-
zeň paní starostky Vlásenkové,

která pomohla
prosadit  vznik
muzea a jeho
technické vyba-
vení na dobré
úrovni. Svou
účastí na všech
vernisážích po-
mohla muzeu
získat si vážnost
a přízeň občanů.
Je to i zásluha
členů rady, zastu-
pitelstva i úřadu.

  Velký dík patří
i panu řediteli ZŠ Mgr. Miroslavu
Kurkovi, který i ve velmi vypjaté
situaci školy uvolnil jednu třídu pro
muzeum a vytvořil podmínky pro
jeho provoz. Důležité je, že členy
pedagogického sboru vede k tomu,
aby návštěvu muzea se svými
žáky zařadili do svých učebních
plánů.

Poděkování patří i panu školní-
kovi Wolfovi i celoročnímu opatro-
vateli sbírek i návštěvníků muzea
panu Vamberovi.

Desítky občanů věnovaly muzeu
dokumenty, fotografie, plakáty,
zápisové knihy své i svých rodi-
čů. Jako mimořádný příklad chci
zda ještě jednou poděkovat panu
Milanu Zemanovi, který muzeu
věnoval podrobně zpracovaný
a dokonale vedený archiv o práci
své i svého otce ve scénách
ochotnických souborů i sportov-
ních organizací po několik desí-
tek let.

má hlavní zásluhu na realizaci čin-
nosti muzea i na úrovni jeho vzhle-
du. Paní starostka vysvětlila, proč
vedení MČ podporovalo vznik a čin-
nost muzea, ocenila práci členů
muzejní rady i aktivitu pomáhají-
cích občanů. Přislíbila, že úroveň,
na níž se muzeum prezentuje,
zavazuje vedení MČ k tomu, aby

Věříme, že i v budoucnu nám
občané budou poskytovat nejrůz-
nější aktivity své i svých rodičů.

Další dík patří i komisi výchov-
ně vzdělávací vedené pí PhDr. Ja-
roslavou Jiráskovou a především
členům muzejní rady, především
pak pí Haně Kořínkové za doko-
nalou koordinaci práce muzea
a Úřadu MČ.

Velkým přínosem pro aktivity
muzea bylo navázání spolupráce
s OS Maminy z újezdské roviny.
Někdy by se chtělo říci i „čítanko-
vé“.

Můj osobní dík patří i dvěma
ženám: pí Ing. Evě Danielové
a pí učitelce Mgr. Valentové, kte-
ré můj zrakový handicap nahra-
dily natolik, že samy nainstalo-
valy celou definitivní podobu sbír-
ky.

Za výrazné vylepšení vzhledu
expozice děkuji i panu akad. so-
chaři Zdeňku Hoškovi za to, že
nám věnoval kopii busty generála
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St. Krause, panu tajemníkovi Vla-
dimíru Saitzovi za věnování nád-
herné knihy Království české
s erby všech šlechtických rodů,
tedy i těch, kterým kdysi Újezd nad
Lesy, Nová Sibřina a Blatov patřily.

 Děkuji i panu
Jakubu Schmid-
tovi, který nám
pěti letým bez-
platným zapůj-
čením piana Pe-
trof umožnil, že
budeme moci
v muzeu pořádat
i dětské hudební
besídky i malé
koncerty.

 Ještě jednou
děkuji všem pří-

znivcům i návštěvníkům muzea za
jejich pomoc. Věřím, že muzeum
bude i v budoucnu uchovávat pa-
měť událostí, které projdou obcí,
a tak bude postupně stmelovat
všechny občany k tomu, aby mohli

být hrdi na svou obec, její minu-
lost i přítomnost.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MR ÚMČ

Omluva
Touto cestou bych se chtěl

omluvit panu Jiř ímu Němcovi,
kterému jsem děkoval v minulém
čísle Újezdského zpravodaje za
poskytnutí archivních materiálů
týkající se bývalého starosty obce
pana Kylara. Mylně jsme v článku
uvedl, že se jedná o materiály jeho
tchána, ale ve skutečnosti byl pan
Jiří Němec jeho vnuk. Ještě jed-
nou se mu omlouvám.

PhDr. Miloš Schmidt.

Kulturní centrum Beseda program na l istopad a prosinec 2006

Pátek, 1.12., 16.30 hod. ROZSVÍCENÍ KLÁNOVICKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
Přijďte si zazpívat první letošní koledy u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v areálu Dětského domova
v Klánovicích. Děti z prvního stupně základní školy společně s kamarády z dětského domova připravili krátké pásmo
koled a loutkové pašijové vystoupení.

Sobota, 2.12., 15.00 hod. DIVADÉLKO – VÁNOCE V MEDVĚDÍ CHALOUPCE – mikulášská nadílka
Hraje divadélko Z půdy. Organizuje Mateřské centrum Klánovice. !!! Prodej místenek a informace na tel. 604 315 231 !!

Pondělí, 4.12., 19.30 hod. KINO – RO(C)K PODVRAŤÁKŮ (ČR – 2005)
Černá komedie, 104 min. režie Karel Janák. Nový film Karla Janáka, režiséra divácky nejúspěšnějšího filmu roku 2004
Snowboarďáci a megahitu Rafťáci, nás tentokrát přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v
tvář praktikám podsvětí a mafie.

Úterý, 5.12., 17.30 hod. MIKULÁŠ SE NA VÁS TĚŠÍ! Kde? V KC Beseda!
Také máte každý rok problém, jak sehnat  na poslední chvíli Mikuláše s čertem? Tak letos máte o starost méně! Přiveďte
děti do KC Beseda mezi 17.30 a 19.30 spolu s dárky a případně se seznamem jejich „prohřešků“. Mikuláš si poslechne
od dětí připravené básničky a rozhodne, zda je obdaruje či zavolá čerta…

Středa, 6.12., 19.00 hod. ADVENTNÍ KONCERT –  KOMORNÍ SOUBOR JANA ZACHA
Tradiční adventní koncert Komorního souboru Jana Zacha Čelákovice pod vedením Bohumíra Hanžlíka. Můžeme se
těšit na krásné vánoční a sváteční písně, koledy a skladby starých mistrů.

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
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Čtvrtek, 7.12., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY (ČR – 2006)
Komedie, 108 min.,  režie: Věra Chytilová. Hrají: Jana Janěková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus,
Igor Bareš, Jiří Ornest, Anna Polívková. Komedie o tom, jak si nelze dělat iluze. Kaleidoskop nejrůznějších komických,
tragických i banálních střepů lidské existence.

Sobota, 9.12.,16.00 hod. ČAJOVÁ PÁRTY „O ČTVRTÉ“
Vše o čaji, čajové kultuře, její historii a současnosti se dozvíte z úst nejpovolanějších. Hostem čajové párty bude
přední čajový mistr pan V. M. Havel. V příjemném prostředí klánovické KINO kavárny ochutnáte nejrůznější druhy
čajů.  Vstupné: zdarma

Neděle, 10.12., 10.30 hod. RODINNÉ KINO –  V TOM DOMĚ STRAŠÍ (USA)
Animovaný, rodinný, 91 min., český dabing, mládeži přístupný,  režie: Gil Kenan. Zaklepejte s námi na dveře záhad-
ného domu!

