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Milí  spoluobčané,

doba prázdnin je za námi, a tak mi, prosím, dovolte, abych Vás
stručně informovala o současném dění v naší městské části.
V současné době probíhají dvě větší stavby. Jednou z nich je vý-
stavba veřejných záchodků s trafikou v centru obce u supermar-
ketu Lidl. Tato jistě prospěšná stavba bude uvedena do provozu
okamžitě, jakmile bude vybrán nájemce. Jak jsem již psala
v některém z minulých vydání, na tento nápad jste radnici přivedli
Vy, spoluobčané, a myslím si, že to byl podnět dobrý. Další stavba
probíhá na otočce autobusů na Rohožníku a jedná se o zkvalitně-
ní služeb pro občany. V tomto objektu jsou nebytové prostory pro
podnikání. Po vyhodnocení výběrového řízení na nové nájemce,
stejně jako u předešlé stavby, Vám sdělím, jaké služby zde budou
poskytovány. Další již dokončená stavba je komunikace Ochozská
do trvalého povrchu. Proběhly konečné úpravy dětských hřišť na
celém území městské části, a zároveň  u dětského hřiště u školy je
již nainstalovaný kamerový systém proti vandalům. Další stavba,
která se připravuje a je ve fázi územního řízení, je výstavba multi-
funkčního sportoviště. Tato stavba je prakticky pro všechny z nás.
Najdete na ní plochy pro sport naší nejmenší mládeže, pro kate-
gorii dorostu a pro nás dospělé bude sportoviště obsahovat dvě
polyfunkční hřiště na míčové hry s umělým povrchem. A protože
se tato lokalita velmi osvědčila v minulých letech na pořádání nej-
různějších akcí, zejména pálení čarodějnic, bude tam zázemí pro
tyto akce včetně velkého ohniště a posezení . Myslím, že vybudo-
váním důstojného prostředí  přilákáme více lidí, aby se zúčastnili
veřejných akcí.

Příští číslo zpravodaje bude předvolební, neboť v termínu 20.
a 21. října se budou  konat komunální volby, a tudíž se toto číslo
ponese v tomto duchu. Myslím, že jsme udělali velký kus práce,
ale jsou i věci, které se nám nepodařily zatím zrealizovat. Doufám,
že už mě mnozí z Vás znají a vědí, že stejně jako mám radost
z úspěchů, jsem schopná pragmaticky přiznat i věci, na kterých
musíme ještě zapracovat a které jsou výzvou do budoucna. Takže
příští měsíc nashledanou a  v posledním zpravodaji tohoto funkč-
ního období se budu těšit na setkání.

                                       Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21
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Informace z 79. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
19. června 2006

Schvaluje

- smlouvu o zřízení věcného bře-
mene podzemního vedení ve-
řejné komunikační sítě na po-
zemku parc. č. 170/1 v k.ú.
Újezd nad Lesy  a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene

- dodatek ke Smlouvě o dílo ze
dne 18. 4. 2001 na kontrolu
elektrospotřebičů v majetku MČ
Praha 21 s firmou ing. Miloš Mo-
rávek a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 15.000,- Kč Českému
rybářskému svazu na zajištění
soutěže „Zlatá udice“. Finanč-
ní prostředky budou uvolněny
z rezervy.

- výměnu bytu Žíšovská 1627/54
mezi paní Gabrielou Šmejkalo-
vou, bytem Žíšovská 1627/54,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy a paní Helenou Gačovou,
bytem Ravennská 319, 109 00
Praha 10

- souhlasné stanovisko k žádos-
ti společnosti STAPECH s.r.o.
k územnímu řízení. Dokumen-
tace pro stavební řízení bude
opětovně předložena na jedná-
ní KKR a Rady MČ Praha 21.

- udělení odměn členům a tajem-
níkům výborů a komisí MČ Pra-
ha 21 za 1. pololetí roku 2006
dle předloženého návrhu a zá-
roveň ukládá  Úřadu MČ Praha
21 vypracovat materiál na změ-
nu způsobu odměňování členů
a tajemníků komisí a výborů

- dodatek na zpracování pro-
jektové dokumentace pro
územní a stavební řízení na
chodník pro chodce od stanice
MHD Hulická ve směru do Klá-
novic do ulice Hrádková firmou
RHM s.r.o. a zároveň schva-
luje Smlouvu o dílo s firmou
PÚDIS a.s., na zpracování pro-

jektové dokumentace na re-
konstrukci části komunikace
Chabeřická v úseku Toušická –
Třebětínská do trvalého povr-
chu a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlou-
vy o dílo s firmou PÚDIS a.s.
a podpisem dodatku č. 4 ke
smlouvě o dílo č. 47/06 s firmou
RHM s.r.o ze dne 17.5. 2006

- smlouvu o dílo č. 014/2006
mezi firmou Instalatérství Bráz-
da jako zhotovitelem a MČ
Praha 21 jako objednatelem na
rekonstrukci umýváren a WC
v MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
o dílo

- osobní příplatek na 3. čtvrtletí
roku 2006 řediteli Mgr. Mirosla-
vu Kurkovi, MZŠMŠ, Poles-
ná 1690; ředitelce Janě Cen-
krové, 1. MŠ, Čentická 2222;
ředitelce Naděždě Kosanové,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
a ředitelce Danuši Štolcbarto-
vé, MŠ Rohožník, Žárovická 1653,
Praha 9 - Újezd nad Lesy dle
předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí originálu to-
hoto usnesení, a to s platností
od 1. 7. 2006 pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
platových výměrů

- využití investičních prostředků
v souladu s předloženým ma-
teriálem  a zároveň schvaluje
změnu investiční účelové dota-
ce z akce „ZŠ Polesná - zatepl.
části obj. č.p. 230 Starokláno-
vická“ na akci „Reko střechy
a otop. soustavy tělocvičny Ma-
sarykovy ZŠ“, a to ve výši
1 300 000,- Kč a dále ukládá
starostce pí Vlásenkové požá-
dat prostřednictvím správce ka-
pitoly pana J. Štrofa Zastupitel-
stvo HMP o změnu účelovosti
výše zmíněné investiční účelo-
vé dotace

- níže uvedený seznam dodava-
telských firem na akci „ MŠ Ro-
hožník – zateplení, fasáda, rek.
soc. zařízení“ seznam dodava-
telských firem:

a) SKANSKA CZ a.s., divize po-
zemní stavitelství Čechy, Mur-
manská 1475/4, 100 05 Pra-
ha 10, Vršovice;
b) Andrej Štim, Otovická 401/
63, 193 00 Praha 9 – Horní Po-
černice;
c) SIM stavby spol s r.o., Na
Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí
nad Labem;
d) Vltavín, stavební podnik s.r.o.,
Michelská 4, 140 00 Praha 4;
e) DePa, s.r.o., K Hořavce 270,
190 16 Praha 9 – Koloděje a zá-
roveň ukládá  Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) zaslat schváleným
dodavatelským firmám výzvu
k podání nabídky na provedení
akce

- výběr zhotovitele na akci „oplo-
cení dětského hřiště na sídlišti
Rohožník firmu DePa, s.r.o.,
K Hořavce 270, 190 16 Pra-
ha 9 – Koloděje a zároveň  uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
vyzvat firmu DePa s.r.o., k před-
ložení smlouvy o dílo na akci
„oplocení dětského hřiště na
sídlišti Rohožník“

- prolongaci pojistné smlouvy
č. 805-86930-11 a č. 805-
91373-13 na movitý a nemo-
vi tý majetek MČ Praha 21
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem výše
uvedených smluv

- smlouvu o dílo s firmou DePa,
s.r.o., na terénní úpravy „jámy
Karel“  a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo

Bere na vědomí

- usnesení Rady hl.m. Prahy
č. 0894 ze dne 6. 6. 2006 týka-
jící se  souhlasu s bezúplatným
nabytím pozemku parc. č. 773/5
a PK 620/34

Souhlasí

- bezúplatným převedením po-
zemku parc. č. 171/1 k.ú. Újezd
nad Lesy po řádném dokonče-
ní povrchu komunikace dle PD
a její kolaudace a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na nej-
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bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Informace z 80. schůze Rady

MČ Praha 21 ze dne 26. čer-
vence 2006

Schvaluje

- zhotovení geometrických plánů
na obnovu parcel ve zjednodu-
šené evidenci dle potřeb Měst-
ské části Praha 21 a zároveň
pověřuje vedoucí OMI RNDr. Soňu
Berouškovou podpisem objed-
návek na vypracování geo-
metrických plánů

- úplatu v mateřských školách
MZŠ MŠ Sluníčko, Polesná 1690,
1. MŠ Čentická 2222, MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502 a MŠ
Rohožník, Žárovická 1653 na
školní rok 2006/2007 ve výši
600,- Kč na dítě do 5 let věku/
měsíc dle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání a vyhlášky
č. 43/2006 Sb., o předškolním
vzdělávání, kterou se mění vy-
hláška MŠMT č. 14/2005 Sb.

