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Veselé Vánoce
Pøíjemné pro�ití vánoèních svátkù, mnoho �tìstí, zdraví a spokojenosti pøejeme

v�em na�im ètenáøùm a dìkujeme jim za pøízeò, kterou nám zachovávají. Zároveò
dìkujeme v�em, kteøí nám pøispìli svým èlánkem a tì�íme se na jejich dal�í
pøíspìvky.

Veselé Vánoce a ��astný nový rok
pøeje

redakèní rada

UZ¡VÃRKA LEDNOV…HO »ÕSLA - 9. 12. 2002
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ZASED¡NÕ RADY
Zápis z 88. schùze Rady MÈ Praha 21

ze dne 22. øíjna 2002
Rada bere na vìdomí
- kontrolu plnìní usnesení z minulé

rady.
- pøedlo�ený materiál Ing. Vosky, týka-

jící se zmìny územního plánu.
- pøedlo�ený materiál paní Tomaideso-

vé, týkající se revizní zprávy knihov-
ny MÈ.

- zápis z jednání Finanèního výboru
ze dne 14.10.2002.

Rada nesouhlasí
- s prominutím poplatkù z prodlení za

nehrazení nájemného a poplatkù za
slu�by paní Janì Franzové, bytem �í-
�ovská 1627, byt è. 22 a ukládá panu
starostovi, aby �ádost o prominutí pe-
nále pøedlo�il na jednání Zastupitel-
stva MÈ.

Rada revokuje
- usnesení è. 1253 Rady MÈ Praha 21

ze dne 2.7.2002 ve vìci zprostøedko-
vání prodeje 4 bytù s neplatièi a od-
stupuje od spolupráce s ADM REA-
LITY. Rada ukládá vedoucímu odboru
BH a VHÈ Ing. �afaøíkovi, aby ve
spolupráci s právním zástupcem MÈ
JUDr. Fialou pøipravil nový materiál
a do 30.11. 2002 pøedlo�il na jednání
Rady MÈ koneènou verzi návrhu
smlouvy o zprostøedkování prodeje.

Rada schvaluje
- finanèní dar ve vý�i 25 000,-Kè pro

Policii ÈR - OØ na zakoupení neprù-
støelných vest a ukládá vedoucí FO
Ing. Koblicové pøevedení tìchto pro-
støedkù z kap. 10 do kap. 07.

- penì�itý dar ve vý�i 15 637,-Kè ve
prospìch Dìtského domova v Sole-
nicích, posti�eného povodnìmi.

- rozpoètová opatøení - úpravy roz-
poètu è. 22 - 25 dle pøilo�ené tabulky
(pøíloha è.1).

- úèelovou dotaci ve vý�i 360 000,-Kè
na dovybavení nového spoleèen-
ského sálu k divadelní úèelùm podle
pøedlo�eného materiálu a ukládá
vedoucí FO, aby pøevedla tyto pro-
støedky z kapitoly 10 do kapitoly 06.

- vý�i investièních nákladù vynalo�e-
ných nájemcem nebytových prostor
spoleèností MEDISAL a text dodat-
ku è. 4 smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavøené dne 5.9.2001 s touto
spoleèností a povìøuje pana starostu
podpisem dodatku. Rada ukládá

vedouc. BH a VHÈ Ing. �afaøíkovi
doruèit dodatek nájemci.

- termín úèinnosti zmìny a doplnìní
údajù v �ivnostenském oprávnìní
Pøemysla �afaøíka pro výkon správy
a údr�by nemovitostí od 1.11.2002,
schvaluje povìøení Ing. �afaøíka od-
povìdným zástupcem MÈ Praha 21
pro výkon této správy a pøedlo�ený
návrh �Mandátní smlouvy�. Rada
povìøuje pana starostu podpisem
smluv a obstarání správy s jednotli-
vými spoleèenstvími vlastníkù jed-
notek.

- pøevod finanèních prostøedkù ve
vý�i 15 000,-Kè pro Dìtský diagnos-
tický ústav v Dobøichovicích z ka-
pitoly 10 na povodòové konto.

- dohodu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene za úplatu dle usne-
sení Rady MÈ è. 935 ze dne 7.8.2001.

- finanèní odmìnu ve vý�i 1 mìsíèní
odmìny starostovi MÈ Praha 21,

- penì�itý dar ve vý�i 1 mìsíèní odmì-
ny zástupci starosty a penì�itý dar
ve vý�i 1 mìsíèní odmìny radním MÈ
Praha 21. Rada ukládá vedoucí FO
Ing. Koblicové, aby tuto odmìnu
a dary dala do výplat za mìsíc listo-
pad 2002. Dále Rada ukládá staros-
tovi, aby s pøedsedy komisí pøipravil
návrh roèních odmìn za èinnost
v jednotlivých komisích.

- penì�itý dar ve vý�i 50 000,-Kè pro
spol. vlastníkù bytového domu
è.p. 1011 ul. �í�elická a dále stejnou
sumu pro spol. vlastníkù è.p. 1012,
1013 a 1014 v té�e ulici. Tyto pro-
støedky budou pou�ity na opravu
balkonových lod�ií a okapnièek. Fi-
nanèní prostøedky budou pøevedeny
z odboru BH a VHÈ.

- dotaci ve vý�i 65 000,-Kè pro M�
Sedmikráska na opravu podlah a uklá-
dá vedoucí FO aby pøevedla pro-
støedky z kapitoly 10 do kapitoly 04.

Rada souhlasí
- s umístìním herních prvkù na dìt-

ském høi�ti v Poøíèské ulici na základì
pøedlo�ené projektové dokumentace
a schvaluje provozní øád høi�tì.

- se zmìnou rozpoètu è. 26 dle pøilo-
�ené tabulky (pøíloha è.2) a ukládá
panu starostovi toto opatøení pøedlo-
�it ke schválení na 1. jednání Zastu-
pitelstva MÈ Praha 21. - s pøedlo-
�eným návrhem rozpoètu na rok 2003
a ukládá panu starostovi pøedlo�it

návrh rozpoètu ke schválení na
1. jednání Zastupitelstva MÈ Praha
21. Kapitola 05 rozpoètu bude upra-
vena tak, aby byla v souladu s ostat-
ními odbory v rozpoètu úøadu.

- se zru�ením stávajícího kanalizaè-
ního sbìraèe DN 400 na pozemku
parc.è. 1014/7 (PK 722/2) v k.ú. Újezd
nad Lesy v souvislosti s výstavbou
nového kanalizaèního sbìraèe DN 600.

- s koupí pozemku parc.è. 466/4 v k.ú.
Újezd nad Lesy za cenu 1,-Kè a ukládá
vedoucímu OMI Ing. Voskovi upøes-
nit náklady spojené s koupí uvede-
ného pozemku a pøedlo�í tento ma-
teriál na dal�í jednání Rady MÈ Pra-
ha 21.

- se zaøazením vedoucí obèansko správ-
ního odboru pí Vodové do 10. platové
tøídy s platností od 1.11.2002 a schva-
luje navr�ený platový výmìr, který
je souèástí originálu zápisu.
Rada se dohodla na termínu kladení

vìncù ke státnímu svátku na den 28.10.
2002 ve 14.00 hodin.
Informace radních a starosty
- Dr. Sikaè informoval, �e JUDr. Hana

Pelèáková by mìla zájem poskytovat
zde na Úøadu MÈ Praha 21 právní
konzultace. Pan starosta odpovìdìl,
�e by to bylo mo�né.

- Ing Dvoøák vznesl dotaz, zda zástup-
ce tajemníka eviduje smlouvy a zda
existuje seznam smluv. Odpovìï byla
kladná.

- pan starosta informoval Radu, �e pøí�tí
týden bude dokonèena stavba me-
teostanièky. Dal�í informace se týkala
úpravy dvora (pøedlá�dìní) Úøadu
MÈ Praha 21.
Mimoøádné jednání Rady se bude ko-

nat dne 29.10.2002 od 17.00 hodin v
kanceláøi starosty MÈ Praha 21.

Zápis z mimoøádné schùze Rady MÈ
Praha 21 ze dne 29.øíjna 2002

Kontrola usnesení z minulého jedná-
ní Rady - Rada MÈ Praha 21 tento bod
vypou�tí.
Rada schvaluje
- Rada MÈ Praha 21 schvaluje uvolnì-

ní finanèních prostøedkù ve vý�i
30 000,- Kè jako spoluúèast na po-
jistné události po�kozené støechy
Masarykovy Z� a ukládá vedoucí FO
Ing. Koblicové aby pøevedla tyto pro-
støedky z kapitoly 10 do kapitoly 08.
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- návrh smlouvy o nájmu nebytových

prostor è.73/02 s Obèanským sdru�e-
ním Divadlo pod úrovní, reg.è. 49389/2
a povìøuje pana starostu po konzul-
taci s právním zástupcem JUDr. Fialou
podpisem této smlouvy.

- návrh roèních odmìn a darù pro ta-
jemníky a èleny komisí dle pøedlo-

�eného materiálu, který je souèástí
originálu zápisu a ukládá vedoucí FO,
vyplatit odmìny v mìsíci listopadu
2002.

- smlouvu o dílo podle ustanovení § 536
a následujícího zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znìní,
týkající se stavby nazvané �Zateplení

budovy è.p. 1610 a 1611 Praha Újezd
nad Lesy, �í�elická� a povìøuje pana
starostu podpisem.

Informace radních
- pan Dvoøák upozornil Radu na �pat-

ný stav ulice Budèické a navrhuje
úpravu komunikace navezením �tìrku.

Zapsal Pavel �vejnoha.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV V OBCÕCH - 1.ñ2.11. 2002
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SLOVO STAROSTY

Kr·tce k†Ël·nku ÑCo jste tÌm chtÏl ̄ Ìct, pane starosto?ì
Pan Josef Janský si na otázku zvlá�tní privatizace ve svém

pøíspìvku odpovìdìl vlastnì sám. To, co jsem myslel, je obsa-
�eno v bodì 2. � Iniciátorem této akce byl Úøad na�í mìstské
èásti, který na nás vyvíjel nátlak, abychom dùm koupili, ji-
nak�..�. Jsem rád, �e jste si pane Janský odpovìdìl sám.
Omluvit se musím za ty majitele, neuvìdomil jsem si, �e
jste s.r.o..

S bodem 5. bych mohl polemizovat a zrovna pan Janský
ví, jak jednodu�e mohla jejich spoleènost o dùm pøijít.

Závìrem odpovím na polo�ené otázky. Proè není doposud
uvedena do pùvodního stavu ta èást pozemku, která byla
po�kozena stavbou kanalizace, nevím. MÈ nebyla investorem
akce, tím je magistrát. Budete se muset zeptat tam. Informaèní
tabule budou vymìnìny, byla zadána výroba nových. Plo�-
nou deratizaci provádí podle Statutu hlavního mìsta Prahy
obce. Obcí je hlavní mìsto Praha a ne mìstská èást. Pokud
sekáte trávu na Va�em pozemku 5x roènì, je to Va�e vìc.
Mìstská èást seká trávu 2x do roka, jak to ukládá zákon.
Údr�ba zelenì je pøímo úmìrná mo�nostem rozpoètu mìstské
èásti.

Jan Slezák, starosta

K†pumpÏ na BlatovÏ
Docela se divím, �e se obèané dozvídají vìci jako je výstav-

ba pumpy nìkolik let po jejím schválení. Výstavba benzino-
vého èerpadla a pronájem pozemku na dvacet let právì
k tomuto úèelu, byly schváleny zastupiteli MÈ pøed více ne�
dvìma roky. Byl schválen napøíè �irokým spektrem zastupitelù.
Nikdo jiný ne� mìstská èást z této výstavby mít prospìch
nebude. Kdo je obci prospì�ný a kdo ne, je dnes ji� rozhod-
nuto. Myslím, �e v zále�itosti benzinové pumpy se omlouvat
nemusím a se zru�ením díla nesouhlasím.

Jan Slezák, starosta

Nemohu nechat bez povöimnutÌ Ël·nek pan Timury
Jsem rád, �e obèané ohodnotili dosavadní èinnost bývalé-

ho zastupitele pana Timury tak, �e nebyl do Zastupitelstva
MÈ zvolen, ani kdy� byl na prvním místì kandidátní listiny.
Jeho èinnost dle mého názoru nebyla za poslední tøi roky pro
mìstskou èást pøínosem, ale spí�e jeho opakem. Stejnì tak to
pochopil i obèan voliè. Je to asi tøi roky nazpìt, kdy� jsem si
sám sobì zaèal spílat, �e jsem pana Timuru vùbec vzal na
kandidátní listinu ÈSSD. Dnes bych si po nìkolika letech
zku�eností a �spolupráce� radìji usekl ruku, ne� bych tuto
mo�nost pøipustil. V mnoha pøípadech jsem svého døívìj�ího
rozhodnutí litoval. Ale vra�me se k èlánku v posledním èísle
Zpravodaje pod názvem �Naostro�.

Benzínka na Blatovì.  Podle pana Timury ne��astné øe�ení,
ale nìjak pozapomnìl na to, �e pro toto øe�ení hlasoval a do-
konce pozemek ve výbìrovém øízení v prvním kole vyhrál.
Vùbec mu tehdy nevadilo, �e dojde �ke zhor�ení� �ivotního
prostøedí.

Kanalizaèní øad v Tou�ické.  Proè nenapsal pan Timura,
který stavební úøad kolaudoval a co kolaudoval? Asi se mu

to moc nehodilo do èlánku. Nejjednodu��í je v�echno svést
na �radnici� a stavební úøad MÈ.