Neděle, 10.12., 16.30 hod. KONCERT – SKUPINA JABLKOŇ
Detailní pozvánka na 3 straně programu. Proto zde jen několik citátů zahraničního tisku - Corriere Delle Alpi,
ITÁLIE: Je to hudba, která je jako vesmír, kde vše ještě čeká na objevení; L’Arena, ITÁLIE: Jablkoň je chvalozpěvem
profesionality a nepředvídatelna, který je cítit po síře...; Trow, HOLANDSKO:V Rotter damu se čtyři virtuosové
z Jablkoně postarali o brilantní popkoncert roku; A na závěr Het Mievwsblat, HOLANDSKO:
Kdo je viděl a slyšel, stal se jejich fandou na věky. Tak tento Jablkoň, vážení přátelé, přijede i do Klánovic!

Pondělí, 11.12., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením Magráty (www.magrata.cz). Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.

Úterý, 12.12., 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ ÚJEZD N. LESY
Vánoční koncert prvních a přípravných ročníků hudebního oddělení ZUŠ – pobočka ZŠ Masarykova Újezd n. Lesy.
Vstupné: dobrovolné.

Čtvrtek, 14.12., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  ČAS (JIŽNÍ KOREA – 2006)
Drama, 96 minut,  titulky, od 15 let, režie: KIM Ki-duk. Hrají: SUNG Hyun-ah, HA Jung-woo. Dívka, která začne
pochybovat o lásce svého milence se podrobí plastické operaci - KIM Ki-dukova studie o lásce a plynutí času. Může
skalpel plastického chirurga zastavit čas? Může ho zastavit láska?

Sobota, 16.12., 18.00 hod. ADVENTNÍ KONCERT – MUSICA DOLCE VITA - POETICKÁ ZASTAVENÍ
Předvánoční Poetická zastavení jsou  spojením hudby mistrů (Chopin,Debusssy, Ravel...) pastorel a koled s něžnou
poezií harfenistky a básnířky Zbyňky Šolcové. Soubor MUSICA DOLCE VITA, jejímž uměleckým vedoucím je flét-
nista a sólopikolista České filharmonie Jan Machat, se věnuje interpretaci skladebpro flétnu a harfu všech stylových
období a ve spojení s písněmi a áriemi v podání mezzosopranistky Daniely Demuthové. Věříme,že tento kompono-
vaný večer hudby a poezie přinese tu pravou vánoční náladu.

Neděle, 17.12., 17.30 hod. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ JANA ZACHA ŠESTAJOVICE
Vánoční koncert dětí ZUŠ Jana Zacha Čelákovice – pobočka Šestajovice. Vstupné: dobrovolné.

Úterý, 19.12., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – O ČERVENÉ KARKULCE
Divadlo Vysmáto uvádí tradiční pohádku. Vhodné pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ. Více na www.vysmato.cz .
Vstupné: 35,-Kč/osobu.

Čtvrtek, 21.12., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  ZTRACENÉ MĚSTO (USA – 2005)
Drama, 143 min., titulky, režie: Andy Garcia, hrají: Andy García, Inés Sastre, Tomas Milian, Dustin Hoffman, Bill
Murray, Steven Bauer. Ztracené město je režisérským celovečerním debutem herce Andy Garcii, který oslavuje
kubánskou kulturu. Tak jak Buena Vista Social Club popisuje zapomenutou éru kubánské hudby, Město zachycuje
moment, kdy umělci jako Beny More uchvacovali publikum rytmy, které udělaly z Havany Perlu Antilles.  Město jako
tropický horečný sen vypráví příběh lásky a kubánské revoluce, jež jsou zasazeny do horkokrevné hudby.

Sobota, 23.12., 18.00 hod. ADVENTNÍ KONCERT – PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA
V Klánovicích již tradiční koncert Pražské mobilní zvonohry se uskuteční u Haly starosty Hanzala. Tradiční bude i
český a světový repertoár. Mezi 57 zvony zazní i zvon č. 31 - C4, který při vzniku zvonohry v roce 2001 věnovala
Městská část Praha – Klánovice, jež tento koncert také organizuje. Vstupné: zdarma.

Pondělí, 1.1.2007, 0.30 h. NOVOROČNÍ PŘÍPITEK PANA STAROSTY
Novoroční přípitek s panem starostou v parčíku KC Beseda.
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Klánovické fórum uvádí v KC Beseda

MUSICA DOLCE VITA
ADVENTNÍ KONCERT POETICKÁ ZASTAVENÍ

Sobota, 16.12., 18.00 hod.
Předvánoční Poetická zastavení jsou  spojením hudby mi-
strů (Chopin,Debusssy, Ravel...) pastorel a koled s něž-
nou poezií harfenistky a básnířky Zbyňky Šolcové. Sou-
bor MUSICA DOLCE VITA, jejímž uměleckým vedoucím
je flétnista a sólopikolista České filharmonie Jan Machat,
se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech sty-
lových období a ve spojení s písněmi a áriemi v podání
mezzosopranistky Daniely Demuthové. Věříme,že tento
komponovaný večer hudby a poezie přinese tu pravou vá-
noční náladu.

Vstupné:
dospělí - 100,-Kč; děti do 15 let, senioři a ZTP - 60,-Kč

Demuthová Šolcová Machat
Daniela,zpěv Zbyňka,harfa Jan,flétna

Klánovické fórum uvádí v KC Beseda

KONCERT SKUPINY

JABLKOŇ
Neděle, 10.12., 16.30 hod.

Jako už tradičně připravuje skupina Jablkoň vánočně
sváteční program, nazvaný dle úspěšného alba Ho-
vada boží. K slyšení (i k vidění) budou např. koledy
nekoledy 52 týdnů, Vánoční Kateřina, Kapří rekviem,
Černá Marie, Balada o bramborovém salátu i zimní
duet Když padá sníh, nebo také novoroční drama
Šťastný a veselý … a mnoho dalších.

Vlček vůl i telátko, kozička a prasátko
myška tygřík opička, zajíček a slepička

koníček a oslík, kravička i mopslík.
A všechna ta hovada boží si prohlížejí zboží

****
Album Hovada boží dostalo Anděla, vy dostane-
te Hovada boží a Hovada boží dostanou každého

Vstupné:
dospělí - 100,-Kč; děti do 15 let, senioři a ZTP - 60,-Kč

www.jablkon.com

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Veřejná grantová podpora

Privátní dárci

Podpora projektu Zahrada Dětského domova v Klánovicích
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V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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Pro děti a mládež

autor dílo
Bachner Anne, 1972 Poník tropí hlouposti
Bachner Anne, 1972 Poník hrdina
Brezina Thomas Pomsta hraběte Gundolfa
Brezina Thomas Ostrov náhrobků
Brezina Thomas Neviditelná bestie
Brezina Thomas Démon ticha
Březinová Ivona Obrázková encyklopedie

pro nejmenší
Červenka Jaromír Případy kosího detektiva
Goscinny René Asterix IX - XII
Goscinny René Nové Mikulášovy patálie
Goscinny René Nové Mikulášovy patálie -

svátek
Havelka Stanislav Strašidla na Kulíkově
Hopkins Cathy Princezna od vedle
Hopkins Cathy Sladké lži & hořké pravdy
Kamov F. Jen počkej! 1.
Kamov F. Jen počkej! 2.
Kratochvíl Miloš Františkovy pohádky
Kubátová Marie Bubáci z Krakonošova
McCombie Karen Alice a ..Dóóóst dobrej hepáč
Meyer Kai Piráti z Karibiku
Monyová Simona Otcomilky
Sapkowski Andrzej Zaklínač
Steklač Vojtěch Dvojčata v akci
Štíplová Ljuba Mezi námi koťaty