- montáž klimatizační jednotky
do obřadní síně Úřadu MČ Pra-
ha 21

- uvedení dopravního značení
v ulicích Čížovská a Plhovská
do původního stavu  a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) zajistit jeho realizaci

- výpověď Smlouvy o obstarání
správy domu a výkonu někte-
rých práv Společenství vlastní-
ků Rohožnická 1606, 1607,
1608 a 1609, uzavřené dne
24.6. 2002. Výše uvedená
smlouva bude ukončena k 31.12.
2006

- Dodatek č. 2 ke směrnici „Zá-
sady oběhu účetních dokladů“
ze dne 8.9.2004 a zároveň po-
věřuje tajemníka pana Vladimí-
ra Saitze podpisem Dodatku č. 2

- Směrnici č. 1/06 – Odměňová-
ní předsedů a členů komisí
a výborů za práci v komisi a vý-
boru a zároveň pověřuje tajem-

níka pana Vladimíra Saitze
podpisem Směrnice 1/06 a dále
ruší Směrnici č. 1/04 ze dne
22.7. 2004

- žádost Sdružení důchodců Újezd
nad Lesy a SPCCH o prominutí
poplatku za pronájem divadel-
ního sálu k uskutečnění před-
nášky dne 7.9. 2006

- provedení opravy místní komu-
nikace Druhanická v Praze 9 –
Újezd nad Lesy v úseku Oplan-
ská – Rohozecká v ceně
343 585,- Kč včetně DPH a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
mezi MČ Praha 21 a provádějí-
cí firmou VIALIT Soběslav, s.r.o.
na opravu komunikace Druha-
nická

- návrh na účelové investiční do-
tace na rok 2007 dle přílohy,
která je nedílnou součástí ori-
ginálu  usnesení

- rozpočtová opatření č. 33 – 36
a č. 38 dle tabulek, které jsou
nedílnou součástí  usnesení

- smlouvu o vedení účetnictví se
společenstvím vlastníků Žleb-
ská 1615 a 1616 ve zjednodu-
šeném rozsahu s platností od
1.8. 2006 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- nájemní smlouvu na byt č. 5,
Žíšovská 1627, nájemce pí Jana
Tesařová a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 3, Novosibřinská 673,
190 16 Praha 9 – Újezd nad
Lesy pro paní Lucii Novotnou
na dobu 1 roku s platností od
11. 9. 2006 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- na základě výběrového řízení
zadání zakázky „MŠ Rohožník
– zateplení, fasáda, rekonstruk-
ce sociálního zařízení“ společ-
nosti SIM stavby, Na Vantro-
kách 352/16, Ústí nad Labem
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlou-
vy o dílo

- návrh studie multifunkčního

sportoviště v Újezdě nad Lesy,
předloženého firmou RHM, s.r.o.

- nabídku výstavby kamerového
systému v areálu školního hřiš-
tě (návrh smlouvy o dílo) a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
o dílo

Bere na vědomí

- usnesení Rady hl. m. Prahy
č. 0894 ze dne 6.6. 2006, kte-
rým je vysloven souhlas s bez-
úplatným nabytím pozemku
parc. č. 773/5 a pozemku PK
620/34 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- zápis z jednání muzejní rady ze
dne 14.6. 2006 a zároveň schva-
luje odměny členům muzejní
rady za 1. pololetí 2006 dle
předloženého návrhu

- předložený materiál „problema-
tika sběrného místa tříděného
odpadu v ulici Pilovské“ a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OŽPD) postoupit podnět
občanů OOP MHMP k vyjádře-
ní a informovat zainteresované
občany v intencích jednání rady

- demografickou studii ve správ-
ním obvodu Praha 21, zpraco-
vanou Útvarem rozvoje hl. m.
Prahy ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (RŠ) postoupit studii
předsedovi Školské rady Ing. Mi-
chaelovi Hartmanovi

Akceptovala

- žádost společnost i  STAKO
o posunutí konečného termínu
splacení dlužné částky do kon-
ce srpna 2006. O splátkovém
kalendáři a dalších bodech to-
hoto materiálu se bude jednat
po splacení dlužné částky

Souhlasí

- s prodejem pozemku č. parc.
4084/12 v k. ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zveřejnit tento záměr
MČ Praha 21 s tím, že minimální
nabídková cena je 1 700,- Kč/m2



4

ZPRÁVY Z RADY

dle platné cenové mapy a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál k pro-
jednání na nejbližší jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovými opatřeními č. 29
– 32 a č. 37 dle tabulek, které
jsou nedílnou součástí usnese-
ní a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21 ke schválení

- na základě doporučení výběro-
vé komise s prodejem pozem-
ku č. parc. 3702 v k.ú. Újezd nad
Lesy uchazeči, který se umístil
první v pořadí. Pokud vítěz ne-
podepíše do měsíce kupní smlou-
vu, bude vypsáno nové výběro-
vé řízení s podmínkou složení
kauce ve výši 200 000,- Kč
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na nejbližším jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (FO) vy-
pracovat společně s pí Václaví-
kovou směrnici, která by řešila
problematiku odpisů příspěvko-
vých organizací. Po projednání
finančním výborem bude směr-
nice předložena Radě MČ Pra-
ha 21 a Zastupitelstvu MČ Pra-
ha 21 ke schválení

Trvá

- na zásadní rekonstrukci prodej-
ního stánku pana Romana Ja-
keše s tím, že pokud pan Jakeš
nezmění své stanovisko, bude
stávající stánek odstraněn a pro-
dej bude přemístěn do nového
objektu prodejních stánků

Jmenuje

- hodnotící komisi pro OVS „Vý-
stavba domu seniorů v Újezdě
nad Lesy“, jejíž složení je pří-
lohou  usnesení a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
oznámit členům hodnotící ko-
mise jejich jmenování a sezná-
mit Radu MČ Praha 21 s vyhod-
nocením OVS „Výstavba domu
seniorů v Újezdě nad Lesy“

a dále stanovuje termín 1. za-
sedání hodnotící komise na
úterý 29.8.2006 v 16 hodin

In formace z  16 . zasedání

zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 19.6. 2006

Schvaluje

- program 16. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- realizaci záměru MČ Praha 21
vykoupit pozemek parc. č. 527/5
v k. ú. Újezd nad Lesy o výměře
470 m2 od pana Petra Rössla
za cenu ve výši 289 050,- Kč
za účelem majetkoprávního vy-
pořádání dle pravidel ZHMP
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zajistit provedení
všech nezbytných kroků vedou-
cích k vykoupení pozemku
parc. č. 527/5 v k. ú. Újezd nad
Lesy o výměře 470 m2 a dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem kupní smlouvy

- realizaci záměru svěření části
pozemku z vlastníka hl. m. Pra-
hy do svěřené správy nemovi-
tostí MČ Praha 21 za účelem
provozování dětského hřiště
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou zaslat žádost
o svěření majetku Zastupitel-
stvu hl. m. Prahy

- zastavení exekučního řízení
s firmou VERING ČS, spol. s r.o.
schvaluje odpis pohledávky ve
výši 594 728,- korun spolu s ná-
klady na řízení ve výši 19 060,-
korun (celkem 613 788,- korun).
Zpráva exekutorského úřadu je
nedílnou součástí originálu to-
hoto usnesení

- podání žádosti o svěření majet-
ku do správy MČ Praha 21, a to
pozemek č. parc. 1580 v kat.
území Újezd nad Lesy a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou zaslat žádost o svě-
ření majetku Zastupitelstvu
hl. m. Prahy

- návrh na uzavření závěrečné-
ho účtu MČ Praha 21 za rok
2005, to znamená celoroční

hospodaření Městské části Pra-
ha 21 za rok 2005, bez výhrad,
dle přílohy, která je nedílnou
součástí originálu  usnesení

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. čtvrtletí roku 2006 dle pří-
lohy vč. tabulky, která je nedíl-
nou součástí  usnesení

- rozpočtová opatření č. 5 – 10
(změny rozpočtu v roce 2006),
rozpočtové opatření č. 12 (změ-
na rozpočtu v roce 2006) a č. 13
(úprava rozpočtu v roce 2006)
dle tabulek, které jsou nedílnou
součástí  usnesení

- rozpočtové opatření č. 19 (změ-
na rozpočtu v roce 2006) roz-
počtové opatření č. 20 (úprava
rozpočtu v roce 2006) a rozpoč-
tová opatření č. 21 a 22 (změny
rozpočtu v roce 2006) dle tabu-
lek, které jsou nedílnou součás-
tí tohoto usnesení

- zveřejnění záměru na prodej
pozemku parc. č. 3702 o celko-
vé výměře 339 m2 v k.ú. Újezd
nad Lesy, minimálně za cenu
1260,50 Kč/m2 a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zajistit
zveřejnění záměru MČ Praha 21
na prodej pozemku parc. č. 3702

Volí

- mandátovou komisi ve složení:
předseda: paní Feuereislová
členové: paní Tomaidesová
a pan Mach

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: paní Dastychová
členové: pan Dvořák a pan Vojta

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- materiál odpisové plány pří-
spěvkových organizací zříze-
ných MČ Praha 21 a zároveň
ukládá Radě MČ Praha 21
předložit po projednání s finanč-
ním výborem reálný projekt roz-
počtové politiky odpisů s ohle-
dem na rozpočet městské části

- zprávu auditora o přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2005

- zápisy z jednání kontrolního vý-
boru
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ZPRÁVY Z RADY

Stanoví

- pro volební období 2006 – 2010
počet zastupitelů na 17

Neschvaluje

- prodej pozemků č. parc. 4306/5,
4306/6, 4306/7 a části pozem-
ku č. parc. 4306/1 v k. ú. Újezd
nad Lesy pro výstavbu garáží
a zároveň pověřuje Úřad MČ
Praha 21 informovat žadatele
v intencích jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- změnu ÚPnHMP na parcele
č. 577/70 a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové po-
stoupit žádost pana Seidla na

MHMP s negativním stanovis-
kem MČ

Revokuje

- Usnesení Zastupitelstva MČ
Praha 21 č. 266 ze dne 27.3.
2006 v části schvaluje řešení
zhodnocení vkladu MČ Pra-
ha 21 do projektu výstavby domu
seniorů v souladu s předloženou
důvodovou zprávou a variantou
v ní uvedenou, tj. kompenzace
za vložený pozemek ve formě
převodu adekvátního počtu by-
tových jednotek. Důvodová
zpráva je nedílnou součástí to-
hoto usnesení a zároveň schva-
luje a) projekt výstavby domu

seniorů s využitím soukromého
finančního kapitálu strategické-
ho partnera na základě smlouvy
o výstavbě, která právně ošetří
směnu vloženého pozemku ze
strany MČ Praha 21 za předem
stanovený počet bytových jed-
notek vybudovaných na nákla-
dy strategického partnera; b)
podmínky obchodní veřejné sou-
těže o nejvhodnější návrh na vy-
pracování architektonické studie
a na uzavření smlouvy o výstavbě
na akci „Výstavba domu senio-
rů v Újezdě nad Lesy“ a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 vy-
hlásit obchodní veřejnou soutěž
dle schválených podmínek

Nový cestovní pas České republiky s biometrickými údaji

Od 1. září 2006 se občanům starším 5 let začnou vydávat cestovní pasy se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Biometrickými údaji jsou údaje
o zobrazení obličeje

a údaje o otiscích prstů.