Výmìna pozemku v Tou�ické.  Byla schválena na základì
rozhodnutí Zastupitelstva MÈ Praha 21. Pøed schválením v�e
pro�lo jak Komisí koncepce a rozvoje, tak Radou MÈ Praha
21 a posléze zastupitelstvem. Dodnes se �radnice� domnívá,
�e �lo o výhodnou smìnu. Po zku�enostech s panem Timurou
je lep�í vlastnit pozemek, kde povede komunikace pro obèany,
ne� stavební parcelu. Víme, co pøedvádìl pan Timura u po-
zemku, jeho� je vlastníkem. Vlastní èást chodníku a èást silnice,
èástka, kterou po�adoval jako vìcné bøemeno pro ulo�ení
vodovodního øadu do chodníku, se blí�í pomalu rozdílu
v hodnotì obou zmiòovaných pozemkù. Proto by i v bu-
doucnu mìla �radnice� volit radìji �nevýhodné�  smìny.

Kauza Laxenburger.  Opìt pan Timura pí�e jen to, co se
mu hodí do krámu. Pùvodnì právì pan Timura mìl, jako zá-
stupce spoleèníka za MÈ Praha Újezd nad Lesy, øe�it situaci
ve firmì Laxenburger Újezd nad Lesy. Ale pøed hlasováním
o volbì zástupce v této firmì na poslední chvíli svou úèast
v tomto orgánu odmítl. Proè? To jsme se nikdy nedozvìdìli.
Pouze nám sdìlil, �e je to jeho rozhodnutí.

Vysokorychlostní koridor ÈD pøes les Vidrholec.  Nic
nebylo projednáváno v tichosti ani v tajnosti. Byl zpracován
posudek vlivu na �ivotní prostøedí a dokonce nebylo po pøipo-
mínkách MÈ a obce Úvaly schváleno územní rozhodnutí.
Jedná se o stávající tra� vedoucí z Bìchovic do Úval. Pan Ti-
mura informuje opìt nepravdivì.

Územní plán obce Sibøina.  Informace pro zastupitele jsou
pravidelnì dodávány formou zápisu z Rady MÈ Praha 21.
Pokud pan Timura tyto zápisy neète, je to jeho problém. Na
pozemcích obce Sibøina se mají za sídli�tìm Roho�ník stavìt
rodinné domky. Pùvodnì tam mìla být zóna neru�ících prù-
myslových výrob.

Prodej støech.  Jednak prodáváme pouze nepatrnou èást
støech, nebo� vìt�ina ji� dnes patøí spoleèenství vlastníkù.
O prodeji druhému rozhodly reference na jednotlivé uchazeèe.
Ne v�dy musí být cena prvním kritériem v poøadí. O prodeji
nerozhodovala Rada MÈ Praha 21, ale zastupitelstvo, a to
valnou vìt�inou. Proti byl samozøejmì pan Timura. Proè? Není
náhodou majitelem realitní kanceláøe?

Jáma �Karel�.  Právì pan Timura je hlavním aktérem v této
høe. Právì on mìl generální plnou moc k nakládání s tímto
pozemkem. Kdy� by ji vyu�il tak, jak mohl, mohla být díra ji�
dávno zavezena. Ale pan Timura vymý�lel neustále nové
projekty, které vìt�inou nemìly hlavu ani patu. Na divadlo
by nám nikdo nedal (a dnes bude stejnì fungovat) a stavìt
zde úøad za desítky miliónù korun byl holý nesmysl. V�e ne-
pohøbila radnice, jak pí�e pan Timura, ale vìt�inou on sám.
Pøeji panu Timurovi, aby kauzu dotáhl do zdárného konce.
Doufám, �e mu to nebude trvat dal�í 4 roky. Radnice bude
zatím udìlovat, v souladu se zákonem èíslo 131/2000 Sb., dal�í
pokuty, dokud majitel pan Ilko neuvede pozemky do takového
stavu, aby nehyzdily mìstskou èást. Jediný návrh, který rad-
nice pohøbila v díøe �Karel�, byla výstavba právì benzínového
èerpadla. To by v centru obce zrovna moc panu Timurovi ne-
vadilo. Hlavnì, �e by se prodal pozemek.

Pøejmenování Újezda nad Lesy na Praha 21.  Je pravdou,
�e na�e mìstská èást byla pøejmenována, a to bez na�eho vì-
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domí. Zastupitelstvo hl. m. Prahy tak uèinilo bez dal�ích kon-
zultací. Ale zde nám pan Timura nesdìlil nic nového.

Staroújezdská ulice.  O této ulici , stavbì kanalizace a poté
komunikace se ji� napsalo dost. To, �e kanalizaci stavìla
firma, která to moc neumìla, je skuteènost, která se dnes ji�
nedá zvrátit. Výstavba nové komunikace také neprobíhala
podle na�ich pøedstav. Dva roky byl ka�dý z obyvatel této
ulice omezován a domù se leckdy musel brodit bahnem. Dílo
se v�ak podaøilo s malými zmìnami dotáhnout do zdárného
konce. Poslední zmìnou, která vy�la od obèanù bydlících
v této ulici, byla dostavba chodníku v èásti, kde být nemìl,
a kde by pøecházení nebylo zcela bezpeèné. Proto do�lo ke
zmìnì projektu a silnice v tomto místì byla zú�ena na úkor
chodníku o 80 cm. V�e bylo odsouhlaseno dotèenými orgány
státní právy a Policií ÈR. Komunikace mìla být do pøedèas-
ného u�ívání pu�tìna poslední týden v mìsíci srpnu. Dùvo-
dem byla MHD a následné uzavøení komunikace Zaøíèanské.
Ale nestalo se tak proto, �e tehdy je�tì zastupitel pan Timura,
�pracující pro blaho mìstské èásti a jeho obèanù�, svými ná-
mitkami uvedení do provozu jako obèan na tøi mìsíce zbrzdil.
Je zajímavé, jak se zajímá o cizí èerné stavby, ale jak zapomnìl,

�e povolil u�ívání prodejny �zdravíèka� ve svém objektu bez
zmìny u�ívání. Zvlá�tní �e?

Obèany mù�eme uklidnit, �e �ádní kostlivci na radnici ze
skøínì padat nebudou a nemohou, nebo� v�e, co se zde za po-
slední 4 roky projednávalo, bylo následovnì zveøejnìno ve
Zpravodaji.

Jen pár poznámek na závìr. Pøed 4 roky to byl právì pan
Timura, který navrhoval tak zvanou �levo-levou koalici�. Byl
to právì pan Timura, kdo navrhl do rady MÈ jako radního
zastupitele za KSÈM. Byl to pan Timura, kdo se z této koalice
sám vyèlenil. A moc si nevzpomínám, �e by pan Timura pro
tuto mìstskou èást jako zastupitel nìco hmatatelného udìlal.
Chlubit se cizím peøím, to by mu �lo dobøe. Kdy� by se zmìnilo
klima na radnici dle pøedstav pana Timury, asi by v krátké
dobì na radnici nikdo nepracoval. U� jen po�adavek, aby
byla radnice nestranická je proti ústavì a svobodnému vy-
znání názorù a pøesvìdèení. Na konci svého èlánku pan
Timura napsal vìtu - cituji : �Na ka�dém konci je hezké to, �e
nìco nového zaèíná.� Já si dovoluji ji doplnit. Zaèíná dal�í
éra novì zvoleného Zastupitelstva MÈ Praha 21, ale bez pana
Timury. To na tom pova�uji za to hezké.

Jan Slezák, starosta MÈ Praha 21

SLOVO STAROSTY

Dìkujeme v�em známým za projevenou soustrast s úmrtím
na�í maminky a babièky paní Marie �ebíkové.

�ebíkovi
Pøeji v�em svým zákazníkùm klidné pro�ití vánoèních

svátkù a mnoho �tìstí, zdraví a spokojenosti do roku pøí�tího.
Opìt se s Vámi tì�ím na setkání v pøí�tím roce.

Romantika - �ebíková

SpoleËensk· kronika

Dne l9. prosince 2002 a 7. ledna 2003 by se do�ili moji
rodièe pan JUDr. Antonín �vejnoha a paní Julie �vejnohová
100 let. V Újezdì nad Lesy �ili trvale od své svatby v roce
1929. Za dobu svého dlouhého �ivota (+ l994 a + 1988) udìlali
mnoho pro obec v oblasti kultury a sportu, a� se to týká fot-
balu, Sokola nebo dlouholeté práce v tehdej�í Osvìtové be-
sedì, hraním v divadle, poøádáním písòových koncertù a me-
lodramù i za úèasti pøedních tehdej�ích umìlcù, jako byl øeditel
Pra�ské konzervatoøe JUDr. Václav Holzknecht nebo známý
operní pìvec Boøek Rujan. Jistì si mnoho z Vás pøipomene
krásný hlas mojí maminky, kterým ozdobila Vá� svatební obøad
nebo jím doprovodila na poslední cestì nìkoho z Va�ich blíz-
kých. Nehledì na velký poèet jejích �áèkù, které s láskou
a péèí vyuèovala høe na klavír, zpìvu a cizím jazykùm.

Vzpomeòte prosím s námi na nì, jako na dobré lidi, kteøí
rádi rozdávali z toho, co umìli, tìm druhým a na doby, kdy
v na�i MÈ nebyla kultura popelkou, jako je tomu bohu�el
dnes. Za vzpomínku Vám dìkuje syn, Pavel �vejnoha s rodi-
nou.

PodÏkov·nÌ
Vá�ení spoluobèané,

zastupitelé zvolení za Èeskou stranu sociálnì demokratickou
si Vám touto cestou dovolují podìkovat za hlasy, které jste
nám pøidìlili. Ze 17 zastupitelù nám byly potvrzeny celkem
4 hlasy v zastupitelstvu, co� je stejný poèet jako v roce 1998.
I kdy� úèast ve volbách byla velice sporadická, dìkujeme
je�tì jednou v�em, kteøí k volbám v leto�ním roce pøi�li.

Za MO ÈSSD Jan Slezák � pøedseda

OZN¡MENÕ
MUDr. Zdenìk Nejedlý si dovoluje oznámit zahájení sou-

kromé praxe v nové CHIRURGICKÉ AMBULANCI v Praze -
Újezdì nad Lesy, ul. �ivonínská - sídli�tì Roho�ník.
Tel.: 281 973 383.

Odbor �ivotního prostøedí a dopravy vám pøeje klidné
pro�ití vánoèních svátkù, hodnì zdraví a ��astný nový rok.
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MEZI LIDMI
Vá�ení majitelé a chovatelé na�ich chlupatých kamarádù

a miláèkù, dovolte mi, abych vám jménem svým i na�í veteri-
nární o�etøovny popøál do nového roku v�echno nejlep�í,
chovatelské úspìchy, �tìstí, spokojenost a hlavnì zdraví.

MVDr Miloslav Hod
veterinární o�etøovna Ratajská 464

tel: 819 711 57
I v novém roce Vám nabízí na�e o�etøovna preventivní

a léèebnou péèi, sonografii, laserotherapii, zubní ultrazvuk,
chirurgické zákroky a dal�í spec. vy�etøení a o�etøení.

V·noce d˘chodc˘
Sbor pro obèanské zále�itosti a Sdru�ení dùchodcù a KSZ

srdeènì zvou újezdské dùchodce na Vánoèní pøátelské
posezení, které se uskuteèní 15.12.2002 ve 14.00 hod. v jídelnì
Masarykovy �koly, Polesná ul. Toto setkání se stalo ji�
krásnou újezdskou tradicí. Poho�tìní a program je zaji�tìn.

Rádi se s vámi setkáme
za SPOZ - KSZ a Sdru�ení dùchodcù

za podporu, kterou svým hlasem dali na�emu volebnímu pro-
gramu. Slibujeme jim, �e prací v Zastupitelstvu a jednotlivých
výborech èi komisích se budeme sna�it program splnit. Dále
dìkujeme na�im èlenùm a pøíznivcùm, kteøí po dva pátky a dvì
soboty pracovali v okrskových komisích pøi volbách do se-
nátu a Zastupitelstva mìstské èásti.

Výbor ZO KSÈM

Pozv·nka
Blí�í se èas Vánoc, nejkrás-

nìj�ích svátkù v roce a s ním
i tradièní Vánoèní výstava ve
Chvalské tvrzi v Horních Po-
èernicích, kterou pro vás ka�-
doroènì pøipravují maminky
z Obèanského sdru�ení MUM
ve spolupráci s mateøskými
a základními �kolami, DDM,
ZU� a skauty z Horních Po-
èernic. Dovolujeme si Vás co
nejsrdeènìji pozvat na tradièní
výstavu betlémù, perníèkù,
vánoèních dekorací a ruèních
prací, která se uskuteèní ve
dnech 14.-16. 12. 2002
v �pejcharu v areálu Chvalské
tvrze v Horních Poèernicích,
a to v�dy od 10.00 do 17.00
hodin. Zastavte se ve svém
ka�dodenním shonu a pøijïte
se potì�it, vychutnat kouzlo
vánoèních svátkù a tøeba se
i nìèím inspirovat.

(Dopr. spojení: bus è.261 �
zast.Chvaly)

Tì�í se na Vás
maminky z OS MUM

Ozn·menÌ
Mìstská èást Praha 21
Úøad mìstské èásti - kanceláø tajemníka
Staroklánovická 260
190 16 Praha - Újezd nad Lesy

Dne 23.12. a 27.12.2002 bude ÚMÈ z dùvodu èerpání øádné
dovolené zamìstnancù a z úsporných dùvodù uzavøen. Dne
31.12.2002 je zkrácena doba pro veøejnost do 12.00 hodin.