Alí Baba a 40 loupežníků
a jiné pohádky
O Sněhurce a jiné pohádky
O Šípkové Růžence a jiné
pohádky
Stolečku prostři se a jiné
pohádky
O třech medvědech a jiné
pohádky
Vlk a sedm kůzlátek a jiné
pohádky
Robin Hood a jiné příběhy
O rybáři a zlaté rybce a jiné
pohádky

Pro dospělé

autor dílo
Adams Douglas Holistická detektivní kancelář
Adams Douglas Noel Dlouhý, temný čas svačiny

duše

Bahník Václav O lásce, přátelství a štěstí
Baldacci David G. Hrátky o hodinu
Ballek Ladislav Pomocník
Blecha Ivan Filosofická čítanka
Bober Juraj Laureáti Nobelovy ceny
Borovička V.P. Slavné případy interpolu
Bradbury Ray Kočičí pyžamo
Calman Stephanie Deník špatné matky
Cartland Barbara Láska, lži a manželství
Cleland John Fanny Hill
Coelho Paulo Jako řeka, jež plyne
Cole Martina Smyčka
Collins Jackie Milenci & mstitelé
Cornwell Bernard Poslední království
Čapek Karel Povídky z jedné kapsy.

Povídky z druhé kapsy
Čihař Jiří Rodiče a děti
Dahl Roald Příběhy nečekaných konců
Eastlake William Nezkrocení
Ehrman Bart D. Šifra mistra Leonarda - pravda
Erskine Barbara Stíny na ostrově
Fiala Luděk Safari po afrických

a asijských pouštích
Fiedler Arkady Madagaskar, krutý čaroděj
Follett Ken Sněžná slepota
Gabrielová D. Slovník znakové řeči
Gardner Lisa Dokonalý manžel
Gruber Michael Obratník noci
Hájek Jaroslav Kniha o Řepích
Harris Lee Vražda na Den sv. Patrika
Hirst Brian Zahradní jezírka
Holzförster Heidrun Řez ovocných stromů a keřů
Hunter Evan Džungle před tabulí
Hunter Madeline Svatoušek
Christie Agatha Plavý kůň
Christie Agatha Dům na úskalí
Christie Agatha Záhadné zmizení lorda

Listerdala
Christie Agatha Tajemství Chimneys
Janečková Klára Manželské okovy
Janečková Klára Manželské okovy
Jiroušek Vladislav S malým báglem velkou Čínou
Kalla Daniel Bakterie
Klíma Ivan Láska & smetí
Kohoutek Rudolf Základy užité psychologie
Kost Elizabeth Historička
Kubátová marie Pohádky poštovských panáčků
Kubínek Marek Nový Zéland
Kundera Milan Nesnesitelná lehkost bytí
Levy Marc Potkat vás znovu
Ludlum Robert Mozaika Parsifal
Márguez Gabriel Zlá hodina
Mc Bain Ed Poldové
McCaffrey Anne Dračí dar
Messner Reinhold Bílá samota
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Chorvatsko
Miltner Vladimír Indická kuchyně
Monyová Simona Opiju tě rohlíkem
Monyová Simona Hra svalů
Morrell David Nebezpečná minulost
Motl Stanislav Mraky nad Barrandovem
Němec Dušan USA - kapesní průvodce
Norman Jill Bylinky a koření v kuchyni
Parker Robert B. Sloužíme svým pánům
Pekárková Iva Šest miliard Amerik
Penzler Otto Nebezpečné ženy
Plaidy Jean Královnino tajemství
Prachett Terry Koule
Roberts Nora Černá růže
Rott inna Šikovná tchýně a smečka

rozhněvaných
Rowland Laura Palác Dračího krále
Sapkowski Andrzej Zaklínač
Sayers Dorothy L. Vražda žádá metodu
Shaw Patricia Pět vichrů
Sheldon Sidney Odvrácená strana půlnoci
Sheldon Sidney Moje druhé já
Smallová Beatrice Philippa
Steel Danielle Zázrak
Stingl Miloslav Havaj je nejlepší
Styblík Vlastimil Cvičení z pravopisu pro malé

školáky
Swann Leonie Glennkill - ovce vyšetřují
Synek František Záhada levorukodsti
Šerý Vladimír Orientální kuchyně

Štětina Jaromír Bastardi
Šulc Petr Diktáty pro 3. třídu ZŠ
Švarcová Jana Ekonomie
Treben Maria Léčebné úspěchy
Vavřina Jan Pan primář se směje rád
Vondruška Vlastimil Sběratelé ostatků
Wallace Irving Muž, který hledal pravdu
Wasserman James Templáři a Asasínové
Wood Barba Poslední šamanka
Karel Škréta

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel: 2819 73 864
mlkpraha21@seznam.cz

Půjčovní doba:

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.

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám
i vašim rodinám popřála příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v novém roce 2007.

Marie Tomaidesová, knihovnice

Zahrádka prosinec 2006
Prosinec, poslední měsíc v roce,

je měsícem nejpohodovějších svát-
ků – Vánoc. A k tomuto krásnému
období se váže řada tradičních zvy-
ků a pranostik. Zahrádkář je člo-
věk zvídavý a přátelský dovede si
vychutnat toto poklidné období.

Pokud neexistovaly předpově-
di počasí, tak  našim předkům po-
máhaly různé pranostiky vzniklé
na základě pozorování přírodních
jevů a jejich spojení v vzájemné
souvislosti. Několik méně zná-
mých na ukázku:
- Když Kateřina klouže po ledě,

Štěpán se umaže od bláta
- Když v prosinci mrzne, sněží,

úrodný rok na to běží

ZAHRÁDKA

- Prosinec se sněhem na pěšin-
ce – úroda v každé vysočince

- Svatá Barbora vyhání dřevo ze
dvorka

- Štědrý den je májem zimy
- Je-li o Vánocích jinovatka -

bude hodně ovoce
- Jestli vítr o vánocích věje, je

k hojnosti dobrá naděje
- O vánocích na stromech ram-

pouchy - v létě hodně ovoce
- Je-li o vánocích ořešákům tep-

lo, bude jim na jaře zima
- S vánočním deštěm chudoba

prší

Po celý rok se dodržovaly růz-
né, pro nás již někdy zapomenu-
té zvyky, jako například lití olova,

házení střevícem a pouštění oře-
chových lodiček apod.

Vánoční stromeček - zvyk zdo-
bení vánočního stromku k nám
přešel z Německa po roce 1812.