Údaje o zobrazení obličeje budou obsahovat cestovní pasy vydávané od
1. září 2006, oba biometrické údaje cestovní pasy vydávané od května 2008.

Biometrické údaje se budou ukládat do nosiče dat (čipu).
O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné v České republice požádat jen u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní pas převzít.

Občané, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Prahy 21 (tzn: Klánovice, Koloděje, Běchovice a Újezd nad
Lesy)  žádají o vydání občanského průkazu ÚMČ Praha 21, Odbor občanskosprávní,

Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel: 2810 129 11

Úřední hodiny:      Po a St    8:00 – 12:00 hod   a  13:00 – 17:30 hod,        Pá    8:00 – 12:00 hod

Správní poplatek: - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600,-Kč
občanům starším 5 let a mladším 15 let 100,-Kč

- vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1500,-Kč
občanům mladším 5 let 50,-Kč
občanům starším 5 let a mladším 15 let 1000,-Kč

Do všech typů cestovních pasů nebude možné od 1. září 2006 zapisovat občany mladší 15 let.

Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno
dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.

                           Ve spolupráci s odborem občanskosprávním
                             zpracovala – M. Nejtková
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Informace pro politické strany a hnutí

Pravidla pro uveřejňování příspěvků politických stran a hnutí v období před volbami v Újezdském
zpravodaji jsou následující:

1. pouze příspěvky do voleb oficiálně zaregistrovaných subjektů
2. maximální rozsah A 4
3. bezplatně

Příspěvky budou uveřejněny v příloze Újezdského zpravodaje v měsíci říjnu (uzávěrka 14. v měsíci).

Martina Nejtková – redakce ÚZ

OŽPD

Problematika stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

● Do kontejneru na papír vkládejte jen rozložené
kartonové krabice a zvlášť noviny a časopisy.

● Do kontejnerů na nápojové kartony vkládejte
stlačené krabice od džusů, mléčných výrobků
a vín.

Velmi často se setkáváme s tím, že se nejen
v kontejnerech na tříděný odpad, ale i na auto-
busových zastávkách nachází odložený komunál-
ní odpad. Chci upozornit ty občany, kteří nemají
popelnici na komunální odpad a s ní spojenou smlou-
vu o vývozu odpadu, že budou prováděny kontroly
a tito lidé budou tvrdě postihováni. Podle vyhlášky
hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb. má mít každá nemovi-
tost vlastní popelnici.  Za nesplnění povinností uve-
dených ve vyhlášce může být uložena pokuta až
do výše 30 000,-Kč.

Dále se u kontejnerů často nachází odložené šat-
stvo a jiný objemný odpad. Žádáme občany, aby ke
kontejnerům odkládali odpad, který tam nepatří
a využívali např. velkoobjemové kontejnery, které
jsou pravidelně přistavovány v Újezdě nad Lesy,
nebo využívali Sběrné dvory hl. m. Prahy (informa-
ce viz. níže).

OŽPD ÚMČ Praha 21 měl sjednáno s firmou Texat
s.r.o o přistavení kontejneru na šatstvo v naší MČ,
ale před samotným umístěním kontejneru firma  služ-
bu zrušila. Mohu Vám ale sdělit, že kontejner na tex-
til a obuv se nachází např. u obchodního domu IKEA
na Černém Mostě.

V poslední době se také množí stížnosti na ruše-
ní večerního klidu z důvodu umisťování odpadu do
kontejneru. Touto cestou žádáme občany, aby byli
k sobě ohleduplnější  a neodkládali odpad ze skla
do kontejneru ve večerních hodinách. Každá vho-

Jistě si mnoho občanů všimlo, že v poslední době
jsou  kontejnery na tříděný odpad a že odpad je vel-
mi často ukládán podél nebo vedle kontejnerů.

Odbor životního prostředí a dopravy pravidelně
sleduje stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a na
základě zjištěného stavu zažádal Magistrát hlavní-
ho města Prahy Odbor ochrany prostředí (dále jen
MHMP OOP) o zvýšení počtu  kontejnerů nebo zvý-
šení četnosti svozu. MHMP OOP nám bohužel
v naší  žádosti nevyhověl z důvodu nedostatku
finančních prostředků, ale přislíbil, že budou naší
žádost evidovat pro případ, že se  situace
v oblasti finanční změní.

Na základě této skutečnosti apelujeme na všech-
ny občany, kteří využívají tyto kontejnery na tříděný
odpad, aby důsledně plnili následující pokyny:
● Je nutné, aby pet lahve a jiný plastový odpad

byl důsledně sešlapáván  i když zrovna přijde-
te a uvidíte kontejner prázdný, aby se do kon-
tejneru vešlo více odpadu a nebyl odpad od-
kládán vedle.
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zená láhev nebo sklo do kontejneru se o sebe roz-
bíjí a vydává hlasité zvuky, které jsou jistě pro
občany bydlící v sousedství stanoviště nepříjemné.
Bohužel nejsou k dispozici kontejnery, které by  od-
hlučnily rozbíjení lahví, a proto dodržujme určitou
ohleduplnost mezi sebou a nevhazujme tento od-
pad už např. po osmé hodině večerní.

Na závěr bych dodala, že doufám, že se najdou
nějaké finanční prostředky na posílení vývozu tří-
děného odpadu, protože to není problém jen v Újez-
dě nad Lesy, ale  v celé Praze. Do té doby Vás pro-
sím o dodržování určitých pravidel, která nám
zmenší problémy s umisťováním odpadů a od-
straní nepořádek na stanovištích.

Za OŽPD – M. Nejtková

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v září

Měsíc                 stanoviště                                     datum                 druh kontejneru
                                                                                  zavezení

Září Toušická (u spořitelny) 9. 9. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 9. 9. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 23. 9. velkoobjemový odpad
Sudějovická x Holšická 23. 9. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění se nebude VOK vyměňovat.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních  hodinách (kolem 14:00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO : starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE : stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy,  ředidla
a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

Další plánované akce:

Říjen - kontejnery na rostlinný odpad a štěpkování
Listopad - předvánoční úklid

OŽPD – M. Nejtková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

           11.  9.  - po 1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská  x Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

Po příjezdu sběrového vozidla může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, nádoby od sprejů, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahují-
cí rtuť, olej a tuk ( kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací
přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorofluo-
rouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kromě obrazovek).

OŽPD – M. Nejtková
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Průvodce Ježkovým parkem I.
aneb vzácné dřeviny okolo nás

Ježkův park je plocha o rozloze 2678 m2 v katastrál-
ním území Újezdu nad Lesy ohraničena ulicemi Vlka-
novská, Klešická a Kojická a je unikátem mezi parky
co se týče skladby dřevin. Dnes bych Vám předsta-
vila některé vzácné a zajímavé druhy, které toto ma-
lebné zákoutí ukrývá. Jedním z nejvzácnějších je

chmelové šištice, kůra je podobná třešni no zkrátka
dendrologický oříšek. Po dlouhém pátrání a vylučo-
vací metodou nám z toho vyšla bříza tuhá v dospě-

Liriodendron tulipifera – lyriovník tulipánokvě-
tý – krásný strom dosahující výšky až čtyřicet met-
rů je zajímavý hned několika znaky. Na první pohled
Vás zaujmou listy,  které jak už název napovídá, při-
pomínají svým tvarem hudební nástroj – lyru. Dal-
ším znakem jsou květy – lyriovník kvete velmi krát-
ce ale opravdu nádherně kolem prvního letního dne
a nám se podařilo květy vyfotit. Jsou to žlutooranžo-
vé kalichy velmi podobné tulipánům (odtud tulipá-
nokvětý). Jedná se o opravdu vzácný strom neboť
jich v naší republice roste jen asi desítka. Najdeme
ho v horní části parku jako významnou dominantu.

Betula lenta – bříza tuhá - dlouho jsem si nejen
já, ale i odborníci lámali hlavy co, že je to za zvlášt-
ní stromek menšího vzrůstu přibližně v polovině par-
ku. Listy má podobné habru asi 8-12cm veliké, na
větvičkách visí dolů jehnědy a nahoru se tyčí jakoby

losti až 35 metrový strom ze Severní Ameriky. Jistě
se tedy rádi podíváte na strom, jehož určení dalo
odborníkům tolik zabrat.