Petr Vlásenko
zástupce tajemníka ÚMÈ Praha 21

Vá�ení obèané,
upozoròujeme Vás na zákonnou povinnost oznaèit si svou

nemovitost èíslem popisným na viditelném místì. Tato po-
vinnost je dána zákonem o hlavním mìstì Praze.

Odbor OMI

PODÃKOV¡NÕ
Výbor základní organizace KSÈM dìkuje prostøednictvím

stránek Újezdského zpravodaje v�em obèanùm mìstské èásti

PodÏkov·nÌ
�Sdru�ení nezávislých kandidátù� dìkuje v�em, kteøí

v leto�ních komunálních volbách dali svùj hlas kandidátùm
napøíè spektrem politických stran. Následkem toho se stalo,
�e i hlasy nezávislých dostávají svou váhu a pánové Sikaè,
Mach, �vejnoha a Brousek budou tak moci prosazovat v Za-
stupitelstvu obce i Va�e dotazy, pøipomínky a doporuèení.
Chceme hledat a nacházet úèinnìj�í cesty k zaji�tìní vzájemné
informovanosti a k získání vìt�í úèasti na veøejných schùzích
Zastupitelstva a tedy i k nárùstu anga�ovanosti obèanù na
dìní v obci.

Dìkujeme vám. Budeme se sna�it a budeme doufat, �e Vy
nám zase na oplátku podìkujete na konci volebního období.

Kandidáti SNK
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ZE äKOLY

Pravidla provozu ve sportovnÌm are·lu Zä
- Areál je urèen pro sportovní a pohybové aktivity dìtí a mláde�e.
- Pøístup do areálu je povolen jen v provozní dobì a náv�tìvník je povinen respektovat

tato pravidla provozu a pokyny správce
- Pøednost na hracích plochách: a) �kolní Tv

b) mimo�kolní akce Tv - akce �SK
c) smluvní pronájmy
d) �áci Masarykovy Z� Újezd nad Lesy

Zákazy:
1 - Vstupu osob nezúèastnìných na cvièení
2 - Vstupu osob pod vlivem alkoholu èi jiných omamných látek
3 - Vstupu se psy a jinými zvíøaty
4 - Vstupu na travnaté plochy mimo vymezená sportovi�tì, sekání   trávy, trhání kvìtin a rostlin
5  - Vstupu na umìlý trávník v botech se �punty apod.
6 - Jízdy na kole
7 - Kouøení a manipulace ohnìm
8 - Jízdy a parkování moto ap.
9 - Po�kozování a manipulace vybavení areálu

10 - Odbíjení míèù o stìny a dveøe budov a o oplocení
11 - Sezení a lezení na konstrukce, èásti budov, oplocení aj.
12 - Vná�ení pøeká�ek aj. pøedmìtù
13 - Zneèi��ování prostøedí odpadky apod.

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá od 13.30 hod
So - Ne od 10.00 hod

UKONÈENÍ PROVOZU: a) dle pokynù správce
b) pøi setmìní
c) za de�tì

Správcem a provozovatelem sportovního areálu je Masarykova základní �kola, Polesná 1690, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
- tel/fax 281972379

Miroslav Kurka, øeditel �koly

Koment·¯ k fotografiÌm
Fotografie odrá�ejí neúnosný vzhled budovy Z� Polesná. Není v silách vedení �koly zabránit vandalismu v areálu �koly. Ve

spolupráci s MÈ Újezd nad Lesy byl dohodnut dohled mìstské policie. �kola byla výhledovì zaøazena do  monitorovacího kame-
rového systému. Zvlá�� nebezpeèné je to, �e se mezi lidmi, kteøí se podílejí na po�kozování budovy, roz�iøuje marihuana, co� je
zejména v prostøedí základní �koly vysoce alarmující. Vandalové nenechali na pokoji ani novou fasádu budovy Staroklánovická.
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EKOLOGIE

TERMÍN PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ
Dne 12. prosince budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad na tøech stanovi�tích:

1. Roho�nická (u samoobsluhy Julius Meinl)
2. Tou�ická (u spoøitelny)
3. Netu�ilská

Kontejnery budou pøistaveny postupnì po desáté hodinì a po naplnìní budou odvezeny.
Co tedy do velkoobjemového kontejneru patøí?

Rozhodnì ANO: starý nábytek � skøínì, postele, stoly, �idle, køesla�
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika � praèky, myèky, videa, poèítaèe, rádia�
zdravotní keramika � umyvadla, záchody

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

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

O�PD � M. Nejtková

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zástupci Prahy rozhodli o zmìnì poplatku za komunální odpad. V mìsíci øíjnu schválilo zastupitelstvo hl. mìsta Prahy

obecnì závaznou vyhlá�ku, která stanoví poplatek za komunální odpad. Od nového roku se nebude platit poplatek  za osobu,
ale za velikost sbìrné nádoby.

Ka�dý vlastník nemovitosti se bude muset zaregistrovat, a to do 15. ledna 2003. Magistrát po zaregistrování stanoví
dostateèný objem sbìrných nádob ke ka�dé nemovitosti.
Splatnost poplatku je stanovena ve dvou splátkách. První splátka do 15. 6. pøíslu�ného roku za první pololetí  a druhá splátka
za druhé pololetí do 15. 12. pøíslu�ného roku.

Mìsto bude likvidaci odpadu dále dotovat desetiprocentním podílem. Vý�e poplatku pak  závisí na poètu a velikosti
sbìrných nádob a frekvenci svozu u jednotlivých nemovitostí.(viz. tabulka).
Dal�í informace, které se mi podaøí zjistit, vám napí�i do dal�ího èísla zpravodaje.

Poplatek za komunální odpad v Kè za mìsíc
Objem sbìrné Frekvence obsluhy sbìrných nádob
 nádoby (litr)                 1x za 14 dní            1x za týden        2x za týden         3x za týden

70 70 126 - -
80 73 128 - -

110 85 152 283 415
120 87 155 275 412
240 134 247 472 671

1100 - 876 1634 2408
O�PD � M. Nejtková
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SPORT

FC Roho�ník United �A� postupuje!
To, co bìhem posledních dvou sezón skoro v�dy uniklo

o vlásek, se letos na podzim povedlo. �A� tým zcela suverénnì
a zaslou�enì vybojoval postup z 7. Hanspaulské ligy do �esté,
co� je historicky nejvìt�í úspìch klubu. Potì�ující je i zpùsob,
jak letos celou sezónu mu�stvo hrálo. Bilance je úctyhodná:
7 zápasù bez inkasovaného gólu, 8 výher, jedna remíza a dvì
tìsné prohry (2:1 a 1:0) s celkovým skóre 31:5. Nutno po-
dotknout, �e v poètu obdr�ených gólù patøí k nejlep�ím týmùm
celé Hanspaulské ligy.

Letos, na rozdíl od minulých let, se výkony zlep�ily nejen
po fotbalové a technické stránce, ale i o po taktické. Kromì
dvou prohraných zápasù tým mìl zápasy pod kontrolou a s pøe-
hledem kontroloval vývoj utkání. Vyzvednutí si zaslou�í vynika-
jící a jisté výkony brankáøe Simka i Myslivce, jinak brankáøe
�B� týmu. Oba dokázali tým v dùle�itých zápasech a chvílích
podr�et, i kdy� jim práci èasto znaènì ulehèila spolehlivì hrající
obrana (Øíha, Stulík, Veèeøa, Pilný s pomocí Váni, hráèe �B�
týmu). I v útoèné fázi tým nemìl slabinu. Góly støíleli v�ichni
útoèníci (bratøi �tolcové, Novotný, Koucký, který byl nejlep�ím
støelcem týmu). Obranu i útok svými výbornými výkony pod-
porovali a doplòovali ze støedu �pílmachøi Rybáø a Koláø. Za
�A� tým ve støedu pole a v útoku nastupovali a pomáhali hráèi
�B� mu�stva Tuèek, Táborský a Maòák.

Spolupráce s béèkem byla vynikající, postup je velkým
dílem i jeho zásluhou. �B� tým svoje úèinkování v 8. lize
zakonèí a� zaèátkem prosince. V tuto chvíli mu patøí po 10
kolech 7. pozice s 4 výhrami, jednou remízou a 5 prohrami.
Zaèátek soutì�e vy�el béèku famóznì, po 3 kolech byl s 5
body na èelních pøíèkách tabulky. Poté pøi�lo nìkolik bodo-
vých ztrát, po kterých se tým, letos hrajících v nových zele-
nobílých dresech, pohybuje v klidném støedu tabulky. Doufej-
me, �e v závìru soutì�e se týmu podaøí roz�íøit poèet vítìzství
a uzavøít tak pro celý klub FC Roho�ník United podaøenou
podzimní sezónu.

Hráèi áèka by tímto chtìli podìkovat hlavnì kamarádùm
z béèka za skvìlou podporu, dále na�im sponzorùm, firmì
Rybáø a radnici Mìstské èásti Újezd nad Lesy za finanèní
podporu, která klubu zajistila dùstojné materiální zázemí (dresy,
míèe, dal�í sportovní vybavení, hala na zimu). V neposlední
øadì chceme vyjádøit dík i na�im ú�asným fanou�kùm, kteøí
s námi jezdili na zápasy a kteøí s námi pro�ili i nìkolik infarktových
momentù. Leto�ní úspìchy by také nebyly mo�né bez pod-
pory, obìtí (jako napøíklad praní od �kváry èerných dresù),
trpìlivosti a i shovívavosti ze strany na�ich rodin a blízkých.
S tìmi v�emi se chceme podìlit o na�í radost. Díky!! A za
dal�í pùlrok...
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TJ SOKOL PRAHA - ÚJEZD NAD LESY
Zahajuje

�Cvièení pro dìtièky s rodièi�
od 14.11.2002 v 15 hodin a ka�dý následující ètvrtek

v tìlocviènì Z� Polesná 1690
s sebou:  pøezùvky a dobrou náladu (bez mo�nosti

uschování koèárkù)
Tì�íme se na Vás

Romana

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY
Oddíl rekreaèních sportù

Poøádá nìkolikadenní Vánoèní turnaj
v malé kopané

na pøírodním høi�ti. Propozice, místo konání a ve�keré
informace budou k dispozici u zástupce oddílu

na tel. 603 172 744  -  ing.Sedlák  Franti�ek
od 1.prosince.

Uzávìrka pøihlá�ek 15.12.02.
TJ Sokol Újezd n./L.

oddíl rekr.sportù

ROHOéNÕK LET“ANY

oddÌl futsalu
Oddíl futsalu a Hanspaulské ligy 1.FC �ampion Roho�ník

letos fúzoval s ostøíleným celkem 2.Celostátní ligy futsalu
Letòany Praha. Toto spojení pøineslo na�emu regionu druhou
nejvy��í soutì� v ÈR ve futsale a spoustu starostí se spo-
jením klubù, zejména administrativních a finanèních. Rozpoèet
oddílu pøesáhl 120 000,- Kè, z èeho se podílí zatím kromì
sponsorù a èeské tìlovýchovné unie i MÈ Újezd nad Lesy (30
000,- Kè) a MÈ Letòany (15 000,- Kè). Cílem klubu pro leto�ní
roèník 2002-3 je konsolidace �A�-týmu ve 2.Celostátní lize, pro
�B� tým pøední umístìní tabulky okresního pøeboru. �A� tým
ji� zahájil soutì�,zatím výsledky nejsou pøesvìdèivé, ale zasáhla
nás èetná zranìní - mj.Adamec a Starý zlomené nohy, a také
trest nejlep�ího støelce Stupky za vylouèení na 3 zápasy. Situace
jsme øe�ili hostování staronového hráèe Be-ne�e,støídavým
startem hráèù z �B� týmu  a zaregistrováním nìkolika nových
posil. Domácí halu má ná� tým zatím sice ve velmi pìkné,ale
vzdálené hale v Neratovicích.

Leto�ní výsledky ve 2.CL
1. kolo Roho�ník Letòany - Èechie Slaný  3:6 (2:3)
sestava : Vojta, Engelmann - Starý, Kreuzer, Kment, Pohunek,

Vodrá�ka, Stupka, Adamec, Prù�a
branky : Stupka 3, nahrávka : Prù�a 1
2. kolo Elfetex Plzeò - Roho�ník Letòany 1:3 (0:3)
sestava : Vojta, Engelmann - Adamec, Vodrá�ka, Starý, Kment,

Prù�a, Roubíèek, Stupka, Pohunek
branky : Stupka 3, nahrávky : Kment 2, Pohunek 1
3. kolo Roho�ník Letòany - Ebárna Boys Kladno  2:8 (0:3)

sestava : Vojta, Engelmann - Roubíèek, Kment, Pangrác, Prù�a,
Pohunek, Starý, Stupka, Vodrá�ka,Adamec,Kreuzer

branky : Stupka 1,vlastní 1, nahrávky :
4. kolo Viktoria �i�kov �B� - Roho�ník Letòany 5:2(2:1)
sestava : Vojta, Engelmann - Adamec, Roubíèek, Stupka, Kreu-

zer, Pangrác, Starý, Vodrá�ka, Pohunek, Kment, Prù�a
branky : Vodrá�ka 1, Starý 1
5. kolo Roho�ník Letòany - Mnichovo Hradi�tì  3:5 (1:2)
sestava : Vojta, Engelmann - Vodrá�ka, Roubíèek, Kube�,

Starý, Obe�lo, Pohunek, Bene�, Kuèera, Nekola
branky : Roubíèek 1,Pohunek 1,Bene� 1 nahrávky : Bene� 2
6. kolo Roho�ník Letòany - Arsenal Bene�ov  4:3 (2:2)
sestava : Vojta, Engelmann - Pangrác, Roubíèek, Kube�, Kreu-

zer, Vodrá�ka, Pohunek, Bene�, Kuèera, Janda
branky : Pangrác 1, Bene� 1, Vodrá�ka 1, Kuèera 1,

nahrávky : Bene� 2, Kreuzer 1
Po 6.kole jsme na 10.místì z 12 úèastníkù s bilancí

2 vítìzství,4 porá�ky, skóre 17:28 a 6 bodù.
V prosinci a lednu zveme diváky z Újezda i okolí do

Neratovic na tyto zápasy :
Pátek 6.12. 20.15 hod : Roho�ník Letòany - NH Plzeò
Pátek 10.1. 20.15 hod : Roho�ník Letòany - Elfetex Plzeò
Nedìle 26.1. 15.00 hod. : Roho�ník Letòany - Viktoria �i�kov �B�

Engelmann Vojtìch , TM:607682535
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od 16.10.2002 do 18.11.2002

FK ⁄jezd nad Lesy

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

g. 2x Moudrý
7. kolo Øepy � FK Újezd nad Lesy 2:0 (0:0)
8. kolo FK Újezd nad Lesy � Bílá Hora 0:3 (0:2)

o koneèném výsledku rozhodne STK
9. kolo Stodùlky � FK Újezd nad Lesy 5:0 (1:0)

10. kolo FK Újezd nad Lesy � Zlièín 5:1 (1:1)
g. 2x Forst, Kováø, Køelina, vlastní

11. kolo Bohemians Praha � FK Újezd nad Lesy 5:0 (4:0)
V neúplné podzimní tabulce se pohybujeme na 7.místì.