Barborky- nejde o barborky =
Barbarea L. z čeledi brukvovitých
rostlin, které u nás rostou ve vol-
né přírodě na vlhkých místech, ale
o větévky nejrůznějších dřevin,
které svými květy a svěže zelený-
mi listy zpříjemní náš byt . Traduje
se, že aby větvičky vykvetly o vá-
nočních svátcích, mají se řezat
právě na sv. Barboru, tj.  4. pro-
since. Větvičky nikdy nelámeme,
ale pěkně ustřihneme nůžkami
nebo uřízneme ostrým nožem.
Stane se, že si zapomeneme v ten
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den větvičky z břízy, jasmínu, zla-
tice, dřínu či třešně uříznout. To
vůbec nevadí, neboť od prosince
si můžeme tuto křehkou krásu při-
pravit kdykoliv. Pravé barborky
jsou ovšem jsou pouze z větví
třešní a višní. Můžeme též použít
i větvičky madloně, slivoní, saku-
ry, kdoulovce apod. Základem
úspěchu je, aby na větévkách byly
pupeny schopné květu. Po přene-
sení necháme větvičky rozmrz-
nout a pak je uložíme celé na 10 -
12 hodin do teplé vody cca 30o C.
Druhý den je vyjmeme, zabalíme
do mikroténu a postavíme kolmo
do sklenice s vodou do té doby
než začnou výrazně rašit. Pak je
můžeme aranžovat do váz.

Podrobné informace byly v Ru-
kověti zahrádkáře z roku 2003
v článku od RNDr. Jiřího Žlebčíka.

Jmelí – již keltští druidové si vá-
žili jeho nadpřirozené moci  a jmelí
požívalo jejich zvláštní úcty.  Hod-
ně zvyků se dochovalo v Anglii.
Také Číňané, Germáni a Slované
považovali jmelí za kouzlo i lék.
V  našich domácnostech se obje-
ví zelená, zlatá či stříbrná větvič-
ka jmelí, aby na Štědrý den byla
svědkem polibků, které si dáváme
s přáním veselých svátků, aby-

chom se opět ve zdraví sešli
o příštích Vánocích.

Jmelí ale není vítáno všude.
Zvláště lesníci potírají tuto rostli-
nu jako škůdce stromů, jakým také
ve skutečnosti je. Kořeny jmelí
pronikají hluboko do dřeva, osla-
bují strom a snižují hodnotu užit-
kového dřeva. Naproti tomu jsou
krajiny, kde jmelí pěstují záměrně,
jako např. v Bretani, ale ani tam
se nepodařilo vypěstovat stro-
mečkovou formu. Pokusy byly na
podnožích z jabloní, které skonči-
ly neúspěchem. Jmelí je také rost-
linou s léčivými účinky. Staří chi-
rurgové používali tlučeného jmelí
a v knihách Msgr. Sebastiána
Kneippa se dočteme o účincích
jmelí při léčbě krvetvorby. Pokud
bychom v dnešní době jmelí pou-
žili k léčení, pak pouze s vědomím
lékaře.

A teď se vrátíme od zvyků, oby-
čejů a pranostik k naší spolkové
činnosti.

Hodnocení říjnových výstav:
Již po padesáté naše organiza-

ce uspořádala výstavu ovoce a ze-
leniny.  Na to jaký byl úrodný rok,
jsme však exponáty těžko dávali
dohromady. Nebýt našich tradič-

ních vystavovatelů, museli bychom
snad exponáty nakoupit. O co byl
ze strany našich členů menší zá-
jem o výstavu, o to byl větší zá-
jem o besedu s naším velkým pří-
znivcem, panem Dr. Stanislavem
Peleškou. Jen těžko jsme se vešli
do klubovny, kde bylo výjimečně
přichystáno občerstvení ve formě
různých druhů sladkého pečiva
a chutného moštu. Za to velký dík
členkám a členům výboru.

Také již tradiční výstava suché
vazby s tématem Dušiček si na-
šla své obdivovatele a příznivce
a vždy zde najdeme nové a zají-
mavé  vazby a aranžmá. Pokračo-
vání bude na výstavě Vánoční –
Adventní začátkem prosince, kte-
rá však již bude při vydání tohoto
čísla minulostí.

Přejeme členům, přátelům
a všem občanům klidné a poho-
dové svátky vánoční, mnoho zdra-
ví a sil do dalšího roku 2007. Dě-
kujeme všem př íznivcům za
pomoc a zejména Úřadu MČ Pra-
ha 21  za veškerou podporu, kte-
rou naší organizaci poskytla.

Za výbor ČZS organizace
Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

SPORT

SK Kangsim na Prague Open
V sobotu 28.10.2006 čekal újezdský tým Kangsim Dojang nelehký úkol, pokusit se obhájit prvenství na

5. ročníku turnaje Prague Open. Kromě týmů z celé České republiky přijeli i závodníci z Moldavska, Litvy
a Polska, a celkem jich bylo více než 330, takže konkurence byla
veliká.

V našem třiadvacetičlenném týmu byly i tři nové posily. Všichni
noví závodníci byli srdečně přijati a zaslouží si velkou pochvalu
za to, co předvedli. Nejmladší z nich Ríša Stočes sice na medaili
nedosáhl, ale jeho nebojácnost a odhodlání ukázaly, že z něj ros-
te nadějný bojovník. Velkým překvapením byl skvělý výkon Járy
Pitráka, který se s úsměvem prokopával na stále vyšší příčky.
V semifinále narazil na humpoleckého závodníka, kterého
v nastaveném kole porazil. Po podání protestu soupeře se však,
trochu neprávem, nastavené kolo opakovalo a v něm Jára bohu-
žel svůj postup nepotvrdil. Byl tak zastaven na medailové, bron-

zové pozici. Další nováčci Matěj Štacha, Lukáš Kostínek a Dominik Urich se také výborně uvedli. Dominik
v prvním zápase převálcoval svého soupeře a směle vykročil do finále, které jej čekalo za necelých 10
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minut. Nastupoval značně unavený, což se bohužel odrazilo na
výsledku. I tak na svém prvním turnaji obsadil skvělé 2. místo.
Překvapením nebyly zlaté medaile ostřílených závodníků Pavla
Černého, Tomáše Kouby, Ondřeje Cehlára a sourozenců Kláry
a Jakuba Šťastných. Od těch se úspěch očekával. Šesté zlato pro
oddíl získal Julius Smolej, který dvakrát nekompromisně vyprovo-
dil soupeře z tatami rychlým technickým KO.

Po skončení zápa-
sů už jen Kangsim
nervózně očekával
závěrečné vyhlá-
šení nej lepších
týmů. Nikdo z nás totiž nevěděl, bude-li našich šest zlatých,
čtyři stříbrné (I. Tománková, D. Urich, A. Wurstvá a S. Se-
merádová) a osm bronzových medailí (J.Pitrák, M. Miková,
A. Barták, P. Vobecký, J. Berger, P. Pospíšek, L. Kostínek
a Z. Lincová) stačit na triumf. Nakonec Kangsim získal vý-
borné 3. místo za druhým Humpolcem a prvním čtyřiceti-
členným týmem z Litvy.