Liquidambar styraciflua – ambroň západní –
ani tento strom mi nebyl příliš znám. V první chvíli
jsem ho považovala za jeden z druhů javoru. Když
jsem si ho však chtěla přesněji určit nenašla jsem
žádný odpovídající kultivar (javorů je až 150 druhů
a každý může mít několik kultivarů). Až listováním
několikátého atlasu stromů jsem narazila na ten pra-
vý. Nebyl to javor, ale ambroň, strom který dorůstá
výšky až 25m a jehož vonná pryskyřice se někdy
používá při výrobě žvýkací gumy. Najdeme ho asi
v polovině parku.

 Tak to byly první tři vzácné stromy z Ježkova par-
ku a protože jich je tam více, přiblížíme Vám další
v příštím čísle našeho zpravodaje.

Možná jste o těchto stromech něco zaslechli a možná
je neznáte vůbec, ale rozhodně stojí za to si do Jež-
kova parku zajít a třeba si je vyfotit nebo namalovat,
protože tyto dřeviny uvidíte opravdu jen výjimečně.

Referent OŽPD  Martina Kopecká
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PhDr. Milada Zintlová,
rozená Jenšovská
nar: 24. 9. 1927  –  † 23. 6. 2006
Filosofická fakulta UK 1947 –
1951, obor učitelství – tělesná vý-
chova a angličtina

nastoupila jako asistentka na
katedře tělovýchovného lékařství
LF UK, prof. Král

1974 – Ústřední ústav pro
vzdělávání pedagogických pra-
covníků při UK

v té době dosáhla doktorátu fi-
losofie

v důchodu organizovala v Čes-
ké sekci YWCA besedy seniorek
s představiteli naší  vědy a kultury

ZASTAVENÍ
Kam se to ubíráme? Vždycky jen domů“, ptá se a zároveň si odpoví-

dá básník Novalis. Jeho slova mne většinou napadají, když nás opouští
někdo blízký a nestačila jsem mu to už sdělit. Na cestu. A věřte mi, že
tomu milému, laskavému člověku jakým byla paní PhDr. Milada Zintlo-
vá, rozená Jenšovská, pro nás vrstevníky Minda, bych to ráda sdělila,
abych ji utěšila. Od chvíle, kdy se stal člověk člověkem v hloubi duše
jakoby cítil, že pobyt na této zemi je dočasný. Jsem ale přesvědčena,
že ona odešla obklopena milující rodinou a že ji jejich přítomnost utě-
šovala a posilovala k přestoupení oné hranice mezi životem a smrtí.

Moje přátelství s Mindou se rozvíjelo v době dospívání. Byla o ně-
kolik roků starší, ale nikdy nedávala najevo svou převahu a nadřaze-
nou důležitost, přestože v radostné revoluční už zařazena mezi mladé
ženy a já jsem vůči ní - sama v dorosteneckém kroji - měla přirozený
respekt. V sokolském kroji jí to moc slušelo, byla velmi půvabná a roz-
tomilá, mám ji živě před očima, měla jsem také ráda konejšivou into-
naci její řeči. Už tehdy jako mladá holka jsme si uvědomovala, že ona
patří mezi bezelstné čisté lidi, kteří jsou „solí této země“.

Navíc se domnívám, že některými intelektuály neprávem vysmíva-
ná zdravá sokolská idea řádu, jednoty tělesného i duševního zdraví,
poctivosti ve vztazích  i  v práci a ryzího vlastenectví svým způsobem
předznamenala i její osobní život a volbu profese. Na počátku nás spo-
jilo válečné skromné sportování na újezdském rybníku – v létě plavání
a v zimě houževnaté osvojování si krasobruslařských dovedností
a potom až do mrazivého přítmí divoké hry na ledě, zvláště na ovce
a vlka, na níž se podíleli všichni, co byli na kluzišti včetně Mindiného
brášky Borka, s nímž tvořila v mládí nerozlučnou dvojici.  Taky už
v předválečném Sokole založené přátelství mých rodičů s rodinou Jen-
šovkých, v Újezdě všeobecně váženou, nás spojovalo. Všem nám to
pomáhalo přežít temno druhé světové války.

Přátelství nás všech se pak ještě prohloubilo právě pod křídlem po
válce obnoveného Sokola, kde jsme se setkávali napříč generacemi,
prarodiče, rodiče, děti, jejich kamarádi, pasivně často i další spoluob-
čané. Prožívali jsme nezapomenutelné chvíle jakési neohraničené,
každému slušnému člověku přístupné komunitě, několikrát i na spo-
lečných letních sokolských táborech, do té doby, než bylo to vzácné
lidské společenství po roce 1948 znovu, tentokrát komunistickým reži-
mem, surově rozmetáno.

Tam všude jsme si byly s Mindou blízko, nebylo to obtížné, byla ob-
líbená, ke všem vstřícná, nevyvolávala konflikty, měla mírnou, vlídnou
povahu, nepomlouvala druhé a dovedla se smát. Hřejivě usmívat
a perlivě se smát. To je můj neintenzivnější prožitek ze setkání s ní.

Po sňatku jsem se z Újezda odstěhovala a naše osudy se ubíraly odlišnými cestami přesto, kdykoliv
jsme se potkaly, nezaznamenal člověk časový předěl nebo odcizení, ale přetrvávající blízkost, její zájem o
druhého člověka, její pozitivní vyladění, věrnost v mládí navázanému přátelství a úsměv, kterým byla od
dětských let její tvář prozářena. To bylo věno, které vnesla i do svého manželství a mateřství, není divu, že
část toho světla v sobě nesou i její milované dcery. Její život nebyl marný, nepropadl se do nicoty. Minda
zanechala dobrou stopu na tomto světě, protože předala pochodeň lásky i dalším generacím a za to jí patří dík.

Újezd nad Lesy, červenec 2006                                                                                    Darja Kocábová

Odcizení aut
Vážení spoluobčané.

Skončila nám doba dovolených
a převážná většina z nás si letoš-

ního léta užila, ať již „za hranice-
mi všedních dnů“, nebo putováním
za krásami naší vlasti. Mnohé
z nás na našich cestách prováže-

li naši čtyřkoloví miláčkové, kteří
nám pomohli naše obzory ještě
více rozšířit. Někteří z nich díky
neopatrnosti naší nebo druhých
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utrpěli větší či menší šrámy ať již
napravitelné nebo nenapravitelné.
Někomu z Vás byl dokonce Váš
motorový přítel na cestách ukra-
den, ale i takové věci se stávají
a i s takovým rizikem musíme na
cestách počítat. Avšak málokoho
z nás by napadlo, že s takovým
rizikem musí počítat i doma, do-
konce před vlastním domem.

Jistě Vás napadne, proč se na
toto téma rozepisuji, ale i já pat-
řím do skupiny takto „potrefe-
ných“. Dovezete-li jako já ženu
s dětmi i koly na vytouženou do-
volenou, večer auto zaparkujete
před domem a do rána je fuč. Tý-
den po absolvované technické
kontrole s držáky na 4 kola a čer-
stvou dvouměsíční dálniční znám-
kou s nadějí, že si užijete delších
prázdninových výletů, když léto
začalo tak nádherným počasím.
To opravdu jednomu přijde líto
a představujete si co byste tomu
grázlovi co Vám to udělal asi pro-
vedli, kdyby jste ho dostali do ru-
kou. Policie na mé oznámení rea-

govala promptně – přijeli do 15
minut a odvezli mě na sepsání
protokolu, ale to bylo naposled co
jsem se s nimi sešel. Po třech týd-
nech mě přišel dopis, že litují, ale
pachatel přes veškerou snahu
nebyl vypátrán a případ se podle
§ toho a toho odkládá. Pokud máte
vozidlo pojištěno máte ještě ja-
kous takous šanci, že Vám pojiš-
ťovna něco vyplatí, i když je vše-
obecně známo, že její pracovníci
nejsou žádní lidumilové. Pokud
vozidlo nemáte pojištěné zbudou
Vám jen oči pro pláč a pořádný
vztek. Chci se s Vámi podělit o své
zážitky, třebaže mnozí máte již
tuto zkušenost za sebou, ale ne-
bojte se, na mnohé z Vás ještě
čeká, protože auta se kradla, kra-
dou a krást budou!

Jelikož je to v mém nejbližším
okolí (středu starého Újezda) bě-
hem několika měsíců již několiká-
tý případ a ani jedno z těchto odci-
zených motorových vozidel nebylo
dosud vypátráno (jsou to auta pře-
vážně mých známých) nabyl jsem

přesvědčení, že tuto bohulibou
činnost má na svědomí dobře or-
ganizovaná banda, která umí za
sebou dokonale zametat stopy.
Apeluji především na Vás milí spo-
luobčané – motoristé, abyste si
svoje vozidla nadstandardně za-
jišťovali (nejméně 3 x - mé bylo
2 x a nestačilo to) a máte-li lehčí
spaní, občas situaci osobně kon-
trolovali. Dále apeluji na místní od-
dělení PČR a MP, aby tento stav
nepodceňovalo a důsledně prová-
dělo prevenci a kontrolu, aby se
naše městská část neocitla na
špičce žebříčku, pokud se týká
statistiky počtu odcizených moto-
rových vozidel celopražského prů-
měru. Dále je žádám, aby při
svém pátrání také spolupracovali
se služebnami PČR a MP okresu
Praha-východ, protože podle ně-
kterých signálů, které se ke mně
dostaly se příslušníci některých
vykradačských band rekrutují
odtamtud. Tolik pár mých vět
k aktuální situaci.