MladöÌ û·ci ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina C
6. kolo FK Újezd nad Lesy � D.Poèernice 1:5 (0:2)

g. Forst
7. kolo volno
8. kolo Kyje � FK Újezd nad Lesy 3:5 (0:4)

g. 4x Forst, Moudrý
9. kolo FK Újezd nad Lesy � UMBRO 2:6 (1:4)

g. 2x Pelikán
10. kolo Real � FK Újezd nad Lesy

odlo�eno pro nezpùsobilý terén na høi�ti Váhostavu
11. kolo FK Újezd nad Lesy � Horní Mìcholupy 3:0 (1:0)

g. 2x Forst, �tìrba
V neúplné podzimní tabulce se pohybujeme na pátém

místì s 15 body.

Minifotbal 10 ÑAì 1.t¯Ìda - skupina A
7. kolo FK Újezd nad Lesy � Sparta Krè 2:1 (2:0)

g. 2x Pecho
8. kolo Xaverov � FK Újezd nad Lesy 5:0 (4:0)
9. kolo FK Újezd nad Lesy � Meteor 0:1 (0:0)

Po podzimu jsme na 2.místì s 19 body.

Minifotbal 10 ÑBì 2.t¯Ìda ñ skupina B
7. kolo FK Újezd nad Lesy � Real 8:1 (4:1)

g. 3x Vejr, 3x Pecho, Fi�er, Hluboèek
8. kolo UMBRO � FK Újezd nad Lesy 2:2
9. kolo FK Újezd nad Lesy � Slavoj Praha 1:8 (1:4)

g. Pecho
10. kolo H.Mìcholupy � FK Újezd nad Lesy 0:7 (0:3)

g. 4x Fi�er, 3x Køelina
11. kolo FK Újezd nad Lesy � D.Mìcholupy 9:1 (7:0)

g. 2x Pecho, 2x Fi�er, 2x Køelina, Zach, �trunc,
Hluboèek

Po podzimní èásti jsme na 6.místì s 16 body.

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

g. Vejr
7. kolo Slavia Praha � FK Újezd nad Lesy 1:1

g. Bednáø

Úspì�nì zakonèila vìt�ina na�ich mu�stev konec podzimní
mistrovské soutì�e (zbývají ji� jen dvì dohrávky). V zimním
období pøichází na øadu tìlocvièna a zimní turnaje...

StaröÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
7. kolo FK Újezd nad Lesy � Háje JM �B� 1:5 (1:1)

g. Jirásek
8. kolo PSK Union � FK Újezd nad Lesy 0:0
9. kolo FK Újezd nad Lesy � Semi Kaèerov 6:4 (2:4)

g. 3x Jirásek, Novák, Fuchs, Otopal
10. kolo Troja � FK Újezd nad Lesy 0:3 (0:0)

g. Jirásek, Fuchs, Otopal
11. kolo FK Újezd nad Lesy � Uhøínìves 6:1 (3:1)

g. 2x Jáchym, 2x Otopal, Ho�ek, Novák
Po podzimní èásti jsme na druhém místì s 23 body.

MladöÌ dorost 1.t¯Ìda ñ skupina B
7. kolo Nebu�ice � FK Újezd nad Lesy 2:11 (0:8)

g. 3x Chumlen, 3x Novák, 2x Ho�ek, Batìk, Kohout,
Veselý D.

8. kolo FK Újezd nad Lesy � Praga 6:0 (2:0)
g. 3x Batìk, Chumlen, Václavík, Ho�ek

9. kolo Modøany � FK Újezd nad Lesy 1:4 (1:0)
g. 2x Novák, Engelmann, Batìk

10. kolo FK Újezd nad Lesy � Bohnice 5:0 (2:0)
g. 2x Ho�ek, 2x Chumlen, Veselý

Po podzimu jsme na tøetím místì s 25 body.

StaröÌ û·ci 1.t¯Ìda ñ skupina B
7. kolo FK Újezd nad Lesy � Vr�ovice 6:1 (4:0)

g. 3x Kohout, 2x Novák, Engelmann
8. kolo Satalice � FK Újezd nad Lesy 1:1 (1:1)

g. Kapek
9. kolo FK Újezd nad Lesy � Øeporyje

odlo�eno pro nezpùsobilý terén na høi�ti SK Újezd n/L
10. kolo Kyje � FK Újezd nad Lesy 1:5 (0:2)

g. Zikmund, Èermák, Kohout, Novák, Veselý
11. kolo FK Újezd nad Lesy � Zbraslav 2:1 (1:1)

g. Novák, Kohout
V neúplné tabulce se pohybujeme okolo druhého místa

s 22 body.
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8. kolo FK Újezd nad Lesy � Bohnice 8:0

g. 3x Bednáø, 2x Vejr, 2x Borovièka, Køikava
9. kolo Motorlet � FK Újezd nad Lesy 2:1 (2:1)

g. Køikava
Po podzimní èásti jsme na tøetím místì s 19 body.

Minifotbal 7 ñ 2.t¯Ìda - skupina A
7. kolo Semi Kaèerov � FK Újezd nad Lesy 5:0 (1:0)
8. kolo FK Újezd nad Lesy � Toèná 1:1 (0:0)

g. Borovièka
9. kolo ÈAFC � FK Újezd nad Lesy 10:0 (8:0)

10. kolo FK Újezd nad Lesy � KING 7:1 (3:0)
g. 3x Bednáø, 3x Borovièka, Podlipný D.

11. kolo Horní Mìcholupy � FK Újezd nad Lesy 3:4 (1:2)
g. 4x Vejr

Ve vyrovnané neúplné tabulce se pohybujeme okolo
sedmého místa s 10 body.

Aktu·lnÌ informace o FK ⁄jezd nad Lesy:
Chcete-li být pravidelnì informováni o trénincích, o výsled-

cích apod. mù�ete sledovat na�e stránky: www.fkujezd.aktualne.cz.
I v leto�ní zimní pøestávce poøádáme dlouhodobé halové

soutì�e (M�, MF10, MF8, MF7, MF6) v halách v Bìchovicích
a Aero Odolena Voda. Aktuální výsledky mù�ete sledovat na
adrese: www.turnaj.aktualne.cz

V˝sledky v†halov˝ch soutÏûÌch:
Mlad�í �áci (Ne 17.11.2002, Odolena Voda) - Memoriál
Ondry Bakaláøe:
FK Újezd nad Lesy � Real 4:11 (1:8)

g. Dobe�, Floryan, Pelikán, �tìrba
FK Újezd nad Lesy � Troja �A� 3:11 (2:5)

g. Ko�ut, Floryan, Pelikán
Minifotbal 8 (So 16.11.2002, Bìchovice) � Petr cup:
FK Újezd nad Lesy � Loko Vltavín 7:6 (4:3)

g. 5x Bednáø, Jaro�, Vejr
FK Újezd nad Lesy � ÈAFC �B� 7:1 (5:1)

g. 2x Borovièka, Bla�ek, Jaro�, Kanta, Mrazík,
Podlipný D.

TrÈninky v†zimnÌ p¯est·vce:
Dorost:
Úterý 1:00 � 22:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 19:30 � 21:00 tìlocvièna Polesná
Star�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Ètvrtek 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 18:00 � 19:30 tìlocvièna Polesná

Mlad�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 8:
Pondìlí 15:00 � 16:00 hala Bìchovice
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 7:
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:00 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná

Z·pasov˝ program v†prosinci:
Mlad�í �áci:
Úterý 3.12. 16:45 H. Mìcholupy � FK
pøátelský zápas na umìlé trávì pod umìlým osvìtlením
Nedìle 15.12. 17:00 Úvaly � FK
zápas halové soutì�e v hale Aero Od. Voda (Memoriál Ondry
Bakaláøe)

18:00 Hostivaø � FK
zápas halové soutì�e v hale Aero Od. Voda (Memoriál Ondry
Bakaláøe)
Minifotbal 10:
Nedìle 8.12. 8:00 FK �A� � Støí�kov �B�
zápas halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)

9:10 FK �A� � Loko
zápas halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)

11:55 FK �B� � Vr�ovice
zápas halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)

13:45 FK �B� � Kyje
zápas halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)
Nedìle 22.12. 7:45 FK �B� � Støí�kov �A�zápas
halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)

8:45 FK �B� � Troja
zápas halové soutì�e v hale Aero Od.Voda (Trilobit cup)
Minifotbal 7:
Sobota 14.12. 17:00 FK � Meteor �A�
zápas halové soutì�e v hale Chanos Bìchovice (Saos cup)

18:00 FK � Háje �B�
zápas halové soutì�e v hale Chanos Bìchovice (Saos cup)
Minifotbal 6:
Sobota 21.12. 14:55 FK � Junior
zápas halové soutì�e v hale Chanos Bìchovice (Stako cup)

17:40 FK � Braník
zápas halové soutì�e v hale Chanos Bìchovice (Stako cup)
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N·bor nov˝ch hr·Ë˘:
Noví zájemci, kteøí by chtìli hrát fotbal za FK Újezd nad

Lesy, se mohou hlásit na vý�e uvedených trénincích, pøíp.
zápasech (dorost = roè. 1984-1987, star�í �áci = roè. 1988-

1989, mlad�í �áci = roè. 1990-1991, minifotbal 10 = roè. 1992-
1993, minifotbal 8 = roè. 1994, minifotbal 7 = roè.1995 a ml.).

za FK Újezd nad Lesy
Ev�en Pospí�il  TM:603101900

OdpovÏÔ na Ël·nek pana Timury
To, co pí�i, nemá s volbami nic spoleè-

ného, by� èlánek v listopadovém Zpra-
vodaji pana bývalého zastupitele Timu-
ry byl takto uvozen a navíc �NA OSTRO�.
Je po volbách a volièi se rozhodli demo-
kraticky, komu dají svùj hlas a komu ne-
dají. Nejsem také pøítelem odpovìdí na
my�lenky jiných na stránkách tisku. Zá-
mìrnì jsem pou�il slova my�lenky, proto�e

jsem pøesvìdèen, �e pan Timura si celou
øadu vìt v èlánku vymyslel nebo upravil
tak, jak se to hodí k sni�ování práce ji-
ných èi dokonce k podezøívání z úmyslu
po�kodit obèany èi mìstskou èást. O celé
øadì vìcí, které, pane Timuro, uvádíte,
hlasovalo Zastupitelstvo ve sboru a jako
taková øe�ení pøijalo nadpolovièní vìt-
�inou bez rozdílu politické pøíslu�nosti
jednotlivých zastupitelù. Pravda, mnohdy
a� na Vás. Va�ím cílem v�ak bylo moc

mluvit èi ohánìt se �Va�imi� volièi, hlavnì
vznosnì, a málo pracovat pro celek, pøí-
padnì Vám z toho nekynula �ádná finanèní
èi jakákoli výhoda. Nemohu jinak ne�
Vám øíci, �e Vás lituji za výroky, které
jste pronesl na stránkách listopadového
Zpravodaje, a popøát Vám, aby se Vám
dostalo od nového Zastupitelstva sluchu
a mohl jste dokázat pravdivost Va�ich
tvrzení. Zatím v�ak neple�te lidem v Újez-
dì nad Lesy hlavu. Nezaslou�í si to.

Josef Dvoøák

RŸZN…

NorötÌ studenti v†Kl·novicÌch
NorskÈ uËitelky v†⁄jezdÏ nad Lesy

�áci odborných �kol nezískávají své znalosti a vìdomosti
jen ve �kole a na odborných pracovi�tích. Velkým pøínosem
je pro nì mo�nost zúèastnit se zahranièních odborných stá�í.
Ne v�echny �koly si toto uvìdomují, ne v�echny mají pøíle-
�itost, ale také ne v�echny ji dùslednì vyhledávají. Mnozí
pedagogové si stì�ují na malý zájem mladých lidí. Jen�e tì�ko
budu projevovat zájem o obrazy, kdy� nenav�tívím �ádnou
galerii, tì�ko budu posuzovat cizí pokrm, kdy� nenav�tívím
cizí zemì, tì�ko mohu mluvit cizím jazykem, kdy� nemohu své
znalosti konfrontovat v cizím prostøedí. Tì�ko se pøesvìdèím
o vlastních schopnostech, kdy� jsem neodjel ani za humna.
Samozøejmì to není v�elék, který zaøídí v�e. Je to nezbytný
krok ke zvý�ení zájmu o obor, poznání nutnosti znalosti cizího
jazyka, ale i poznání vlastních pøedností a krás.