Závěrem patří poděkování Terce Liškové a Honzovi Kotrčovi, kteří pomáhali s koordinací a „koučováním“
na čtyřech zápasových plochách a také trenérovi Markovi Doxanskému, který Kangsim tak dobře připravil.

Zuzana Lincová, SK Kangsim

Poděkování
Děkujeme všem újezdským ob-

čanům, kteří se dostavili k volbám
do obecního zastupitelstva, zvláš-
tě těm, kteří volili zastupitele
z kandidátky Sdružení nezávis-
lých kandidátů-Evropští demo-
kraté. Vydávat výsledek letošních
voleb za úspěšný pro nás by mohli
snad pouze politici na naší vrcho-
lové politické scéně. My vidíme
především pokles počtu našich
mandátů v újezdském zastupitel-
stvu ze 4 v minulém volebním ob-
dobí na 2 po letošních volbách.
Nicméně i počty hlasů odevzda-
ných pro naši kandidátku svědčí
o tom, že řada újezdských obča-
nů se na komunální politiku dívá
podobně jako my. Nechat prostor
pouze pro „klasické“ politické stra-
ny není pro politiku, zvláště na
lokální úrovni, příliš dobré. Po-

drobný rozbor volebních výsledků
ukazuje, že právě na naší kandi-
dátce došlo k největším posuvům
vlivem preferenčních hlasů. Voli-
čům nebylo jedno, koho chtějí
v zastupitelstvu mít, případně na-
opak nemít. Tohoto zájmu si vel-
mi ceníme!

Výsledky voleb stanovili jedno-
značného vítěze – ODS. Rádi by-
chom na tomto místě vítězi k do-
saženému výsledku pogratulovali,
ostatní volební subjekty zůstaly,
řečeno spor tovní terminologií,
o několik délek zpátky. Tento vý-
sledek by zakládal možnost ujmout
se s převahou nadvlády v obci
a ustavit jednobarevnou radu. Ne-
stalo a my jsme dostali od vítěz-
né ODS nabídku na utvoření koa-
lice a tím pádem obsazení 1 místa
v radě. Nabídka byla celkem logic-
ká, neboť v újezdském politickém

spektru jsme pro ODS nejbližší
partner. V základních bodech vo-
lebního programu na naší obecní
úrovni nemáme rozpory. Navíc bu-
deme pokračovat v praxi minulých
volebních období, kdy lidé z naší
kandidátky pracovali téměř ve
všech komisích, které místní za-
stupitelstvo má. Tím se budou
aktivně podílet na práci pro obec,
i když nebudou mít pravomoci řád-
ně zvoleného zastupitele. Určitě
jejich činnost bude v obci znát, tak
jako tomu bylo doposud.

Děkujeme vám všem a těšíme
se na vzájemnou podporu v právě
nastávajícím volebním období.

Zastupitelé zvolení za SNK-ED:
Jiří Sikač

(E-mail: j.sikac@post.cz)
Tomáš Vaníček

(E-mail: vanicek_tomas@iol.cz)

Vážení  spoluobčané, vážení  sympatizant i ,
skončily komunální volby. Výsledky všichni znáte.

V minulém volebním období naši zástupci v zastu-
pitelstvu, ve výborech i komicích se vždy snažili pro-
sazovat zájmy většiny obyvatel městské části Újez-
da nad Lesy. Ne vždy se to podařilo. Je skutečností,

že některé majetkové problémy se minulému i dneš-
nímu vedení radnice velmi těžko odstraňují. Chce-
me se i v nově zvoleném zastupitelstvu, ve výbo-
rech a komisích podílet na zlepšování života občanů
Újezda nad Lesy.

RŮZNÉ
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Dovolte mi vyjádřit poděkování všem spoluobča-
nům, kteří odevzdali hlasy pro náš volební program,
který chceme v příštím volebním období realizovat.
Zvláště chci veřejně poděkovat členům KSČM i všem
bezpartijním, kteří měli tu odvahu v současné poli-
tické situaci kandidovat za KSČM.

Na závěr mi dovolte, abych jménem svým i jmé-
nem organizace KSČM popřál všem spoluobčanům,
příznivcům, členkám a členům KSČM šťastné a po-
hodové prožití svátků vánočních. V roce 2007 hod-
ně zdraví, osobní pohody a elánu v práci pro rozvoj
městské části Újezda nad Lesy.

Dr. Pavel Janda – zastupitel za KSČM

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy

zvou všechny své členy i ostatní občany na čtvrteční přednášku,

která se uskuteční dne 7.12.2006 od 15:00 hod v zasedací síni MÚ.

Přednáška spojená s besedou bude tentokrát na téma:
„PŘEDVÁNOČNÍ TOULKY NEJEN ČESKOU MINULOSTÍ“

Přednášející paní PhDr. Alena Karkulová.

Výbor Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

v Újezdě nad Lesy rekapituluje

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám krátké ohlédnutí se za rokem 2006,

který se pomalu blíží ke svému ke konci. Počet čle-
nů naší organizace dosáhl počtu 240.

Ne všichni naši členové se mohli aktivně účastnit
námi pořádaných akcí. Tyto členy jsme navštěvova-
ly, pamatovaly na jejich životní jubilea a snažily se
dát jim najevo, že i přes svůj věk, nebo zdravotní
stav, jsou stále členy naší společnosti.

Pro všechny a nejenom pro ně, jsme pořádaly růz-
né společenské akce tak, jak jsme je měly v plánu
na rok 2006.

Lidé, kteří nejsou zcela zdrávi, i když jejich one-
mocnění není vždy vidět, potřebují být ve společ-
nosti, ve které se cítí dobře. A cílem naší činnosti je,
jim tuto společnost poskytnout. Pod záštitou Obvod-
ního výboru SPCCH Praha 9 a díky dotacím z Centra
služeb SPCCH jsme uskutečnily dva rekondiční po-
byty pro kardiaky. První v Lázních Bělohrad a druhý
v krásné přírodě Posázaví v Koutech u Ledče n/S.
Naši členové měli možnost se zúčastnit třetí rekon-

dice, kterou pořádala ZO SPCCH Prosek a to ve
Žďárských vrších.

Účelem rekondic je posílit nejen zdraví, ale psy-
chiku a to pomocí vhodného cvičení pod vedením
školených cvičitelek za dohledu lékařky - kardiolož-
ky. Každá rekondice má svá pravidla, ale všechny
mají jedno společné. Kromě cvičení i vycházky, be-

VÁNOCE SENIORŮ
Sbor pro občanské záležitosti a ČČK srdečně zvou újezdské

seniory „na Vánoční přátelské posezení“, které se koná 10. pro-
since 2006 od 14:00 hodin v nové škole v Polesné. Pohoštění
i program je zajištěn. Na shledání s Vámi se moc těšíme.

SPOZ a ČČK
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sedy a přednášky a hlavně dobrou náladu a nava-
zování nových přátelství.