Pavel Švejnoha,
místostarosta MČ Praha 21

                           OTEVŘENÝ DOPIS

Paní
Andrea Vlásenková
Starostka MČ Praha 21

Vážená paní starostko,

jako spoluautoři výzvy k výstavbě „domu pro seniory“ v Újezdě nad Lesy, si Vám dovolujeme předložit
článek z deníku METRO ze dne 20. 6. 2006, kde se hovoří o uvolnění částky Kč 2 miliardy, určené pro
výstavbu domovů důchodců.

Víme, že peněz není dostatek, ale při troše štěstí a při Vašem známém iniciativním přístupu k potřebám
našich občanů, by pro MČ Praha 21 mohla zasvitnout naděje na realizaci domu pro seniory, respektive
domova důchodců.

Díky za pochopení
Za výbor ZO SPCCH:

Zdeňka Ladová, předsedkyně
Praha, 24.6. 2006

C O: Starostka MČ Praha 21
Újezdský zpravodaj
Vývěska SPCCH
Výbor ZO SPCCH
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Na úvod dnešních otázek musím  sdělit,  že dnešní
dotazy jsou pera anonyma, a tak jsem velmi zvažo-
vala, zda odpovědět. Ale zejména druhý dotaz mě
natolik zaujal, že budu ráda, když se o něj podělím
s Vámi ze všemi. Pisateli sděluji, že ráda odpovím
na všechny dotazy, ale že již od mládí skutečně ne-
mám ráda lidi, kteří roztrubují naprosto scestné ná-
zory, ale nejsou schopni se ani podepsat. A nyní již
k otázkám.     

1. Vážená paní ředitelko, z MŠ Sluníčko odchází
další paní ředitelka. Jaké kroky jste od loňské
schůzky s rodiči podnikla, aby k této situaci ne-
došlo? Jaké konkrétní kroky jste již učinila pro zís-
kání subjektivity této MŠ?

Nejsem paní ředitelka, ale budiž, to přehlédnu.
Problematika MŠ Sluníčko je, jak jistě víte, mnou
bedlivě hlídána. Odchod další ředitelky je jen důka-
zem, že něco skutečně nefunguje. Já osobně si
myslím, že komunikace mezi vedením školy a škol-
ky je v tragickém stavu. Nebudu se zde dalekosáhle
rozepisovat, neboť zúčastnění  jsou plně informo-
váni. Osobně za sebe říkám, že v této věci jsem už
udělala maximum a dospěla jsem k názoru, že po-
slední pokus je získání subjektivity pro mateřskou
školku Sluníčko. Ale nemysleme si, že tento krok vše
vyřeší. Nevyřeší, a to z jednoho prostého důvodu.
Stále budou oba subjekty pod jednou střechou, což
je největší kámen úrazu. Mohu se stokrát snažit po
linii samosprávy činit opatření, ale pokud se nezmění
osobní přístup k řešení každodenních drobných pro-
blémů ze strany vedení školy, těžko mohu jasně říci,
že už bude klid ve školce. Rada městské části jasně
vyslovila názor, že subjektivita je jedním z řešení,
a v současné době probíhají právní kroky k zápisu
do sítě škol. Ale ten proces  netrvá týden. Na závěr
pisateli sděluji, jsem sice statutární orgán obce, ale
ten v současné legislativě  pouze může kontrolovat
ředitele školy a všechny další personální otázky jsou

plně na straně ředitele školy. A věřte mi, že pan ře-
ditel o mém názoru na to, co se děje, ví a je s ním
obeznámen. Další postup můj a rady městské části
se bude odvíjet od toho, jakým způsobem se vedení
školy k námitkám ze strany obce postaví.

2. Zastupitelstvo plánuje ve spolupráci se soukro-
mým  investorem vybudovat na louce u lesa na Bla-
tově Domov důchodců. Na místě, které je značně
vzdáleno od zdravotního střediska, obchodů i MHD.
Na místě, které bude znamenat i značné investice
do přístupových cest, aby za budoucími obyvateli
dojely návštěvy. Je záměrem obce „odsunout“ seniory
na toto místo? Opravdu se nenašlo vhodnější místo?

Tak tento dotaz je, milý pisateli, skutečně perlou
mezi otázkami. Takže, nebudu si brát věšteckou kouli,
ale předpokládám, že asi budete bydlet někde po-
blíž zmíněné lokality, kde hodláme vystavět dům se-
niorů. Bydlím v Újezdě od narození, a jako starou-
sedlík jasně říkám: Neznám hezčí místo, kde bychom
tento dům mohli postavit! V klidu u lesa, ale záro-
veň v obci, v místě, kde o pozemky ze strany deve-
loperů je největší zájem. Tak tam bych, pisateli, já
osobně opravdu jako senior chtěla žít. A vy ne? Ono
to je totiž trochu jinak. Podobné invektivy jsem již
zaslechla, a proto také reaguji. Ono Vám totiž, pisa-
teli, vůbec nezáleží na tom, kde budou žít důstojně
a v hezkém prostředí naši důchodci. Vám jde o Váš
klid. Obava, že bude narušeno vaše pohodlí novým
subjektem a v té lokalitě bude větší pohyb, je důvo-
dem dotazu, nikoliv odsunutí někoho někam. Jsem
jen ráda, že podobných lidí je v Újezdě minimum,
a věřte mi, že takovouhle demagogii slyším málo-
kdy, za což jsem ráda. Přeji Vám, aby se Vám u nás
v Újezdě hezky žilo, a bylo by paradoxem, kdybyste
za pár let pochopil, že v této lokalitě u lesa byste
rád strávil podzim svého života a přišel na úřad se
žádostí o služby domu seniorů.     

Na otázky odpovídala starostka MČ Praha 21 –
Andrea Vlásenková

ROZHOVORY S LIDMI

Rozhovor do Újezdského zpravodaje

K dnešnímu rozhovoru pro
Újezdský zpravodaj jsem opět se
sešel s podporučíkem Jitkou
Bauerovou, která je vedoucí Míst-
ního oddělení Policie České re-
publiky Újezd nad Lesy. Téma na-
šeho rozhovoru bylo tentokrát
pouze jediné a asi ani nemohlo být
jiné – nový Silniční zákon.

Nový silniční zákon platí něko-
lik týdnů a mne by zajímalo, jak
hodnotíte jeho celkovou účinnost
na dopravu v ČR ?

Myslím si, že po měsíci od na-
bytí účinnosti „nového silničního
zákona“ není možné jej nějak kom-
plexně hodnotit, protože za tak
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krátkou dobu nelze dělat nějaké
závěry. Ale např. výsledky ve sní-
žení počtu nehod či mrtvých na
silnici jsou velmi pozitivní a bylo
by jen dobře, kdyby tento trend
vydržel.

Jak se nový zákon projevil na
dopravní situaci ve Vámi zastře-
šované oblasti, to je Újezda nad
Lesy a  přilehlých částech Prahy ?

Z pohledu Místního oddělení
Policie ČR přestupků na silnicích
v našem obvodu ubylo, policisté
na ulicích strávili stejně hodin jako
v jiných měsících, ale projevilo se,
že jsou řidiči opatrnější, jezdí více
podle předpisů a jsou o novém
zákoně a zejména jeho sankcích
dobře informováni.

Vzhledem k tomu, že dopravní
nehody nejsou zpracovávány
Místním oddělením, ale Doprav-
ním inspektorátem správy hlavní-
ho města Prahy, nemohu Vaše
čtenáře informovat o tom, kolik
dopravních nehod a s jakými ná-
sledky bylo v měsíci červenci še-
třeno v našem služebním obvodu,
a zda se i zde pozitivně projevil
nový silniční zákon.

Jaké přestupky proti novému
zákonu nejčastěji řešíte, čeho se
my řidiči dopouštíme nejčastěji ?

Jedná se nejčastěji o přestup-
ky, které nejsou dále zasílány do
bodového systému, např. prošlá
doba platnosti lékárničky. Tyto pře-
stupky mohou policisté na místě

vyřešit blokovou pokutou až do
výše 2.000,- Kč.

Dále se jedná např. o celoroční
povinnost svícení potkávacími
světly či použití bezpečnostních
pásů, toto jsou však již přestup-
ky, za které se odebírají body.
A zákon nám neumožňuje tyto
přestupky řešit domluvou, každý
přestupek, který zasíláme do bo-
dového systému, musí být řešen
pokutou, což možná řidiči ani nevě-
dí, nebo si to spíše neuvědomují.

Existuje také celá řada přestup-
ků, kde je již sankce stanovena pří-
mo přestupkovým zákonem a v tu
chvíli policisté musí zákonem sta-
novenou výši pokuty dodržet.

Také by řidiči měli vědět, že
každý přestupek, za který byla
uložena pokuta nad 1.000,- Kč se
zapisuje do evidenční karty řidiče.

Často bylo v celostátním tisku zmi-
ňováno, že Policie ČR není na start
zákona dobře připravena a zaškole-
na, jak jste se s tím vyrovnali Vy ?

Je pravdou, že informace k no-
vému zákonu jsme získávali po-
stupně, ale vždy, když zákonodár-
ci schválili v zákoně nějaké změny,
tak jsme si je ve sbírce zákonů
mohli vyhledat. V druhé polovině
června, když již byl nový zákon
více než aktuální, tak se všichni
policisté seznamovali nejen s no-
vým zákonem, ale také s našimi
interními předpisy, které na tento
zákon navazují.

Možná se to bude zdát čtená-
řům pozdě, ale uvědomme si, že
ještě v květnu docházelo v záko-
ně ke změnám, takže ze strany
vedení Policie ČR nebylo možné
dříve reagovat. A na počátku čer-
vence jsme na oddělení uskuteč-
nili souhrnné čtyřhodinové škole-
ní za účasti všech našich policistů.