Pøíkladem pro splnìní vý�e uvedených cílù je navázání úzké
spolupráce pøi výmìnì studentù a pedagogických pracovníkù
v rámci projektu Linking Up norského ministerstva �kolství
mezi Støedním odborným uèili�tìm a Støední odbornou �kolou

SÈMSD v Praze Klánovicích a Storhamar Vedereagende Skole
z norského Hamaru. Tato �kola pøipravuje budoucí odborníky
v profesích kuchaø, èí�ník, øezník, kosmetièka, uèitelka v ma-
teøské �kole a sociální pracovník. Právì díky poslednì zmínì-
nému oboru se dostali nor�tí pedagogové do Újezda nad
Lesy. Na místním úøadì byli velice vstøícnì pøijati paní Irenou
Okrouhlíkovou a jejími spolupracovnicemi z odboru sociální
péèe. Norské uèitelky se zajímaly o sociální politiku v Èeské
republice, o péèi zejména o star�í a nemohoucí spoluobèany.
Na v�echny otázky se jim dostalo podrobných odpovìdí
a dokonce si jely prohlédnout pracovi�tì na Roho�níku. Díky
pøijetí, kterého se jim dostalo, projevila norská strana zájem
o spolupráci pøi odborné praxi svých studentù a o výmìnu
zku�eností s pedagogy a sociálními pracovnicemi. První kroky
ji� byly uèinìny a vìøíme, �e v pøí�tím roce se znovu uvidíme
v Újezdì nad Lesy a v Hamaru.

Dìkujeme tímto je�tì jednou paní Irenì Okrouhlíkové
a jejím kolegyním ze sociálního odboru za pøijetí.

Dr. Václav �míd, Mgr. Hana Reimarová
SOU a SO� SÈMSD, Praha, s.r.o.,

Slavìtínská 82, Praha 9 - Klánovice

Slovo neboûtÌk˘
Katolický kalendáø nás nabádá, aby-

chom 2.listopadu uctili památku na�ich
drahých zesnulých. Souèasní pozùstalí
si to v intencích konzumní spoleènosti
zjednodu�ují zpùsobem srovnatelným
s modlicími mlýnky Tibe�anù, a na hroby
nebo kolumbária instalují mnohdy ná-
kladnou kvìtinovou výzdobu se stu�kou
s nápisem �vzpomínáme�.

Nechceme v dobì genových mani-
pulací o�ivovat støedovìkou pøedstavu
�ivota vìèného s mo�nostmi komunika-
ce nebo�tíkù s pozùstalými. V dobì, kdy
skoro ka�dá slu�ná instituce má tisko-
vou mluvèí, je jistì pøijatelná pøedstava,
�e památky zesnulých se ujme mluvèí
dosud nezesnulý, který jejich zájmy chápe
a ví, �e mu to neuteèe.

Vzpomínáme památky kladné, i kdy�
víme, �e existuje i spodina lidstva, uctí-
vající mu�e neblaze proslulého druhou
svìtovou válkou. Zesnulý, který tu za-
nechal potomky nebo dílo, je vìèný právì
v dìtech a v tom, co vykonal. Co je lep�í-
ho jako vzpomínka, ne� nevykopat jabloò,
kterou zasadil, peèovat o dùm, který po-
stavil, hrát hudbu, kterou mìl rád a èíst
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jeho oblíbené knihy. Celý rok a ne jen
na ̈ du�ièky¨ mù�eme brousit hoblík po
dìdovi, nebo péci bábovku v babièèinì
formì. Jsou i vzpomínky výchovné, jako
�kdyby tì vidìla babièka, jak se dloube�
v nose !�

Je etické a estetické peèovat celý rok
o hroby, ale k uctìní památky hrob není
tøeba. Nevíme, kde je pohøben Mozart,
ale je tu po nìm nìkolik set skladeb. Po
celém svìtì jezdí auta s Dieselovými
motory, ale o Rudolfu Dieselovi víme,

Poh·dka R·kosov·
Újezdský Diví�ek sedìl na svém rákosu v jámì Karel a z dlou-

hé chvíle proèítal Zpravodaj 11. Najednou v nìm hrklo, a�
hvízdnul. To kdy� kdy� si pøeèetl, co v�echno u� mohlo stát

jen �e spadl z lodi v kanálu La Manche.
Leo� Janáèek má v Brnì na námìstí pom-
ník, ale kde má hrob, ví jen pár zasvìce-
ných. Pomník je spí�e památkou sochaøe
St.Hanzla, Janáèkovým pomníkem je Li�ka
Bystrou�ka, Její pastorkyòa a Taras Bulba.
Není na svìtì dost bronzu na pomník
Dvoøákovi vìt�í, ne� Novosvìtská.

Jednotky jako volt, ampér, ohm, fara-
day, tesla èi newton u� pí�eme s malým
písmenem, i kdy� jsou to mikropomníèky
rozeseté po celém civilizovaném svìtì.

Jména mineralogù zkamenìla v názvech
nerostù. Vìda je vùbec plna pomníkù.
Na �títku lahvièky s indikátorem Èùta-
Kámen napsal kdosi �ukazuje dobøe� -
co je hezèí pomník?

Nebo�tíci by nejrad�i uvítali, kdyby
se z �vìneèkovného� vytvoøila rodinná
nadace urèená tìm, které to teprve èeká,
nìkdy u� zanedlouho, èi dìtem, které to
potøebují. Na uji�tìní, �e vzpomínáte, vám,
drazí pozùstalí, zesnulí prdí (do hlíny)!

L.Jen�ovský
Lovci hlas˘

Skonèily volby, známe budoucí zastupitelstvo, dr�íme palce
na�emu starostovi a snad je i èas se zamyslet, jak se øíká,
pøímo hlavou.

Pìt seskupení a stran, které postavily kandidátní listiny
o 17 èlenech, mù�e hloubat nad výsledky pøevedenými do
øeèi èísel. ODS má sedm zastupitelù, ale nikoli vìt�inu. Na
prvém místì uvedená pretendentka starostenství spadla na
místo �esté a to není dobré vysvìdèení ani pro ni, ani pro
pøední èást kandidátní listiny. Na první pohled se zdá, �e tu
nejde o radnici, ale nìjaké zdravotnické zaøízení. Veterináø je
v lásce v�ech pìstitelù domácích mazlíèkù, ale nikdo si ho
nepøedstavuje jako starostu. Gynekolo�ku potøebují v�echny
�eny, ale v ordinaci, ne na úøadì. Vyhlá�enou internistku mají
v oblibì pacienti bez politické pøíslu�nosti. Docent z fyzikální
chemie by byl mo�ná dobrým primátorem, ale kdo za nìj bude
pøedná�et. A tak jako prof.Klaus v senátu, mohou i zdej�í pøed-
stavitelé pravice prohla�ovat, �e se ostatní spikli proti nim.

Spiklenci ze sociální demokracie nejsou tak èetní, ale mají
na prvním místì uchazeèe o starostenství, o nìm� není po-
chyb, �e by starostou mohl být. Místo zastupitele v magistrátì
celé Prahy je dobré doporuèení. Kdo navrhl v�emi milovanou

knihovnici, by� na tøináctém místì, zaslou�il by potlesk na
otevøené scénì. Postup o jedenáct míst je dokladem rostoucí
váhy nezávislých a osobních vlastností této �eny, které by
mìla peèlivì studovat svrchu zmínìná pretendentka po pøí�tí
ètyøi roky.

Kandidátka sdru�ených nezávislých je obrazem promy�-
lené pøípravy a charakteru kandidátù. Osm z nich bylo zvoleno
na místì, na kterém kandidovali, co� je cenné obzvlá�tì
u prvních tøí a pozoruhodné u posledních ètyø, kteøí byli bez
ambicí nasazeni jako v mariá�i druhá sedma (co strká ).

Komunisté mohou být jazýèkem na vahách, ostatnì s jed-
ním zastupitelem nelze jinak. Jediný kandidát, zelený spí�e
profesí, mù�e posunem doprava zvý�it cenu kroku komu-
nistova.

Zvlá�tní glosu nabízí osud Mgr.Timury, který v posledním
èísle Zpravodaje podal svùj program zpùsobem, na který by
teta Kateøina (ze Saturnina) øekla nejspí�e �sobì je�ek
kadeøav�. Volièi se zøejmì obávali, �e by mohl na svém
pozemku vedle Spoøitelny postavit hrad a vybírat vstupné
nebo mýto. To by Zelenina a ovoce úplnì zkrachovala.

L.Jen�ovský
Nepoh·dka Kaötanov·
Nìkolik stránek Zpravodaje 11 je po-

kryto instrukcemi o rostlinném odpadu,
pøedvánoèním úklidu, sbìru listí, zkrát-
ka, kdy co do kterého kontejneru patøí
i nepatøí. Po jejich pøeètení musí být
v�em jasné, �e nebudou muset øe�it zná-
mou Nerudovskou otázku a mohou se
u� jenom tì�it, jak se rozbìhnou se
správným odpadem ve správný èas na
správná místa. Mezi nimi i ti, kteøí si
pøedem vyzvedli limitovaný poèet tøí
pytlù na napadené ka�tanové listí, které
má být ulo�eno v gará�i MÚ. Tady vzniká
malý problém - limitovaný poèet. Ono

se toti� listí ze vzrostlého ka�tanu do tøí
papírových pytlù s instruktá�ním nápi-
sem �Klínìnka� opravdu nevejde. Ne-
mluvì o tom, �e jsou parcely v na�í obci,
kde je ka�tanù i nìkolik.

Normální reakce je, �e si èlovìk koupí
v nejbli��ím obchodì vlastní pytle na
odpad. Plastové a bez nápisu. Tím se,
netu�e, vøítí do situace daleko  slo�itìj�í.
Plastové pytle, aè s napadeným listím,
nikdo nechce. �V �ádném pøípadì vám
to nemù�u vzít. Ka�tanové listí musí být
jen v oznaèených papírových pytlích�.
A limity jsou limity. Co teï? A tak èlovìk

stojí se zbývajícími, nacpanými, plasto-
vými  pytli uprostøed obecního dvora,
nevìøícnì civí a zbìsile pøemý�lí �kam
s ním?�

Na�tìstí ta dáma, co nemohla vzít plas-
tové pytle s listím, mìla spásný nápad:
�Víte co? Hoïte to támhle do kontejne-
ru.� Stál tam uprostøed dvora. Byly v nìm
bouraèkové cihly, rozbité klozetové mísy
a plastové pytle s napadeným listím...
P.S. Upøímnì øeèeno, kdyby ten ná-
pad nemìla ona, mìl bych ho já.   Proto�e
listí se pálit nemá.

Viktor Walter

v jeho rybníèku, kdyby to nìkdo nepokazil. Divadlo, spole-
èenský sál, po�ta, radnice, vícefunkèní dùm! �Páni...� - zavzdy-
chal a nevìøícnì kroutil hlavou. Èemu dát pøednost? �Po�tu
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a radnici máme, funkèních domù je tu spousta. Divadlo a spo-
leèenský sál! To by bylo!�

Naklonil hlavu, pøivøel oèi a zaèal si pøedstavovat, jak obcí
chodí okrojovaní �áci místní �koly a s pokladnièkami s nápi-
sem �Újezd sobì� vybírají dùm od domu pøíspìvky na stavbu.
Stavba roste, roste. A u� pøijí�dìjí herci, hudebníci, pan staros-
ta, sponzoøi, hosté. Shlukují se kolem novotou záøící budovy,
pøes její� vchod je nata�ena èervenobílá páska. Inspicient
Pech náhle zdì�enì vykøikne: �Co budeme hrát?� V�ichni
ztichnou. Intelektuálnì vyhlí�ející obèanka za�veholí: �No

pøece Libu�i!� �Timur a jeho parta! To je �rádlo!� - prosazuje
se obèan lehce poznamenaný padesátými léty minulého stole-
tí. �Di do háje!!� - vykøikne øidiè autobusu 250, kterému se
tento pøipletl pod kola. Hlasitì zatroubí. A to nemìl dìlat.
V�ichni jakoby mávnutím èarovného proutku zmizí. Jen Diví�ek
se pohupuje na svém rákosu a smutnì mumlá: �Dy� je to
v�echno stra�ná blbost. Jak chtìj stavìt domy, kdy� nejsou
léta schopní tuhle jámu ani zavézt!� Podrbe se za uchem
a zasnìnì se zadívá za dvìma náklaïáky, co kamsi odvá�ejí
zeminu vybagrovanou z nedaleké stavby....