Další důležitou činností je zdravotní cvičení s prv-
ky jógy pro kardiaky. Mimo již zažitého cvičení
v pondělí, které je dotováno Centrem služeb, se nám
podařilo, díky pochopení  a finanční dotaci MÚ MČ
Praha 21, rozběhnout cvičení druhé, pro méně zdat-
né cvičence, ve středu ve škole v Polesné ulici. Cvi-
čící z této skupiny vystoupili i na veřejnosti. Na Dnu
seniorů v Běchovicích, na pravidelné čtvrteční be-
sedě spolu s dětmi ze souboru Arabeska a na Dnu
s SPCCH, který pořádal OV SPCCH Praha 9. Před-
vedli ukázku cvičení se zaměřením na správné dý-
chání a držení těla a na protažení svalů a kloubů
celého těla.

Uskutečnily jsme dva jednodenní rekondiční vý-
lety zaměřené na historii naší země. Jeden po Sto-
pách významných Čechů a další Za historií a krá-
sou Českého krasu.

Oba výlety skvěle připravila Ing. Mirka Branžov-
ská, za což jí velmi děkujeme.

Při cvičení, rekondicích  i výletech praktikujeme
hesla: „cvič, jak můžeš“ a „i když mi to nešlape jako
zamlada, přece jen ještě ostatním stačím“.

Úspěšně pokračovaly čtvrteční přednášky a be-
sedy se zajímavými lidmi. Témata byla různá: hle-

dání kaktusů v jižní Africe, putování za polární kruh,
historie Újezda nad Lesy, historické hudební nástroje
a hudba středověku, nové směry ve výživě, zahrad-
ní architektura, pobyt v Jižní Koreji, vystoupení dětí
ze souboru Arabeska a cvičení seniorů, na prosi-
nec připravujeme předvánoční toulky nejen českou
minulostí. Všechny byly zajímavé a měly úspěch.

Návštěvy divadel jsou již tradicí. Mimo divadla na
Vinohradech, kde jsme již stálí návštěvníci, jsme
zhlédli představení v divadle ABC, U hasičů, Na Fid-
lovačce, Radka Brzobohatého a v prosinci to bude
muzikál v obnoveném Hudebním divadle Karlín. Díky
provozovateli Multikina na Černém Mostě, který nám
poskytl sponzorský dar formou volňásků, jsme vidě-
li film Kráska v nesnázích.

Věříme, že uplynulý rok byl úspěšný a poskytl ra-
dost a spokojenost všem našim členům. Podařilo se
nám vrchovatě splnit plán činnosti na rok 2006. Dě-
kujeme všem, kdo nám dopomohl k tomuto úspě-
chu, v první řadě MÚ MČ 21 za jejich pochopení
a finanční podporu. Hlavní dík však patří členkám
výboru naší organizace za jejich obětavou, dobro-
volnou práci.

Na závěr přejeme všem spoluobčanům krásné
vánoční svátky a hodně zdraví do nadcházející-
ho roku 2007.

Výbor ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy

Záznam z průběhu akce konané v rámci 2. ročníku Týdne s SPCCH v ČR 2006.

V rámci celostátního Týdne se
Svazem postiženým civilizačními
chorobami v ČR uspořádal Ob-
vodní výbor SPCCH v Praze 9
setkání členů všech ZO s předsta-
viteli státní správy a zástupci dal-
ších občanských sdružení včetně
oficiální prezentace našich pro-
gramů.
Tato akce se uskutečnila dne
12.10. 2006 v MČ Praha 20 – Hor-
ní Počernice v rekonstruovaném
objektu Chvalské tvrze od 9:00
hodin.

Účelem tohoto setkání byla se-
známení veřejnosti s posláním
a činností SPCCH.

Program zahájila krásným při-
vítáním hostů a přítomných a po-
děkování starostovi MČ Praha 20
za vstřícnost při pronájmu míst-
nosti, ve které jsme se sešli, před-
sedkyně ZO SPCCH v Horních
Počernicích pí Boženka Nedvě-
dová.

Navštívili nás starosta MČ Pra-
ha 20 pan Ivan Liška, starostka
MČ Praha 21 paní Andrea Vlásen-
ková a Mgr. Gončíková s Bc. Vo-
kurkovou ze sociálního odboru OV
Praha 9. Za OV ČČK byla přítom-
na předsedkyně paní Kadlečková
se svou kolegyní.

Po zahájení zazpívaly a zareci-
tovaly děti z místní základní školy.

Slova se postupně ujali výše
uvedení hosté, kteří ocenili prácí
Základních organizací a organi-
zační zajišťování chodu jejich prá-
ce Obv. výborem SPCCH Prahy 9.
Přislíbil i  navýšení grantů pro
SPCCH a trvalou spolupráci a po-
moc při pořádání kulturních i re-
habilitačních programů ZO. Násle-
dovala malá odborná diskuze.
Vzhledem k pracovním povinnos-
tem se nemohli hosté déle zdržet.
Předsedkyně OV SPCCH Eva
Štrasmajrová poděkovala zástup-
cům státní správy a ostatních or-

ganizací za jejich účast i projevy.
Poté krátce charakterizovala spe-
cifičnost činnosti SPCCH, smysl
práce a úkolů, které SPCCH jako
dobrovolná, nezisková organiza-
ce plní. Tím byla ukončena úvod-
ní část našeho setkání.

Dalšího slova se ujal pan René
Suška, který hovořil hlavně na
téma spolupráce se Svazem dů-
chodců.  Předsedkyně OV zhod-
notila práci našich ZO i OV ve stá-
vajícím roce, poděkovala všem,
kdo se aktivně zúčastňují pořádá-
ní rekondic, cvičení, vycházek,
rekondičních výjezdů i kulturních
akcí všeho druhu a těm, kdo tuto
práci podporují. Seznámila pří-
tomné s programem rekondic pro
rok 2007. Následovala odborná
přednáška Ing. Jarky Politzerové
o správné výživě, o významu pra-
videlného pohybu a cvičení, re-
kondičních pobytů i významu edu-
kace, což jsou všechno činnosti
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důležité hlavně pro seniory a vnitř-
ně postižené.

MUDr. J. Moravcová, naše lé-
kařka na rekondicích, navázala na
její slova a hovořila o srdeční in-
suficienci, jejím vzniku, příznacích
a jak jí můžeme čelit.

V přestávce na oběd, který byl
pro účastníky zajištěn, měli pří-
tomní možnost seznámit se s vý-
stavkou prací členů ZO, s doku-
mentací a kronikami jednotlivých
ZO, vybrat si ze široké nabídky
informačních tisků SPCCH a re-
habilitačních aktivit, seznámit se
s připravovaným zákonem o po-
skytování sociálních služeb, nebo
si vybrat noviny z řad periodik.
také měli možnost si prohlédnout
a případně i koupit něco z kera-
mických drobností, které vyrábí
členka ZO Újezd nad Lesy paní
Kabelková.

Odpolední část již byla odde-
chová. Vystoupení členů ZO Újezd
nad Lesy s ukázkou cvičení za-
měřeného na procvičení celého
těla a správného dýchání zapad-
la velmi dobře do pohody, která
toto naše první setkání prováze-
la. Volná zábava, tanec, povídání
a zpěv při harmonice pokračoval
až do 16:30 hod. Během celého
dne bylo podáváno občerstvení,
které zajišťovaly členky ZO Horní
Počernice i OV, koláčky, které po-
skytlo Pekařství Kollinger jako
sponzorský dar, káva, čaj i mine-
rální vody podle přání a chuti pří-
tomných.