Jaký je Váš názor na úvahy někte-
rých politiků směrem ke zmírnění
nedávno přijatého zákona, podporu-
jete tyto myšlenky nebo je stávající
situace podle vás vyhovující ?

Jak jsem již zmínila v úvodu na-
šeho rozhovoru, po měsíci účin-
nosti zákona je velmi brzy jej ně-
jak hodnotit. Ráda bych upozor-
nila na to, že v zákoně došlo ke
zpřísnění sankcí, ale ke změnám
dopravních předpisů jako tako-
vých výrazně nedošlo. Proto se
podivuji nad poznámkami řidičů
o tom, jak se nevěnují řízení, pro-
tože musí hlídat tachometr, apod.
Zde se přímo nabízí otázka, jak
byl zákon ze strany řidičů dodržo-
ván v minulosti, kdy hrozba sank-
ce za přestupek byla výrazně nižší.

Proto si myslím, že je jen dob-
ře, že se zákon změnil a sankce
se zpřísnily. A slušné řidiče snad
mohu uklidnit tím, že body se ne-
jen přičítají, ale i odečítají, takže
např. za 12 měsíců bez spáchá-
ní dopravního přestupku dojde
k odečtu 4 bodů.

Děkuji Vám za rozhovor !
Tomáš Vaníček

KULTURA
M í s t n í   k n i h o v n a

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy

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.

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864
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Kulturní centrum Beseda - program na září 2006
Pátek, 1.9., 19.00 hod. KONCERT – SKUPINA CONFLUENCE

Jazz, blues a latino v parku KC Beseda. V případě nepřízně počasí v předsálí. Vstupné: 60,-Kč

Sobota, 2.9. ROZLOUČENÍ S KLÁNOVICKÝM LÉTEM

15.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
Zahájení výstavy pastelů, dřevořezeb a obrazů Jany Felixové a Rudolfa Felixe –
klánovického rodáka. O kráse vystavených děl se můžete přesvědčit
v KC Beseda i během celého září.

16.00 hod. PROMENÁDNÍ KONCERT - HUDBA SLAVNÝCH KOLONÁD
Mozart-Dvořák-Brahms-Kreisler-Sarasate.
Účinkuje PARNAS QUARTET PRAGUE  -  Arnold Smrtka a Otomar Klimánek - housle,
Tomáš Kamarýt - viola, Karel Huth - violoncello.  Soubor je znám klánovickému publiku
již z několika koncertních vystoupení v kostelíku. Naposledy kvarteto v Klánovicích
účinkovalo v květnu tohoto roku mezi dvěma koncertními cestami do Japonska. Koncert
se uskuteční v parčíku KCB – v případě nepříznivého počasí v sále KCB. Koncert je
pořádán za finanční  podpory Úřadu městské části Praha-Klánovice a Agentury H.
Vstup: volný

Neděle, 3.9., 15.00 hod. DĚTSKÉ KINO – ZA PLOTEM  (USA, 2005)
Rodinná animovaná komedie, 83 min. český dabing, režie: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick. Ochutnejte dobrodružství.

Úterý, 5.9., 19.30 hod. KINO –  SEXY PISTOLS (FRANICE/MEXIKO/USA, 2006)
Western, české titulky, od 12 let , Drsný zákon Dalekého Západu nešetří ani Mexiko. Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria,
holka z rolnické rodiny jsou odhodlané pomstít své otce ... režie:  Espen Sandberg, Joachim Roenning
hrají: Penélope Cruz, Salma Hayek, Steve Zahn, Sam Shepard, Dwight Yoakam

Čtvrtek, 7.9., 19.30 hod. KINO – ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (ČR, 2006)
Komedie, 113 min, mládeži přístupný. Letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha s řadou populárních českých herců.
režie: Jiří Vejdělek
hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Štěpánková, Květa Fialová

Neděle, 10.9.,  19.00  hod. KONCERT – FRANTA KASL BAND
Kapela kolem písničkáře Františka Kasla, pohybující se na pokraji rocku a folkrocku. Franta Kasl Band vystupuje v různých
rockových klubech. Je však také známá jako doprovodná skupina Jakuba Smolíka www.frantisekkasl.cz . Nejen pátky mohou být
hudební! Vstupné: 70,-Kč

Čtvrtek, 14.9., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  ODVAHA MILOVAT (FRANCIE, 2005)
Drama, 103 min, české titulky, od 15 let. Nejnovější film Clauda Lelouche se odehrává v současné Paříži. Odvaha milovat je
příběh o nevěře, vraždě, sebevraždě, ale především o lásce; režie: Claude Lelouch; hrají: Mathilde Seigner, Maďwenn Le Besco,
Massimo Ranieri, Michel Leeb

Úterý, 19.9., 19.30 hod. KINO – PIRÁTI Z KARIBIKU 2 (USA, 2006)
Dobrodružný, české titulky, mládeži přístupný. Kapitán Jack Sparrow se vrací! Druhý film o karibských pirátech. ,  režie: Gore
Verbinski
hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy

Čtvrtek, 21.9., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – BROUČCI, BROUČCI, BROUČCI
Národní divadelní společnost uvádí loutkovou pohádku inspirovanou postavami z Karafiátových Broučků, doprovázenou písnič-
kami. Děti se učí poznávat luční a lesní přírodu. Vstupné: 35,-Kč/osobu

Čtvrtek, 21.9., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – GRBAVICA (RAK.-NĚM.-BOSNA-CHORV., 2005)
Drama, titulky, od 15 let. GRBAVICA je příběh ze současného Sarajeva... Vítěz Berlinale 2006. režie: Jasmila Zbanic  hrají:
Mirjana Karanovic, Luna Mijovic, Dejan Acimovic, Jasna Beri.

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
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Pátek, 22.9., 19.00 hod. KONCERT – JAN MATĚJ RAK, POŘAD JEŽKOVY VWOČI …
Přijďte strávit příjemný a úsměvný večer ve společnosti neobyčejného hudebníka. Autorský pořad kytaristy J. M. RAKA, který
hraje písničky Jaroslava Ježka a vypravuje málo známé okolnosti a příběh skladatelova života. J.M.RAK vychází na rozdíl od
jiných interpretů z originálních klavírních zápisů autora a nahrávek orchestru Osvobozeného divadla. Vstupné: 90,-Kč, senioři
a studenti 60,-Kč.

Úterý, 26.9.,19.00 hod.    LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA – 5. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Další vydání úspěšného pořadu. Hudba a literatura jsou nejlepšími léky proti nastupujícím depresím podzimního období. Usly-
šíte texty Jana
Kvapila (Újezd n.L.), Jana Nejedlého (Klánovice), Zory Šimůnkové(Karlín) a Jiřího Karbana (Klánovice). Odlehčený večer ovlád-
ne jedna
velmi veselá kapela, kterou na televizní obrazovce zaručeně neuvidíte.Vhodné pro diváky do 99 let. Vstupné: 50,-Kč

Čtvrtek, 28.9., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – SAMARITÁNKA (Jižní Korea, 2004)
Drama, 95min., titulky, od 15 let. Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem: Jae-
young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného. Jednoho dne se však Jae-young
smrtelně zraní... ,  režie: Kim Ki-duk
hrají: Lee Uhl, Kwak Ji-min, Seo Min-jung

Připravujeme na začátek října. Označte si v diáři již dnes!

Neděle, 1.10., 15.00 hod. DĚTSKÉ KINO –  AUTA (USA, 2006)
 Animovaná komedie, 116 min, český dabing. Komedie ze světa autíček od tvůrců filmů Hledá se Nemo nebo Úžasňákovi.
Vstupné: 65,-Kč

Úterý, 3.10., 19.30 hod. KINO – ZMRAŽENÁ POJISTKA (USA, 2005)
Komedie, 100 min., české titulky. Agent cestovky z Aljašky má za to, že konečně našel řešení svých finančních potíží a to v
podobě zmrzlého těla, které náhodně objevil. Podmraženou mrtvolu vydává za svého dlouho ztraceného bratra Raymonda, aby
vytřískal peníze z pojistky. Jeho plány ale naruší snaživý pojišťovák a dva nájemní zabijáci. Režie: Mark Mylod; hrají: Robin
Williams, Frank Adamson, W. Earl Brown, Woody Harrelson, Holly Hunter

Čtvrtek, 5.10., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  BÍLÁ MASAJKA (NĚMECKO, 2005)
Drama, 126 min, titulky, od 12 let. Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Film podle stejnojmenného bestselleru Corinne
Hofmann vznikal přímo v keňských reáliích. Snímek vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překá-
žek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce. režie: Hermine Huntgeburth, hrají: Nina Hoss, Jacky
Ido, Katja Flint, Antonio Prester, Janek Reke.

 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
● sledujte prosím  www.klanovickeforum.cz  a přihlaste si odběr informací o programu na váš email (emailový zpravodaj)
● Přispějte na kulturní aktivity v Klánovicích – Veřejná sbírka – číslo účtu je 51-1079340247/0100. Za dary předem děkujeme!

Klánovické fórum, nadační fond je podporován
 Městskou částí Praha – Klánovice.

Za tuto podporu formou grantů na kulturně-společenské
aktivity velice děkujeme panu starostovi,

kulturní komisi  a zastupitelům!