Viktor Walter

Prosincovým Kalendáriem konèí celoroèní seriálek o 50
oblíbených jménech èeského kalendáøe s výkladem jejich
pùvodu. Na poslední mìsíc zbylo je�tì sedm jmen: 5. prosince
je Jitky, které�to jméno je v poøadí oblíbenosti na 16. místì, ale
ze v�ech �prosincových� si stojí nejvý�e. Témìø by se chtìlo
øíci, �e jde pùvodem o jméno èeské, napovídá tomu i nìkolik
významných jmen z dávných èeských dìjin:
první budi� jmenována Jitka ze Svinibrodska,
jedna z nemnohých postav love story èeské
historie, man�elka kní�ete Bøetislava. Synek
svého otce nepadl daleko od rodného stromu
- tatínek Oldøich ho zplodil s ji� vdanou paní
Bo�enou, pøièem� oba tyto romantické pøí-
bìhy jsou uzlovými body historie Pøemyslov-
cù a pota�mo tedy i na�í státnosti. Bøetislav
unesl Jitku z klá�tera, kvùli tomu zemøela nebo
byla krutì zmrzaèena hrstka kralevicových ka-
marádù, kteøí mu nezi�tnì kryli záda (v dne�ní
terminologii bychom je nejspí� oznaèili za
spoluteroristy). Tu druhou slavnou Jitku, druhou
man�elku prvního èeského krále Vladislava
II., si na�e historie pamatuje spí�e jako Juditu
(pøi�la k nám rovnì� z nìmeckých konèin),
jméno je a bude i s její nositelkou u� navìky svázáno hlavnì
s �Juditiným mostem� - prvním kamenným v Èechách (druhým
ve stø. Evropì). V ponìmèelém jménu �Judita� se pak zjevnì
odkrývá i jeho pùvod - Jehúdíth byla jednodu�e ��enou
z Judeje�, tedy �idovka. 11. mají svátek Dany - jde taky o jmé-
no hebrejského pùvodu a v pøekladu znaèí �soudkyni�.
12. budeme slavit se Simonami. I toto jméno pochází z biblic-
kých zemí a èasù, znamená �naslouchající� a jejím mu�ským
protìj�kem je �imon.

13. bude Lucie - výklad je jednoduchý: �lux� je latinsky
svìtlo, ostatnì tohle spojení je obecnì známo a pøesáhlo pro
svou magickou pøita�livost i do mnoha jiných oblastí na�eho
�ivota. Na pøíklad - luxvery znají stavebníci; odvozenou jed-
notkou osvìtlenosti ve fyzice je lux; Via Lucis - (cesta svìtla)
jest kromì mnoha jiných významù i název spisu J.A. Komen-
ského. Následuje Daniel - 17. prosince. Opìt bychom jméno
pøelo�ili z hebrej�tiny a to tak, �e �mým soudcem je Bùh�.

Na�e První dáma, paní Dagmar Havlová, a s ní v�echny
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dal�í dámy Dagmary, slaví svátek 20. prosince. Je�tì tu v�ak
byla jiná První dáma s tímhle královsky znìjícím jménem -
královna Dagmar Dánská, dcera èeského krále Pøemysla, která
se roku 1205 provdala na daleký sever Evropy a stala se tam
pro svou povahu a krásu miláèkem, ba svatým obrázkem svých
poddaných. Pan V.B.Tøebízský o ní v dobách, kdy se je�tì

psaly a èetly romány, napsal knihu Královna
Dagmar. Jméno samo bude mít pravdìpodob-
nì slovanské koøeny a bude germánskou trans-
kripcí jména Drahomíra - pak by znìl pøeklad
nìco jako �drahý svìt�. V pøedveèer sv. Sil-
vestra slaví v obèanském kalendáøi svátek
Davidové a nikdo zajisté nepochybuje, �e
i tohle jméno bude mít pùvod kdesi na Blízkém
východì. Taky �e jo - asyrské slova dádu zna-
mená miláèek a do hebrej�tiny bylo pøeneseno
jako dód.
     To� v�e o zau�ívaných jménech èeského
kalendáøe. Seriál skonèil a mo�ná by se slu�elo
potvrdit ho závìreènou statistikou. Nejfrek-
ventovanìj�ími pìti �enskými jmény v his-
torických statistikách jsou u nás (od zdola):
Hana, Eva, Anna - ty jsou na tom v poèetném

zastoupení podobnì, následuje o polovinu èastìj�í Jana
a dvakrát nejvíce je Marií, které stojí u� po generace  na zlatém
stupínku. U pánù je tabulka více vyrovnaná: na pátém místì
je Jaroslav, následuje Petr; Janové a støíbrný Josef - ti jsou na
tom podobnì a na vrcholu se tlaèí a maèkají pøekvapivì
statisíce Jiøíkù. Kdy� u� jsme zhodnotili jména, stálo by za to
se podívat i na pøíjmení a ponìvad� èlovìk je tvor kolektivní
(jsou-li dva u� kolektiv?!), platí tahle statistika pro obì pohlaví
stejnì. Na pátém místì v èetnosti pøíjmení jsou rodiny Èer-
ných, více je Dvoøákù, Novotných, Svobodù a nejvíce, zhruba
2x tolik jako Èerných, je  Novákù. (Co� nikoho nepøekvapí
nebo� - co Èech, to muzikant a to tak, �e � Novák.)

I dal�í roèní seriál, procházku islámským kalendáøem,
ukonèíme poslední informací - o povinné almu�nì, pátém to
sloupu víry, co� jsou hlavní muslimské povinnosti. Almu�na,
v originále zakát = èistota, oèis�uje majitelùv zisk od pøípad-
ného podezøení z nabytí majetku neèistým zpùsobem; oèis�uje
dárce jako� i  obdarované od sobectví, respektive od závisti,

Milo� Forman
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ale i od nejistoty a celá spoleènost se tak èistí i od tøídního
boje. Almu�na se odevzdává ka�doroènì a odvádí se majetek,
který pøesahuje stanovené minimum (15 dolarù v hotových
penìzích nebo ve zbo�í), z nìho� se odvádí 2,5%. Normy pro
výpoèet almu�ny jsou velmi pøesnì stanoveny. Nejvy��ím
soudcem je tu ov�em Bùh, nebo� tomu bude ka�dý muslim
na konci pozemského bytí skládat ve�keré úèty. Velmi pøesnì
a striktnì jsou vybíráni i ti, ke kterým bude almu�na, respektive
její èást, smìrována: chudí; pak ti, jejich� srdce mají být získána;
otroci, kteøí by se chtìli vykoupit; ti, kteøí jsou zadlu�eni ne
vlastní vinou; pocestní, kterým schází prostøedky k návratu;
samotní její výbìrèí a koneènì dochází i na tolik proble-
matickou a zpochybòovanou �cestu bo�í�, tj. na válku s nevì-
øícími (splývající v nìkterých interpretacích se Svatou válkou
- d�ihádem- která je ostatnì nìkdy rovnì� vøazována do
sloupù víry, mínìna tam jako válka veskrze obranná). Ka�dá
krajina si vytváøí své vlastní fondy a s tìmi pak disponuje.
Hlavním cílem almu�ny jsou etické, v�espoleèenské a nad-
osobní dùvody, islám jako takový se zásadnì staví proti lakotì,
nepøátelství mezi souvìrci a dogmaticky propaguje u�lechtilé
vlastnosti - vìrnost, pravdomluvnost, èestnost, hrdinství, a dobré
chování. Tolik literatura.

A� do 6.12. trvá Rammadám, devátý to mìsíc muslimského
roku 1423.

V astronomickém kalendáøi je 7.12. zatr�eno jako 30leté
výroèí od startu poslední (�esté) kosmické lodi, která pøivezla
na Mìsíc pozem��ana. Tøíèlenná posádka americké kosmické
lodi Apollo 17 i s kosmonautem èeského pùvodu panem Euge-
nem Andrew Cermanem, dopravila na Zem 110 kg mìsíèní
krajiny. Od té doby �ijeme radìji s nohama na Zemi a spí�e

�etøíme - abychom mìli za co válèit, rokovat a pøedstírat bla-
hobyt.

Více se mi do posledního Kalendária neve�lo. Dìkuji, na
shledanou a taky vám pøeje hezký nový rok 2003

Petr Mach
� a teï je�tì pøipomínka výroèí narozenin va�ich dobrých

známých:
2. 1926 Milo� Macourek spisovatel, scenárista

1948 Antonín Panenka fotbalista
6. 1941 Vladimír Renèín kreslíø

1954 Radek John publicista
7. 1972 Darina Rolincová zpìvaèka
9. 1931 Ladislav Smoljak dramatik, herec

1938 Pavel Dias fotograf
10. 1938 Zdenìk Kaloè re�isér
14. 1939 Josef Abrhám herec

1969 Dan Bárta zpìvák
15. 1920 Vlastimil Brodský herec
17. 1939 Jaroslav Satoranský herec
18. 1932 Milo� Forman re�isér

1957 Marek Eben herec, scenárista
19. 1938 Karel Svoboda skladatel
24. 1920 Jiøí Hanzelka cestovatel, spisovatel
25. 1935 Albín Brunovský výtvarník

1945 Milu�e Voborníková zpìvaèka
Richard Tesaøík zpìvák

28. 1975 Lenka Dusilová zpìvaèka
30. 1942 Vladimír Pucholt herec, kanadský lékaø
31. 1936 Eva Randová pìvkynì
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Zdánlivì se na�e milovaná zahrádka

ulo�ila k zimnímu spánku a v pøírodì je
klid, ru�ený semo tamo jen kroky za-
snìného hospodáøe. Ale zdaleka tomu
tak není. Jen�e to Vám - zku�eným milov-
níkùm pøírody dozajista neøíkám nic no-
vého, nebo� tøeba taky chodíte v zimì
s fotoaparátem, na bì�kách do lesa a ve
snìhu na houby. Houby rostou i po prv-
ních mrazech. Obzvlá�tì ony výteèné
jedlé døevní houby, které se dají pìsto-
vat i na zahradì (nebo taky v bytì) a právì
sní�ením teploty se pøivádìjí umìle k
plození. Sem patøí na pøíklad hlíva ústøiè-
ná, rostoucí od podzimu do jara na kme-
nech hlavnì listnatých stromù a vyu�í-
vající ka�dé pøíle�itosti k tomu, aby se
svým podhoubím dostala do zranìného
døeva. Objevíte ji vzácnì i na jehlièna-
nech. Zùstává po nich rozlo�ené døevo
bez lignitu, které�to je pak bìlej�í a� bílé
a proto se tìmto hnilobám øíká taky bílé.
Døevokazné houby se podílejí na rozkla-

du døeva vlastními chemismy, ale taky
se dají oblafnout a pìstovat je na slámì,
na vøetenech kukuøièných klasù. Schop-
nost døevokazných hub se vyu�ívá i pøi
tvorbì krmiva pro zvíøata, kdy se houba-
mi nechávají rozkládat døevní piliny,
které se pak zkrmují. Optimální teplota
pro vývoj plodnic je nìco málo nad 0o,
doká�í v�ak pøeèkat i èasy pod bodem
mrazu.

I z autobusu jedoucího ku Praze jsou
vidìt na poli stáda srnek, to vrabcù je
relativnì ménì, tak�e demonstrovat na
nich zimní zabarvení zvíøat není vùbec
zále�itost snadno dostupná. Ale je tomu
tak - jasné barvy na hlavách vrabèákù
se ztlumí a taky oni dostanou �zimní
háv�, tak jako ztmavla i rezavá barva
srnek, jim� ko�e�ina navíc nápadnì
zhoustla a pùsobí nadýchaným dojmem.
Zatímco vrabcù z neznámých dùvodù
ubývá (a to nejen u nás), pøilétají sem,
zvlá�tì pak na zimu, spousty nových ná-

v�tìvníkù - èí�kové (moc jich není, ale
nedají se zamìnit, nebo� jsou �lutí jak
kanárci s tmav�ím høbetem), èeèetky,
hýlové, na bodlácích se houpou stehlíci
a na �i�kách v�ech druhù øádí do rezava
zbarvené køivky. U� jenom ta nádherná
èeská jména, která se bohu�el vytrácí
z øeèi obecné!, Holt, ptáèkové nejsou in.
Tì�ko je zpenì�it, �e jo. Pokud by pøeci
jen byl èas na tyhle drobné pomocníky,
nezapomeòte, �e dnes se dají koupit
v supermarketech i hotové budky a sý-
korky (modøinka - ná� neju�iteènìj�í pták,
sýkorka uhelníèek, parukáøka, babka,
koòadra - ta má jinou budku) ), nebo
rehek nám v létì po svém podìkují. Pro
sýkorky a �paèky se nedìlá bidýlko, nebo�
ptáci do budky vlétávají. Dlask, drozd,
pìnice, pìnkava, slavík a mnoho jiných
dal�ích ptáèkù hnízdí v ro�tí, a tak jestli
bychom jim chtìli udìlat pomy�lení, mu-
síme vysadit keøe - nejlépe trnité a ostna-
té, co� pùjde na na�í hlezené zahradì
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asi ztuha. I vhodného krmení se dá na-
koupit spousty druhù a tak se�enete èeské,
jako� i nìmecké lojové koule, které po-
skytují vyvá�enou stravu pro sýkorky
v�eho druhu.

Leto�ní rok byl natolik vlhký, �e ne-
bude a� tak slo�ité pøipravit stromùm
a keøùm dostatek vody na ty dlouhé le-
dové tøi mìsíce, které nás oèekávají. Po-
kud rostliny vodu nedostanou, spí�e ne�
by zmrzly, uschnou.

4.12. je tradièní nával pod tøe�nìmi
a sv. Barbora si vybírá svou daò. Stejnì
jako tøe�òové vìtývky v�ak rozkvetou
(samozøejmì - pakli�e je ten svatební
dùvod!) i vìtvièky zlatice (forsytie), lísky,
vrby, døínu, vilínu a jasmínu nahokvì-
tého. Zaruèená finta na to, abyste se
vdavek doèkaly, je ponoøit vìtvièky na
pùl dne do teplé vody a pak je a� do
Vánoc peèlivì ml�it. O nìco pozdìji by
ve váze rozkvetly i rù�ové mandlonì
a tavolníky.