Setkání splnilo záměr, se kte-
rým bylo připravováno, proniknout
do podvědomí občanů i státní
správy (v lokálním rozsahu) a za-
ujmout tam trvalé místo. Předčilo
očekávání pořadatelů a přineslo

zkušenosti a poučení pro všech-
ny účastníky. Obzvlášť si vážíme
vstřícného postoje přestavitelů
státní správy a ostatních organi-
zací ke vzájemné spolupráci.

Věříme, že všichni, kteří prů-
běžně přicházeli a odcházeli (cel-
kem 85 účastníků) byli spokojeni.
Setkání bylo v podstatě přátelské,
neformální popovídání, zavzpomí-
nání a plánování a současně jsme
v úvodu dali najevo, že jsme zde
a naše práce mluví za nás.

Příprava tak velké akce vyža-
dovala mimořádnou obětavost
a hodně času a práce, ale výsle-
dek stojí za to. Podařilo se nám
zabezpečit významnou a úspěš-
nou akci.
zapsal: René Suška
ověřila: Předsedkyně OV SPCCH

Praha 9
Eva Štrasmajrová

Klub Autobus, Českobrodská 1 - Stará pošta, Praha-Běchovice, vedoucí klubu:
Petr Winkler, mobil 728 221 883, e-mail petrwin@atlas.cz.

V minulém čísle Újezdského zpravodaje jsme vás krátce seznámili s nově založeným klubem
a další novinky zveřejníme v příštích číslech ÚZ.

Melanie Zajacová
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Zážitková turistika je dalším lákadlem
Nejen prohlédnout si památky a pozoruhodná mís-

ta, ale také něco neobvyklého zažít. To jsou nové
trendy, které lákají turisty do známých míst a tedy
i do hlavního města Prahy.

O tom, že takový směr vzbuzuje velký zájem ne-
jen u zahraničních turistů, ale i tuzemských nadšen-
ců, svědčí i vítězství v pražském kole soutěže Živ-
nostník roku Lindy Vavříkové z firmy Allegria, která
plní sny svým zákazníkům, třeba až po jízdu ve For-
muli 1. Největší úspěch však tento rok mělo podle
ní bagrování i se svačinou pro bagristu.

Metropole se o něco podobného snaží také, ale
lákat chce úplně jinými věcmi. Přispět k jejich roz-
voji má i projekt  Vzdělávání v zážitkové turistice
v oblasti technických památek v Praze Hospodář-
ské komory hl. m. Prahy, jenž se za pomoci expertů
na zážitkovou turistiku zaměřuje na školení pracov-
níků firem, aby dokázali historii své společnosti,
svých výrobků nebo i služeb prezentovat formou
zážitkové turistiky - tedy poučně, zábavně, vtipně
a především netradičně.

Návštěvníci Prahy i její obyvatelé díky tomu bu-
dou mít možnost podívat se na neobvyklá místa
a seznámit se také se zapomenutými technologie-
mi. Jednou z připravovaných novinek je exkurze
s praktickými ukázkami, jak v dávných dobách vo-
dárny upravovaly odpadní vody, jak se připravovala
pitná voda. Připravují se i návštěvy podzemí Prahy,
kde se zájemci seznámí zase s konstrukcí a činností
kolektorů. Vstup je plánován přes historický dům
v Celetné ulici, výstup na náměstí Jana Palacha
nebo na Malém náměstí. Samozřejmě, že se připra-
vují další a další lákadla. Záměrem zážitkové turist-
ky je zaujmout zahraniční návštěvníky natolik, aby
se jejich zájem o metropoli stále zvyšoval a trávili
v ní i delší čas.

Realizace tohoto projektu přinese samozřejmě
i řadu  nových  pracovních příležitostí.

Projekt HKP „Vzdělávání v zážitkové turistice
v oblasti technických památek v Praze“ je spolufinan-
cován z ESF, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy.

Hospodářská komora hl. města Prahy
Pragopublic, spol. s r.o.

RECEPTY NA PŘÁNÍ NÁVŠTĚVNIC VERNISÁŽE ÚJEZDSKÉHO MUZEA Z 11. 11. 2006

BUCHTA SE STUDENTSKOU PEČETÍ

Ušlehat: 15 dkg másla
25 dkg cukru

4 žloutky

Přidat: citrónovou kůru
3 lžíce rumu

40 dkg hrubé mouky
sníh ze 4 bílků

nastrouhat: 1 velkou studentskou pečeť

Po upečení můžeme polít čokoládovou polevou
a posypat oříšky.

TÓŽOVA BUCHTA S TVAROHEM,

JABLKY A MANDLEMI

Těsto: 30 dkg hladké mouky
5 dkg cukru krupice
5 dkg kakaa

12 dkg másla
1 celé vejce

prášek do pečiva
Náplň: 3 tvarohy

3 celá vejce
3 dcl mléka

1/2 - 3/4 hrnku cukru

Posypat:nahrubo nastrouhaná jablka (8 – 10 ks),
skořicový cukr, hrozinky, mandlové lupínky, kokoso-
vé lupínky, rum

Smícháme sypké přísady, přidáme máslo a vejce.
Krátce promneme mezi prsty a nadrobíme jako žmo-
lenku do pekáče vyloženého pečícím papírem. Nali-
jeme ne těsto tvarohovou náplň a posypeme jablky
a skořicovým cukrem. Navrch posypeme hrozinka-
mi, mandlemi, kokosem a pokapeme rumem. Peče-
me při 170° C cca 40-50 minut.

MÍŠA ŘEZY

Těsto: 5 žloutků
25 dkg cukru krupice

1/8 l mléka
1/8 l oleje
25 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce kakaa
5 bílků

Krém: 12,5 dkg másla
20 dkg cukru krupice

3 tvarohy
3 lžíce rumu

mléko dle potřeby

Upečené těsto potřeme krémem, dáme do chlad-
ničky na cca 15 minut. Připravíme si čokoládovou
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polevu, nalijeme na tvarohový krém a posypeme
kokosem.