Klánovické fórum, nadační fond je podporován
 Magistrátem Hlavního města Prahy

Za tuto podporu formou grantů
na kulturně-společenské a sportovní aktivity v Klánovicích

velice děkujeme!
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PŘIHLÁŠKA DO HUDEBNÍCH KURZŮ

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
Bude ve školním roce 2006/2007 opět pořádat hudební kurzy

Pro děti i dospělé

Vyučovat se bude hra na tyto nástroje: - kytara
- flétna
- klavír
- klávesy

Již dnes se můžete přihlásit v knihovně a kdykoliv v době provozu knihovny! Případně na tel: 281 973 864,
nebo e mail: mlkpraha21@seznam.cz

Fyzická zápis se uskuteční 11. září 2006 v 17:00 hod zde v knihovně.
Marie Tomaidesová

ZAHRÁDKA

Zahrádka  v září
Vítám Vás po dvou letních měsících u dalšího po-

vídání o zahrádce. Oba prázdninové měsíce nám
ukázaly, jak může být počasí proměnlivé, od tropic-
kých veder, které neměly konce až po skoro pod-
zimní teploty, které nikdo z nás v tak rychlém sledu
nečekal. V těch tropických vedrech zahrádkář prak-
ticky nic jiného nedělal jen zaléval a zaléval, obloha
nám mnoho vláhy nedala. V měsíci září pomalu při-
pravujeme naší zahradu na zimu a užíváme si ještě
její krásy.

Ovocná zahrada:
Končí období, kdy je možné ještě očkovat brosk-

voně, ovšem jen tehdy, pokud podnože mají dosta-
tek mízy.

Keře angreštu a rybízu prosvětlíme vyřezáním
starších již málo plodných větví. Postupně podle zra-
losti sklízíme jádroviny. Pro uskladnění je nejlépe je
ukládat v jedné vrstvě. Kazící plody dáváme do asa-
nační jámy a zasypáváme prachovým páleným váp-
nem a zemí. Tato likvidace je velmi jednoduchá
a přesto vidíme tolik zkažených plodů pohozených
v lese, polích a volných plochách. V místech, kde
housenky píďalek působí na jaře holožír na ovoc-
ných stromech, opatříme kmeny stromů i opěrné kůly
lepovými pásy - tím zabráníme samičkám píďalek
přístup do koruny a kladení vajíček z nichž se až na
jaře líhnou housenky.

Jahody:
Záhony s jahodníkem podle potřeby zavlažujeme,

přihnojíme, okopáváme a plejeme. U remontantních
odrůd jahodníku vyštípeme květy a malé zelené plůd-
ky, které by již na podzim nedozrály.

Zeleninová zahrada:
Pokud  je příznivé počasí pokračujeme v ochraně

rajčat proti plísni bramborové.  Rostlinolékař Jaro-
slav Rod radí neošetřovat Kuprikolem (ochranná lhů-
ta 21 dnů),  ale použít RIDOMIL GOLD MZ 68 WP,
který má výbornou účinnost a ochranou lhůtu pou-
ze 3 dny, jemu příbuzný je RIDOMIL GOLD PLUS
42,5 WP, s ochrannou lhůtou 7 dnů. Od loňského
roku je možno použít přípravek ORTIVA – ochranná
lhůta 3 dny.

Uvolněné záhony osejeme rostlinami na zelené
hnojení. Koncem měsíce již začínáme z rytím, pod-
le osevního plánu hnojíme organickými hnojivy
( chlévská mrva, kompost, rostliny na zelené hnoje-
ní ) nebo vápníme.

Trávník:
Zdrnovatělý trávník prořežeme nožovými hrábě-

mi nebo použijeme provzdušňovač, abychom odstra-
nili odumřelou část drnu a zlepšili jeho životnost.

Okrasná zahrada:
Vysazujeme dvouletky, jehličňany a stále zelené

listnáče, můžeme dokončit výsadbu cibulovin –
hyacinty, tulipány, lilie., kosatce bradaté i pivoňky.
Osázené záhony dobře zavlažíme a později za su-
cha opakujeme zálivku.

Dle slibu z měsíce dubna se vrátíme  k povídání
o dřevinách. Podzimní měsíce září a říjen jsou vhod-
né k jejich výsadbě. Pro tento měsíc jsou na řadě
jalovce.

Jalovec = Juniperus L., čeleď cypřišovité.
Název je složen z Juno = staroitalská bohyně po-

rodu a fero = přináším nebo parere = zametat.
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Známe celkem asi šedesátičlenný rod. Jalovec je
charakteristický množstvím druhů vyznačujících se
pestrostí typů a  barev. Co do vzrůstu jsou úzké kom-
paktní sloupovité tvary, rozkladité keřovité, kuželo-
vité až kulaté. I barevná škála je od odstínů zelené,
přes modrou, stříbrnou až ke svítivě zlatožluté. Také
vzrůstnost je od běžně vzrůstných až po úplně ma-
ličké.  Jalovce jsou nenáročné na půdu i na stano-
viště, ale zvláště ty barevné potřebují světlo a slun-
ce, pak jsou nádherně vybarvené. Některé druhy
jalovců zejména J. chinensis mají prudce jedovaté
jehlice, proto musíme dbát nato, aby  děti k nim ne-
měly přístup. Silice, které většina druhů obsahuje,
se užívá ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice.
Zejména plody jalovce obecného jsou velmi cenné.
Vzhledem k velkému počtu druhů si zde povíme jen
o několika základních typech.

Juniperus communis – jalovec obecný.

U nás plně odolný, dobře snáší sucho, velmi při-
způsobivý typům půd. Štíhle kuželovitý až vejčitý,
často vícekmenný, výška cca 5m.

J.c. AUREA – žlutavě zbarvené výhonky,
Jc. Compressa – úzce kuželovitý, velmi hustý, ma-

ximální výška 1m, namodralý nádech,
J.c. Cracovica – štíhle kuželovitý  4m vysoký, še-

dozelené převisající větvičky,
J.c. Depressa Aurea – poléhavý jen 1m vysoký,

pomalu rostoucí, z jara žluté, později bronzové jehlice,
J.c. Hornibrookii – poléhavý, pichlavý, výška 0,5

m, až 2 m široký, modrozelené zbarvení.
Juniperus conferta – jalovec pobřežní.
Je japonský poléhavý druh, maximálně 30 cm vy-

soké polštáře. Jehlice světlé, pichlavé, méně mra-
zuvzdorný – musí být přikrytý, nevadí zasolení.

Juniperus horizontatis – jalovec poléhavý.
Původem severoamerický druh, jen asi 40 cm vy-

soký, ve stáří až 3 m široký, krátké modrozelené vět-
vičky. Vhodný do písčitých a kamenitých půd. Kulti-
vary s purpurovým nádechem – J.h. Ber Harbour,
Douglasií.

Juniperus chinensis – jalovec čínský.
Je mohutnější druh, široce kuželovitého tvaru,

výška až 10 m. Snáší znečištěné ovzduší, vápno-
milný, půdě i stanovišti přizpůsobivý. U nás plně mra-
zuvzdorný. Z kultivarů je zajímavý J.ch. Variegata –
zpočátku keřovitý, později přerůstá do stromkového
tvaru s kmínkem do výšky 2,5 m, větvičky jsou
v základu modrozelené , střídány občas zlatými až
krémově bílými,v zimě se zbarvuje do hněda.

Juniperus procumbens – jalovec položený.
Pochází z Japonska, široce rozložitý, vysoký 0,5 m,

až 2 m široký, vystoupavé konečky větví, středně
odolný, vhodný jako pokryvná dřevina. J.p. Nana je
kultivar jen 15 cm vysoký.

Juniperus sabina – jalovec chvojka.
U nás běžný, 1,5 m vysoký, rozložitý tvar, větve

po rozemnutí nepříjemně páchnou. Plně mrazu-
vzdorný, nenáročný. Hodí se pro skupinové výsad-
by. Jedovatý a je hostitelem rzi hruškové!!! Různé
barevné formy.

Juniperus scopulorus – jalovec skalní.
Severoamerický většinou vícekmenný stromek,

výška 10 – 14 m, kuželovitá koruna , nenáročný, na-
modralý nádech, známý též pod názvem Skyroket –
nejštíhlejší jehličnan, ve stáří řídne.

Juniperus squamata – jalovec šupinatý.
Keř původem z Číny a Himaláje, mrazuvzdorný,

náročný na vzdušnou i půdní vlhkost.
Juniperus virginiana – jalovec virginský.
Pochází z východu Severní Ameriky, u nás je již

běžným druhem, kuželovitá koruna, výška 15 – 20
m, šíře 4 – 5 m, mrazuvzdorný, nárok na vláhu
a světlo. Různé tvary, štíhlý J.v. Skyroket, 6m vyso-
ký, hustý, modrošedý až stříbrný, přirůstá ročně až
25 cm.

Velmi zkrácený přehled jalovců Vám usnadní
orientaci, při koupi se přesvědčte, že ta malá rost-
linka je právě to, co vám má na zahrádce po léta
růst.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy
  Blanka Exnerová
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Informace o podzimních akcích ČZS
Výstava:

Naše organizace v letošním roce oslavuje 60. výročí založení spolku,  ale zlaté 50. výročí pořádání
výstav.

Letošní termín výstavy ovoce a zeleniny :
 12.10. 2006             čtvrtek            příjem exponátů od 14.00 – 18.00 hod.
 13.10. 2006             pátek              otevřeno 14.00 – 18.00 hod.
 14.10. 2006             sobota            otevřeno 8.00 – 17.00 hod.
 15.10. 2006             neděle            otevřeno 9.00 – 16.00 hod.

V neděli 15.10.2006   od 14.00 hodin bude beseda a účast nám přislíbil opět přítel  Dr. Stanislav
Peleška, jehož zájmu o naši organizaci si velice vážíme.