Poznenáhlu jsme se pøeci jenom do-
stali a� na zahradu. Tady je ticho a mír.
Maliníky, které plodily na podzim, je
tøeba odstøihnout u samé zemì, proto�e
budou plodit na novém døevì. Ty letní,
u tìch ponecháme jen kvalitní leto�ní
pruty a staré vystøíháme. Kdyby se ná-
hodou natolik vyèasilo, �e by �lo sekat
trávu, a pokud jste se k tomu na podzim
kvùli de��ùm nedostali - sekejte, ale
tráva se musí vyhrabat a z trávníku od-
stranit.

Jestli�e se rozhodnete pohnojit záhony
dusíkatým vápnem Perlka, je teï vhod-
ný èas i z toho dùvodu, �e zároveò spálí-
te zárodky plevele. Navíc budete mít
strýèka, nebo� po pohnojení Perlkou je
nutno poèkat s výsevem nejménì tøi tý-
dny.

A teï pøijde, co tu je�tì nebylo! V�e-
likeré dùstojné, vzne�ené, leè zavazující

okolnosti, které teï, uprostøed listopa-
du, visí nad autorem zahrádkáøských
okének, mì motivují k tomu, abych se
s vámi na stránkách Zpravodaje pro
nejbli��í budoucnost roz�ehnal. Stejnì
tak nahnutì to vypadá i s mým pøed-
sednictvím ve spolku. (Pokud bych se
pletl, mlèky to v lednu pøejdeme, jo?!)
Pøi takových pøíle�itostech se slu�í
bilancovat, dovolte mi tedy, abych tak
uèinil. Jsem ve funkci od roku 1990. Od
roku 1994 pracuje spolkový výbor
prakticky ve stejném slo�ení jako dnes
(nav�dy nás opustil v roce 2000 pøítel
Jirka Ta�ke). Pøipojím krátký výèet leto�ní

øilo dohotovit zabetonování dvora s nut-
ným zabezpeèením odtoku vody: 200 ho-
din. K tomu zájezdy. A mo�tování - bylo
zpracováno v 7 lidech (externì nám
i letos vydatnì pomohl pøítel Sochoviè
a také pan �edivý) 6 506 kg ovoce. Suma
sumárum - cca 600 hodin. Slu�né, není-li�
pravda! Je mi velkou ctí se tedy rozlouèit
se svými kamarády z Výboru spolku za-
hrádkáøù a tím nejprost�ím podìkováním
bude, jestli�e uvedu jejich jména. Mnozí
z vás, náv�tìvníkù výstav, pøedná�ek èi
zákazníkù pøi mo�tování nebo pøi náku-
pech je znáte: pøátelé a man�elé Marie
a Pepík Hrdých, Milada a Jirka Lefnerovi,
Blanka a Sláva Líznerovi, Zdenka a Mirek
Nohejlovi, pøítelkynì Tonièka Doktoro-
vá, Blanka Exnerová, pøátelé Láïa Dvo-
øák, Jirka Nìmec, Karel Procházka a Jirka
Trenda. A tak kdy� vám povím, �e jsme
za dobu mé pùsobnosti ve spolku uspo-
øádali 25 výstav, 19 pøedná�ek, 101 zájez-
dù (od toho historicky prvního jich je
na kontì zahrádkáøské organizace cel-
kem 203), postavili jsme sociální zaøízení
a pøíruèní sklad (na co� jsme pou�ili cihly
z demolice objektu �Lípa�), provedli
jsme úplnou rekonstrukci výstavní sínì,
pøipojili vodu a polo�ili kanalizaci, ob-
lo�ili mo�tárnu, která má dnes také zcela
nové strojové vybavení, polo�ili jsme
novou støe�ní krytinu na výstavní objekt
a malovali, uklízeli a udr�ovali ten zbytek
- nebudou tomu vìøit u� ani sami tvùrci
tohoto zázraku.

Mockrát jim dìkuji. Za sebe i za orga-
nizaci. I vám dìkuji za trpìlivost pøi ètení
a povzbuzující ohlasy, jich� se mi dostá-
valo a �e se opìt tì�ím na shledanou.
Nìkdy a nìkde. Na zahrádce, nebo na
r...... - abych to nezakøik´!

Za Výbor vám pøeje do nového roku
mnoho �tìstí a pevné zdraví

pøedseda Petr Mach

na�í pracovní bilance, který vydá za
dlouhé tirády oslavných øeèí. (Jedná se
o nìco takového, pro co dnes u� hovoro-
vá èe�tina jméno nemá, døíve se tomu
øíkávalo s prominutím brigádnické ho-
diny - pamìtníci vzpomenou.) Mùj od-
had je velmi hrubý a spí�e podcenìn.
Nu�e - prodejna hnojiv: 85 hodin; opra-
va výstavní místnosti (nahození stìn,
malování, nosná konstrukce): 50 hodin;
výstava (pøíprava, prùbìh, úklid): 60 ho-
din; spolupráce na zhotovení nové støe-
chy: 40 hodin; pøíprava mo�tárny a nutné
technické práce s tím spojené: 60 hodin.
Obrovským úsilím a nasazením se poda-

KULTURA

Jill JONES Vykoupená
Andrew KLAVAN Mu� a �ena
Zdena VINKLEROVÁ Milostný deník Martiny K.

Velká kniha komiksù z èasopisù
Peter WATT Pláè ve tmì

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

Paul CARSON Poslední povinnost
Viktor SUVOROV Oèista
Lynne HEITMAN Tvrdé pøistání
John IRVING Ètvrtá ruka
Charles WHITING Ardeny, Tajná válka
Lawrence BLOCK Problémy cely è.13 a jiné povídky
William BERNHART Prvotní spravedlnost
Jaroslav DIETL Doktor Markus a jeho rod
Jaroslav SPURNÝ Èeská kocovina

Marie Tomaidesová, knihovnice
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KULTURA

Vás srdečně zve na

Adresa
Staroklánovická 230 (budova Masarykovy ZŠ)

Újezd nad Lesy – Praha 9
http://divadlopodurovni.web.wo.cz

BUS 109, z Palmovky nebo Spojovací, stanice Újezd nad Lesy
BUS 250, z Černého Mostu

TRAM 12 do zast. Lehovec, BUS 250, stanice Újezd nad Lesy

Program
10:00 Slavnostní otevření (přestřižení pásky, křtění divadla)
10:45 Musica per Bambini − soubor zobcových fléten Bambini di Praga
11:30 dětský divadelní soubor

Nebe na zemi  − Kramářská nůše (masopustní šprým) Hans Sachs
12:30 Divadlo Pod Úrovní − Oldřiška a strašidlo (pohádka) J.Šubrt, E .Podkonická
13:30 Přestávka
15:30 Divadlo Času – Kocour v botách (pohádka) − Petr Lněnička
18:00 Divadlo Pod Úrovní – Sláva rodině (komedie pro dospělé) − Jiří Šubrt
19.00 Zakončení

Vstupné dobrovolné

S ÚJEZDSKÝMI LVY NA POMOC PO ZÁPLAVÁCH
se opìt mezi na�imi spoluobèany najdou takoví, kteøí nám
opìt pomohou v na�í bohulibé èinnosti.

Máme pøislíbeno, �e nám dìti pøijdou osobnì podìkovat
za malý, ale od srdce vìnovaný dárek. Mìli bychom navázat
kontakt se souborem zmínìné �kolky. Jejich pøípadná radost
by se mìla projevit v setkání Újezdských lvù a na�ich spolu-
obèanù se souborem �Beru�ky� z Mateøské �kolky.

Je�tì jednou dík za pøíspìvek
Újezd�tí lvi

____________________________________________________________________
Mateøská �kola Tusarova 27, Praha 7, dìkuje z celého srdce

�Újezdským lvùm� za vìnovanou èástku 3.000,-Kè na
popovodòové �kody zpùsobené na�í mateøské �kole.

Dìkujeme

Pod tímto názvem Újezd�tí lvi poøádali 13.listopadu spo-
leènou zábavnou akci, pøi které se uskuteènila sbírka pro vy-
branou mateøskou �kolku, která pøi povodních patøila mezi ty,
které byly v záplavové oblasti.

Setkání se uskuteènilo a bylo celkem vybráno
Kè 3 000,-

Po ukonèení akce byly vybrané peníze komisielnì spoèítány
a losem byla vybrána Mateøská �kola v Tusarovì ulici, è.27
v pra�ských Hole�ovicích.

Abychom urychlili sled událostí, peníze pøevzala ji� druhý
den øeditelka Mateøské �kolky paní Mikolá�ková, s tím, �e
vybraná a �kolce odevzdaná èástka bude pou�ita pouze pro
dìti (viz potvrzení o pøevzetí).

Újezd�tí lvi dìkují v�em, kteøí pøispìli na tuto záslu�nou
akci a pokud ji budeme je�tì nìkdy opakovat, pak vìøíme, �e
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KULTURA

PROGRAM  l  Prosinec 2002
7.12. v 10:00 Slavnostní otevøení divadlaúèinkují:10:30 � Musica per Bambiny11:30 � Divadlo Mezi nebem a zemí13:30 � Divadlo Pod Úrovní15:30 � Divadlo Èasu18:00 � Divadlo Pod Úrovní

10.12. v 18:00 Musica Melodica � èeské, moravskéa slovenské lidové písnì a koledy 15 dìtí,které tanèí, zpívají a hrají na hudebnínástroje.Umìlecká vedoucí prof. Seqvardtová
15.12. v 19:00 Divadlo a �ivot � Nebe na zemi- hudební komedie o dvou dìjstvíchs pou�itím motivu hry F. Beaumontaa J Fletchera �panìlský knìz.

galerie zelený důmVás srdeènì zve na prodejní výstavyVánoèní kolekce tøiceti èeských výtvarníkù27.11. � 4.1.A. Born, H. Bene�ová, A. Bøicháèek, M. J. Èerný, H. Giras, J. Han�lík,T. Høivnáè, K. Chaba, E. Janou�ová, B. Jirkù, K. Kodet, F. Kollman,I. Kotýnková, J. Kristofori, K. Mitá�ová, J. Mocek, K. Oberthor,Z. Oberthorová-Popelková, J. Olivová, M. Patøièný, P. Polièanský,M. Po�vic, A. Reon, E. Rùtová, E. Srncová, O. Stárková, A. �lapáková,H. �tefková-Hru�ková, J. Tichý, O. Vyle�alováZdena Ho�ková - obrazy8.1. � 1.2.slavnostní vernisá� je 8.1. v 17.30 hodinPøejeme pìkné Vánoce a Tì�íme se na Va�i náv�tìvuotevøeno: støeda a� pátek 14.00 � 18.00 hod., sobota 14.00 � 17.00 hod.,Na telefonech 602 341 318  a  603 246 147je mo�no domluvit náv�tìvu ka�dý den do 20.00 hodin.Tøebìtínská 591, Praha 9 - Újezd n/ L., tel.: 81 97 22 11(cca 100 m za Èeskou spoøitelnou na hlavní Novosibøinské ulici)

Vernis·û v†mÏsÌci ¯Ìjnu a listopad
Ten kdo zná Mistrovu tvorbu z let

je�tì nedávno pøedcházejících, zùstal
konsternován neuvìøitelnou promìnou,
která rozsvítila galerii jasnými, optickými
barvami a zcela novými námìty. Kde tam
jsou jeho charakterizující sociální téma-
ta, �tvaní a zdeptaní odsouzenci, nemi-
losrdné pohledy do grotesky lidského
bytí. Pár jich tu je � Vlci a lidé (1970),
Rozlouèení (1985) a dal�í.

Ale teï, v jednadvacátém století je
v�echno jinak. Svìtlo, zeleò, ko�ata na
sluncem rozehøáté zdi, sousedské táèky
pøes plot, legraèní, nebo aspoò úsmìvné
plastiky a vìrné portréty. Vypadá to, �e
a� tak �patné to s tímhle na�ím svìtem
není, kdy� ho radostnì vnímá i vìèný
rebel M.J.Èerný. (Aspoò ne tady u nás,
v Újezdì, v Evropì). To mo�ná jenom
my, obyvatelé ráje, doposud nemáme na
svou svobodu a pokulháváme za svými
mo�nostmi, krátíce si �ití a pletouce si
svobodu s anarchií.

Výstava u� skonèila, mé psaní není
tedy pozváním, jen jsem si s vámi, kteøí
jste tu byli, chtìl o ní popovídat. A po-
tì�it se nadìjí, �e i obyèejná lidská spo-
kojenost a radost z krásy pøírody, z dìtí
a rodiny mù�e být cestou nejpravìj�í a bez
uzardìní i výrazem vysoké filosofie.

Tak a teï do prosince. Opìt propukne
tradièní pøehlídka i s nabídkou v�eho

toho, èím jsme se v uplynulém roce mohli
v galerii potì�it. Desítky jmen a stovky
dìl � od drobných, dárkových prací a�
po plátna hodná rodinných sídel a ban-
kovních domù. Pøijïte a uvidíte. Za jedno
odpoledne obletíte Slunce jednou dokola.

My v�ichni co spolu chodíme do Ga-
lerie Zelený dùm, jsme samozøejmì na
vernisá�i �guru� na�eho volného zájmo-
vého sdru�ení nemohli chybìt. Mistr �
akademický malíø profesor Miroslav
J.Èerný, zralý tøicátník (rozumìjte léta
narození), �ijící v Lysé nad Labem, ne-
zapøe genius loci svého bydli�tì. S ba-
rokní rozpjatostí zvládnutých výtvar-
ných disciplín � oleje, grafiky, plastiky,

kráèí jeho duch, �ivotní síla a zaujatost
hledání pravdy a poctivosti v kum�tu,
odpovìdnosti tvùrce za etiku a mrav-
nost v díle.  Nezávidìníhodné poslání,
kru�ný úkol v dne�ní dobì � byla-li
ov�em vùbec nìkterá doba pøíznivìj�í
takovým gigantickým úkolùm ne�li
právì ta na�e. To jsem se ale dostal pìk-
nì daleko od tématu, jen�e pøi rozhovoru
s panem profesorem na taková, èi ob-
dobnì stavìná témata pøijde øeè stopro-
centnì � jen co si zapálí.