ZEBRA

Smíchat: 28 dkg cukru krupice
1 vanilkový cukr

4 – 5 žloutků
200 ml oleje
200 ml vlažné vody

šťáva z jednoho citrónu, rum, skořice
42 dkg polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

Co má obsahovat autolékárnička ?
  Kvalitu lékárničky je třeba sledovat stejně jako ojetí pneumatik či množství oleje.
V autolékárničce by nemělo nic chybět a hlavně by obsah neměl být v žádném přípa-
dě prošlý, a proto je třeba čas od času lékárničku zkontrolovat a prošlé věci vyměnit.
  Lékárnička se ve voze ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat
přímé sluneční světlo. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s cha-
rakteristickým označením. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý
a musí být snadno přístupný. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řád-
ném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat, jak již bylo řečeno.
Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Povinným obsahem autolékárničky pro osobní motorová vozidla je obvaz hotový sterilní č. 2, č. 3, č. 4 -
v počtu po dvou kusech, obvazy slouží ke krytí ran , povinný je také šátek trojcípý rovněž 2 kusy - slouží
k znehybnění horních končetin, k připevnění dlah, obinadlo elastické 10 cm x 5 cm - 1 kus, náplast hladká
cívka 2,5 cm x 5 m - 1 kus, náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm v počtu 6 kusů, náplast slouží k ošetření
drobných poranění, dále je povinné obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm - 1 kus slouží k zastavení krvá-
cení, dezinfekční roztok ve spreji - 1 kus, obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm - 1 kus slouží ke krytí ran,
rouška resuscitační slouží k dýchání z úst do úst, jedná se o igelitovou roušku doplněnou jednocestným
ventilem nebo chlopní. Rouška PVC 20 x 20 cm - 1 kus - k překrytí poranění hrudníku, rukavice pryžové
(latexové) chirurgické v obalu - 1 kus slouží k ochraně proti infekci, je vhodné rukavice si nejprve vyzkoušet
a vybrat správnou velikost (S,M,L), v opačném případě rukavice při navlékání prasknou a neplní svůj účel,
chirurgické rukavice by se měly používat nejen při kontaktu s krví, ale také se slinami či zvratky, špendlík
zavírací v antikorozní úpravě v počtu 2 kusy - slouží k upevnění obvazu a šátku, špendlíky by neměly být
přiliš malé a měkké, nůžky 1 ks by měly mít kulaté zakončení a dostatečnou pevnost, nůžky musí být
schopné přestřihnout šaty či bezpečnostní pás.

Podle slov šéfa dopravního inspektorátu Policie ČR OŘ v Praze III (Praha 9, 8, 3) kpt. Přemysla Arnolda,
většina řidičů autolékárničku má, ale málokdo ji pravidelně kontroluje a průběžně vyměňuje prošlý materiál.

Lékárnička je jednou z nejdůležitějších součástí vybavení auta (mnohdy podceňována) a každý řidič
v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti spolucestujících a ostatních účastníků silničního provozu by
měl dbát na to, aby byla vždy po ruce a aby obsahovala všechny náležitosti dané podle přílohy č. 6 vyhláš-
ky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.. Správně vybavený obsah autolékárničky slouží k poskytnutí před-
lékařské dočasné první pomoci a může nám zachránit život.

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS
                             kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

                             tel. 974 858 208

POLICIE RADÍ

Rozdělit těsto na cca poloviny, do jedné přidat 2 – 3
lžíce kakaa.

Ušlehat: 4 - 5 bílků, 1/3 sněhu do světlého a 2/3 do
tmavého těsta.

Do dortové formy o průměru 28 cm lijeme střídavě
od středu naběračku světlého a naběračku tmavého
těsta. Pečeme při 170° C cca 60 minut.

placená
 inzerce & reklama

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ  VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů, zábradlí,

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - SemerádKoupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309



24

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

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 práceVÁNOCE BEZ STRESSU A SPĚCHU
Nádherné voňavé a zdraví prospěšné dárky

najdete na tel. č. 606 343 410

MALÁTOVÁ A.

! 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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Kosmetické studio AKVIZÁŽ
Alena KRÁLOVÁ

Úvaly
www.akvizaz.cz         mobil: 603 112 415

● parafinové zábaly
● přístroj STARVAC
● ošetření pomerančové kůže, lifting obličeje
● ošetření všech typů pleti
● ošetření proti celulitidě a tuk. polštářkům
● depilace
● líčení
● prodej kosmetiky a dárkových poukazů
● modeláž nehtů acryl, gel
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ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

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

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

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
 inzerce & reklama

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 !!

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 !!!

Stavební bytové družstvo

POKROK
s mnohaletými zkušenostmi

se správou, vlastnictvím i výstavbou
družstevního majetku

nabízí

bytovým družstvům
i společenstvím

vlastníků jednotek

komplexní
správu nemovitostí

Veškeré informace:
Vl. Březina – vedoucí obch. oddělení

225 339 268,  brezinav@pokrok.cz
www.pokrok.cz
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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

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 !!!

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,- Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,- Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

Provozovna:

U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 800–1730          Út–Čt 800–1630          Pá 800–1530

Zde mohl být Váš inzerát
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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

AUTODÍLY-Úvaly
Sortimat s.r.o.
Pražská 524

Te1.: 281 980445
Po–Pá 8–17.00 hod
Sobota 8–11.00 hod

- kompletní sortiment nových náhradních dílů
ŠKODA 105-120-130, FAVORIT, FELlCIA,
FABIA, OCTAVIA - autodoplňky

- náhradní díly na zahraniční vozidla
- slevy servisům

ŘEMESLNÁ škola ODĚVNÍ - OU,
o.p.s. Havířovská 476, Praha 18 - Letňany

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ADMINISTRATIVY NA POČÍTAČI

********************************************************************

- MŮŽE PŘIJMOUT:                     ŽÁCI NEPLATÍ ŠKOLNÉ:
- žáky od 16 do 23 let, kteří jsou z nejrůznějších důvodů

neúspěšní i z nižšího ročníku základních škol a nemají
předpoklad zvládnout střední školu,

- do 2. a 3. ročníku neúspěšné studenty z oděvních škol.

N A B Í Z Í M E:
- po ukončení 3. roč. složení závěrečné zkoušky a výuční list,
- výuku se speciálními vzdělávacími potřebami,
- vzdělávací koncepci na požadavky trhu práce,

Zavolejte na T: 286 589 059, M: 724 170 462,
těšíme se na vaši návštěvu.

/ zastávka autobusu Tupolevova - Tesco,
škola je hned vpravo /

KOUPÍM MALÝ BYT
V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

- nejraději v Újezdě nad Lesy.
Vážný zájemce.

Tel.: 606 618 281

Prodám solárium SUNVISION C 12,
24 trubic, větrák, možnost vypínání

obličejové části.
Velmi dobrý stav za velmi dobrou cenu.

Tel.: 606 434 623

KOUPÍM BYT DO 45 METRŮ.

2 + kk, nebo 1 + 1.

Tel.: 606 434 623
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P9, Újezd nad Lesy, KANCELÁŘ
v centru u hlavní silnice Praha–Kolín.

Vlastní vchod, 2 okna, sprcha, WC, chodba,
plocha 33 m2.

Kolaudace říjen 06.
Internet, pevná po dohodě,

možno EZS či mříže.
Cena 12000 Kč / měs. vč. záloh.

NEXON Reality
Tel.:  224 815 916,  604 625 681
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

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

Hledáme spolehlivou paní na pravidelný úklid.

Bylo by to 1 x týdně přibližně 4 hodiny,

Újezd nad Lesy.

Volejte prosím na tel.: 602 22 38 37

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 : Hana Jančová. 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.
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DŮLEŽITÉ
VÁNOČNÍ UZÁVĚRKA

14. V MĚSÍCI

PRODÁM V HOROUŠANECH
( 6 km od Újezda n/L )

zasíťovaný stavební pozemek

Informace 602 363 911

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