Na jedné z fotografií je pan profesor
Èerný mezi svými nejbli��ími v celém
spektru umìleckého bytí. Na té druhé
stojí usmìvavý oslavenec vedle austral-
ského matematika a fyzika, pana pro-
fesora Dirckse. Drobný mu� od pohledu
svobodný, sportovního ducha s okou-
zlujícím charismatem. Nezapomeòte na
nìj. V bøeznu bude mít v Galerii Zelený
dùm výstavu. Nebudeme sice první v Èe-
chách (vystavoval u� v Roudnici a v �at-
ci), ale sem do Èech pøijel na pozvání
na�ich galeristù.

A bude-li to mo�né, tak zase nìkdy
ve Zpravodaji na shledanou.

Petr Mach
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

Kronika 32.
V rámci Dìtského dne roku 1956 byl uspoøádán mezi-

tøídní turnaj ve vybíjené a v kopané. Tento turnaj byl záro-
veò I. roèníkem pohárové soutì�e. Pohár daroval oddíl
kopané T.J.Sokola. Pohárová soutì� se bude konat ka�do-
roènì podle pøesnì urèených zásad.

V roce 1955 zapoèala organizaèní èinnost Osvìtové
Besedy, po asi jeden a pùlleté pøestávce. Správcem Osvì-
tové Besedy se stal s.Caithammel, tajemníkem s.Jakowlev,
zapisovatelkou s. Caithammelová, pokladní s.Dub�ková,
hospodáøem s.Plecháèek. Èlenové: ss.Pultarová, Mysli-
veèková, Veselá, Mì��ánek ml. Vedoucí krou�ku diva-
delního A.Zeman, loutkového Vojáèek, výtvarného Potù-
èek, hudebního A.Postler a Nosek, baletního ss.Bendlová
a Fauknerová. Pøedsedou knihovní rady s.Mì��ánek st.,
knihovníky za bývalou N.Sibøinu Mì��ánek st., za Újezd
Caithammelová a za Blatov Vosátková.

Byly najaty místnosti v bývalém hostinci �U �opkù�
a upraveny pro èinnost krou�kù Osvìtové Besedy.

Pøes ve�keré úsilí Osvìtové Besedy a MNV, do�lo v�ak
k rozkladu hudebního krou�ku, kdy� odstoupil jeho dlou-
holetý dirigent A.Postler. Tím v�ak utrpìl silnì i krou�ek
baletní, proto�e bez hudby pozbyl vyhlídky na veøejné
vystoupení, je� jsou nakonec výsledkem práce nácvikové.
Bylo zakoupeno, za pomoci Výboru �en, pianino a gramo-
fon, aby byl zlep�en nácvik baletního krou�ku.

Po úpravì místnosti v domì Na k�i�ovatce u �ukalù,
byla tam umístìna knihovna, slouèená s knihovnou bývalé
Nové Sibøiny. Èinnost v�ak v�ech krou�kù Osvìtové Be-
sedy oèividnì upadala, jeliko� nebylo dost schopných kul-
turních pracovníkù. Bylo by také tøeba kulturního zaøízení
nového typu. Ná� národ stojí na vysokém stupni kultury
a je tedy tøeba, aby jeho vrozená inteligence na�la podpory
u v�ech pøíslu�ných èinitelù, zejména v tak velké obci
jako je na�e a v takové blízkosti hlavního mìsta.

K 31.prosinci 1956 je stav knihoven tento: (mìli jsme

tehdy dvì knihovny a to na Újezdì slouèenou s knihovnou
z Nové Sibøiny a knihovnu na Blatovì). Celkový poèet
svazkù v obou knihovnách byl 6207, poèet ètenáøù cel-
kem 271.

Jak jsem ji� svrchu psala o rozpadu hudebního krou�ku,
musím také napsat o jeho èinnosti. Krou�ek ten byl zalo-
�en na poèátku øíjna r. 1945. Zakládajícími èleny byli:
Ing. Alex Postler, K. Trach, K.Uhlíø, Dr.J.Èerník, P.Èerník
st., B.Sbíral, M.Veselý. Pozdìji se krou�ek rozrostl tak,
�e èítal asi 30 hudebníkù. Dirigentem krou�ku byl
Ing.Postler, který vypracoval krou�ek na kvalitní hudební
tìleso.

Akce hudebního krou�ku:
6.3.1954 - �Veèer hudby, tancù a písní� na oslavu Mezi-

národního dne �en. Pøed pøeplnìným sálem Na køi�ovatce,
byly pøedvedeny skladby B.Smetany, A.Dvoøáka, Rosi-
niho, Schuberta, Gounoda, Aresta, Langera a skladba míst-
ního skladatele K.Tracha. Spoluúèinkoval baletní krou�ek.

21.4.1954 - Oslava narozenin V.I.Lenina. Hudební
krou�ek pøedvedl nìkolik ruských skladeb.

27.6.1954 Výborem �en byl uspoøádán na sokolském
høi�ti �Dìtský den�, pøi kterém úèinkoval hudební i baletní
krou�ek. 3. 7.1954 �Estrádní veèer� k oslavì 30.výroèí
fotbalového klubu v Újezdì nad Lesy. Hudební krou�ek
vystoupil jako hlavní úèinkující. 6.11.1954 Oslava Velké
øíjnové revoluce. Úèinkoval hudební krou�ek v kulturním
programu.

12.12.1954 Hudební krou�ek pøednesl nìkolik skladeb
v rámci oslav Mìsíce èeskoslovensko-sovìtského pøátel-
ství, poøádaných Vlastenecko-dobroèinným sdru�ením
ès.obce baráèníkù Lipany.

21.12.1954 byla Oslava narozenin J.V.Stalina. Hudební
krou�ek pøedvedl nìkolik ruských a èeských skladeb.

-pokraèování-
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placen·
 inzerce & reklama

KOUPÕM RODINN› DOMEK
do 1 300 000 KË

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

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

VYKOUPÕM
do r. v. 1930

zrcadla, stoly, ûidle, sk¯ÌnÏ,
sklenÌky, lustry, r·dia

Tel.: 737 828 825
Lenka Hajduchov·

ALMED SERVIS s.r.o. (Sanatorium Topas)
Masarykovo námìstí 13, �kvorec

tel. 281 980 068 - 71 .
Pøijmeme do trvalého pracovního pomìru

vyuèeného kuchaøe (kuchaøku).
Podmínkou je praxe v oboru a samostatnost

v práci. Nástup dle dohody.
Podrobné informace: tel. 281 980 068 - 71 linka 13,

p. Bendová
l

Dále pøijmeme peèovatelky na ergoterapii.
Odborné vzdìlání není nutné.

Pøíjemné jednání a kladný vztah ke star�ím lidem
podmínkou.

Informace : te1.281 980 068 - 71 linka 13,
p. Olivová

Na tomto mÌstÏ

mohl b˝t V·ö inzer·t

v hodnotÏ 300,- KË
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OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

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

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

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

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

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

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

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

PRAHA 9  ⁄jezd nad Lesy

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

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

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

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

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

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

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

S.A.F. Praha SPOL. S R.O.
v˝robce za¯ÌzenÌ pro povrchovÈ ˙pravy

PÿIJME
do trvalÈho pracovnÌho pomÏru

pro pracoviötÏ P¯iöimasy:

l servisnÌho pracovnÌka pro
zajiöùov·nÌ mont·ûÌ a oprav

l z·meËnÌka

l sv·¯eËe

☎  321 672 815

STUDIO

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

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

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCEÁNOCE
A V NOVÉM ROCEA V NOVÉM ROCEA V NOVÉM ROCEA V NOVÉM ROCEA V NOVÉM ROCE

ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MÍR!ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MÍR!ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MÍR!ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MÍR!ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A MÍR!

Kolektiv studia DanielaKolektiv studia DanielaKolektiv studia DanielaKolektiv studia DanielaKolektiv studia Daniela

PROV¡DÕM
REKONDI»NÕ, SPORTOVNÕ,

REFLEXNÕ A BA“KOV… MAS¡éE.

P¯ikl·d·m takÈ suchÈ baÚky na problÈmov· mÌsta
- star· ̇ Ëinn· metoda bez vedlejöÌch ̇ Ëink˘.

MasÌrovacÌ st˘l a p¯Ìpravky m·m
a r·da k V·m p¯ijedu aû dom˘.

Telefon: 605 167 761 - pÌ Hruökov·
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MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pavel NEDVÃD

281 970 109, 607 666 271

Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

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

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

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

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

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

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

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

PO ñ NE PÿIJEDU

Úèetnictví jednoduché i podvojné
zpracování DPH
daòové pøiznání

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

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

P¯ijÔte se podÌvat a najÌt inspiraci.

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

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

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

BlÌûÌ se v·noËnÌ Ëas
TÃäÕTE SE ?

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

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

firmaKOPAS
Daòové poradenství

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

281 971 223(

radostz dárkuRomantika

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋
❋  VIDEO ❋

PROD¡M BYT 2 + KK (o.v.)

57 m2 se zahr·dkou (80 m2) + parkovacÌ mÌsto
v p¯ÌzemÌ v ⁄jezdÏ n/L - Praha 9.

Byt je v 2podlaûnÌm domÏ. Hezk· a klidn· lokalita

Tel.: 281 972 356, 602 322 181
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P¯ÌjemnÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘,
hodnÏ ötÏstÌ a zdravÌ V·m vöem
do novÈho roku p¯ejÌ
a na shled·nÌ v roce 2003 se tÏöÌ

vlasovÈ studio Mishell - 603 789 042
kosmetick˝ salon eMKa - 603 788 743

éÌöovsk· 1627 - 281 970 856
⁄jezd nad Lesy - sÌdliötÏ RohoûnÌk

Studentka Vä pedagogickÈ (obor Aj)

DOU»Õ ANGLI»TINU (P·ñNe)
MoûnÈ i jednor·zovÈ douËenÌ mluvnick˝ch jev˘.

Tel.: 606 516 818

KOUPÕM
st. parcelu, nejlÈpe ve starÈ z·stavbÏ

⁄jezd nad Lesy, Kl·novice

Tel.: 281 973 424
Mobil: 603 240 240

PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮPŮJČOVNA STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮPŮJČOVNA STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮPŮJČOVNA STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮPŮJČOVNA STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮ

    TEL.:    TEL.:    TEL.:    TEL.:    TEL.: 607 500 264607 500 264607 500 264607 500 264607 500 264
281 970 596281 970 596281 970 596281 970 596281 970 596

Újezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad LesyÚjezd nad Lesy

OPRAVY ODÃVŸ, ZAK¡ZKOV… äITÕ

Smolíková Emílie
Roho�nická 1601, Újezd nad Lesy

Tel.: 281 971 884      Mobil: 606 458 684

AUTODOPRAVANONSTOP

l odvoz kontejnery

l sutÏ, odpad, pÌsky

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

MILAN  PETRU�ÁLEK
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

l p¯eprava materi·lu

l avia, liaz, tatra

l zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce

57 let· d˘chodkynÏ s 30letou praxÌ
v administrativÏ, bankovnictvÌ

p¯ijme pr·ci na zkr·cen˝ prac. ˙vazek
i p¯Ìl. hlÌd·nÌ dÏtÌ, odvod ze ökoly.
Zn. leden 2003 -  Tel.: 602 268 225

HOLLAND SECOND-HAND
Novosib¯insk· 1341, ⁄jezd nad Lesy

V¡NO»NÕ V›PRODEJ
Po ñP·      9 ñ 12        14 ñ 17 hod.

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

Ji¯Ì TMEJ
TEL.: 603 804 097
        608 710 191
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AMD REALITY s.r.o. - realitnÌ kancel·¯
Ing. Alena Kotyzov·
Lukovsk· 1067, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy
Tel./Fax: 281 997 0993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http://www.amdreality.cz

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

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

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

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

Kate¯ina Herstusov·
»alounÏnÌ a opravy novodobÈho i staroûitnÈho n·bytku

Velk˝ v˝bÏr l·tek a koûenky
Odvoz a dovoz moûno zajistit

KvalitnÌ pr·ce za rozumnÈ ceny

Tel.: 607 246 580, 281 981 862 (od 18.00 hodin)

ZAKÁZKOVÉ KREJÈOVSTVÍ
l �ití dámských a dìtských odìvù l �ití lo�ního prádla l opravy odìvù l

l �ití obleèkù na panenkyl

Polièanská 1516Praha 9 - Újezd nad Lesy                  Tel.: 606 258 851
V·noËnÌ otevÌracÌ doba:

Po 10 - 12 14 - 18
⁄t 10 - 12 14 - 18
St            14 - 18
»t 10 - 12 14 - 18
P· 10 - 12 14 - 18
So 10 - 12 14 - 18
Ne 10 - 12 14 - 18

Ivana ätruncov·
BÏluöick· 1721, 190 16 Praha 9 -⁄jezd n/L.

Tel.: 605 145 399        281 971 262

OBKLADY - DLA�BYZEDNICKÉ  PRÁCEBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

Krásné Vánoce a hodnì úspìchùv roce 2003 svým zákazníkùm pøeje
Spurný - elektronika - servis - prodej

J i t k a  È M E L Í K O V Á
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE

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

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Místní úřad Praha − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MÚ Praha − Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 281 971 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Hana Jančová, Petr Mach, Engelbert Svoboda. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha.
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks.

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

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

77777

www.querea.cz

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169