Příroda dohnala dlouhou zimu, zatím se na stromcích ukazuje dobrá úroda a tak Vás, členy i příznivce,
prosíme o Vaše exponáty. Nemusí být dokonalé, ale i ty, které mají vady jsou poučné. Při besedě se dovíme
jak naše výpěstky vylepšit.

Moštování:

V měsíci září počítáme se začátkem moštování. Pevné datum bude oznámeno ve vývěsných skříňkách
a  závisí hlavně na Vašem zájmu. Uvítáme i pomocníky při moštování. Zájemci o  obé,  hlaste se prosím na
stejném místě a telefonním čísle jako zájezdy a to u manželů Líznerových tel.č. 281972219.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy
                                                                  Blanka Exnerová

SPORT

Prázdniny jsou v plném proudu. Děti odpočívají na
táborech, rekreují se s rodiči nebo si prostě jen tak
užívají volné dny. Lenošit ale nemůžou ty děti, které
se připravují na kvalitní sportovní výkony. A tak není
výjimkou, že v těchto dnech potkáváme večer v obci
chlapce a děvčata, kteří trénují na lehkoatletické zá-
vody. Někteří reprezentují ŠSK Újezd nad Lesy, jiní
naši běchovickou školu, ale všichni se sejdou na star-
tu 41. ročníku Mladých Běchovic v sobotu 23. září
2006. Tam každý zúročí svoje prázdninové snažení,
tam se ukáže, kdo má víc natrénováno.

Stejně jako vloni bude zahájení závodu v 8.50 na
fotbalovém hřišti v Běchovicích. Jako první se v 9.00
hodin vydají na trať 1600 metrů  juniorky a juniorky
(roč. 89/90). Tuto kategorii zaštiťuje starostka MČ
Dubeč, která vítězům předá hodnotné ceny.  Od 9,20
budou probíhat starty staršího žactva (roč. 91/92)
pod záštitou starosty MČ Dolní Počernice. Vítězové
od něj dostanou poháry a medaile.  Další série zá-
vodů je pod patronací starosty MČ Koloděje a od-
startuje 9 hodin 40 minut. Mladší žactvo (roč. 93/94)
se utká na tratích 800 (chlapci) a 600 metrů. Sta-
rostka MČ Praha 21 si jako „svůj závod“ vybrala

41.

nejmladší žactvo (roč.95/96), které na trati uvidíme
od 10.00 hodin. tato nejpočetnější skupina bude rov-
něž okamžitě po doběhnutí všech rozběhů vyhod-
nocena pěknými cenami a poháry.

V 10.30 hodin přijdou na řadu děti, na které se
každý těší ze všeho nejvíc. Náborový běh I (roč. 2003
a mladší). V posledních letech není výjimkou, když
se na startu objeví roční závodník, který za dopro-
vodu svého rodiče zvládne padesátimetrovou vzdá-
lenost a v cíli dostane zaslouženou odměnu. Ceny
této kategorii bude předávat starosta MČ Klánovice.
Dále se na trať postupně vydají děti narozené v roce
2002 a 2001. Poslední blok odstartuje 11.10, když
se na trať dlouhou 200 metrů vydají děti nar. v le-
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tech 1999/2000 a třístovka čeká sportovce naroze-
né v letech 1997/98. Poslední závod sportovního
dopoledne bude odstartován v 11.30. Závod Běcho-
vická stovka pro děti s postižením je tradičně pod-
porován starostou MČ Horní Počernice. Všechny
děti, které dokončí tento závod  získají zajímavé ceny
a pamětní diplomy.

Je pro nás velkou ctí, že starostové okolních obcí,
vedeni starostou Běchovic Ing. Jiřím Santolíkem pra-
videlně chodí zahájit náš závod a zůstávají s námi
celé dopoledne, aby mohli být u toho, když závod,
který zaštiťují probíhá a po jeho dokončení předat
nejlepším poháry a odměny. Jistě by jim udělalo ra-
dost, kdyby na stupních vítězů stál závodník z „jeho“
městské části. A proto vyzývám všechny děti z měst-
ských část, jejichž starostové převzali nad jednotli-
vými závody záštitu. Trénujte a přijeďte do Běcho-
vic! Nemusíte vyhrát, ale vaší účastí uděláte jistě
radost vašemu starostovi. A nejen to. Městská část,
která bude mít největší zastoupení získá pohár ná-

městka primátora hl. m. Prahy Ing. Petra Hulinské-
ho, který rovněž podpořil závod Mladé Běchovice
záštitou a finanční dotací. A ještě jedno malé připo-
menutí. Čísla všech závodníků, kteří dokončí závod
budou slosována a výherce odjede domů na hor-
ském kole od firmy Ipex.

Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na http://
mb.jechsoft.cz/, jde je úplný rozpis závodu i s mož-
ností elektronické přihlášky. K závodu se můžete při-
hlásit i telefonicky na čísle 606 481 222 nebo poš-
tou, když soupisku odešlete na adresu: Organizační
výbor závodu Mladé Běchovice, 190 11 Praha-Bě-
chovice. Pro rychlou prezentaci je výhodnější, když
se přihlásíte alespoň den před závodem. Neodmít-
neme však ani závodníky, kteří přijdou do startovní
kanceláře hodinu před startem své kategorie. Infor-
mace poskytneme rádi na adrese mb@jechsoft.cz.

Těšíme se na vaši účast v sobotu 23. září na Mla-
dých Běchovicích.

Jan Jech, ředitel závodu

4. ročník jízdy In-line Běchovice
Nejmladším ze závodů, který je připravován na

zářijový víkend nese název In-line Běchovice. Pořa-
datel tradičního silničního běžeckého závodu Běcho-
vice pořádá pro příznivce bruslení 4. ročník jízdy na
kolečkových bruslích na pěkné trati mezi Běchovi-
cemi a Jiráskovou čtvrtí v Kyjích. Využíváme tak
uzavření silnice pro většinu aut, abychom jeli po kva-
litním živicovém povrchu, na který se jindy nedosta-
neme. Závod pořádá TJ Sokol Běchovice za podpo-
ry ZŠ Běchovice, Městské části Praha 14 a MČ
Běchovice.

 Start závodu je 24. září 2006 na 13. ki-
lometru Českobrodské silnice u restau-
race U Koruny, cíl v parku Jiráskova čtvrť
v Kyjích. Trať je totožná s tratí běžecké-

ho závodu, její délka je však pouze 5
km. Dosažený čas jednotl ivých
účastníků nebude měřen a nebude
určeno pořadí v cíli. Podle rozhod-
nutí pořadatele budou odměněna
první 3 místa.

Zúčastnit jízdy se mohou dospělí i mládež bez roz-
dílu věku i pohlaví. U dětí do věku 12 let je při jízdě
doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena na
kategorie. Start všech borců je společný. Přihlásit
se můžete ve startovní kanceláři v neděli 24. 9.
v Základní škole v Praze-Běchovicích od 8.00 ho-
din. Uzavření kanceláře je v 10.15 hodin, tedy 15 mi-
nut před startem závodu, který bude v 10.30 hodin.

Přihlášku získá zájemce ve startovní kanceláři,
po jejím odevzdání obdrží startovní číslo. Písemné
přihlášky předem nepřijímáme. Protože se jedná
o jízdu pro radost, nevybíráme žádné startovné. Taš-

ky závodníkům budou přepraveny do cíle autem, kte-
ré odjede 5 minut před startem. Je třeba si tento
čas ohlídat, abyste nemuseli absolvovat jízdu s ba-
tohem na zádech. Doporučujeme použít chrániče
kolen, loktů, rukavice a především přilbu.

Spojení na pořadatele: telefon po 18.00 hodině:
606 515 002, E-mail: ivana.kafkova@cchbc.com. Dů-
ležité upozornění pro závodníky: trať je uzavřena
pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD projíž-
dí po své obvyklé trase. Závodníkům proto doporu-
čujeme dodržovat pravidla silničního provozu a po-
kyny pořadatelů. S výjimkou startu je třeba jet v pravé
části vozovky. Pokračování v jízdě za cílem je zaká-
záno. Rovněž není dovoleno vracet se po trati závo-
du zpět do Běchovic, protože po jízdě In-line Bě-
chovice následují starty hlavního závodu a vracející
se bruslaři by komplikovali závod, kde na startu jsou
stovky běžců.

Ing. Ivana Kafková, ředitel závodu
Mgr. Jaroslav Svátek, zástupce ředitele
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Praha má pracovní agenturu pro Neslyšící

tu hlavního města Prahy a ze
strukturálních fondů Evropské unie.

Provoz Agentury byl zahájen
10. července tohoto roku. Od prv-
ního dne přicházejí klienti s žá-
dostí o pomoc při hledání práce,
ale i nadšení lidé plní zvědavosti
a zájmu. Agentura také provozuje
veřejný internet pro neslyšící,
klienti ho mohou využívat pravi-
delně od pondělí až čtvrtek mezi
14.00 a 18.30 hodinou. Prostřed-
nictvím internetu si mohou hledat
práci s možností s asistencí pra-
covních konzultantů. Dobrou zprá-
vu pro slyšící zaměstnavatele
nebo zaměstnance budou kurzy

základů znakového jazyka, díky
nim se mohou naučit základní
znaky a domluvit se s neslyšícími
kolegy v práci. Dále budou pro
neslyšící kurzy počítačů, základů
anglického jazyka, jak správně
napsat životopis a motivační do-
pis, ale i pohovory nanečisto, jak
napsat inzerát, jak na něj odpo-
vědět, kurzy asertivního chování
apod.

Všichni zájemci jsou srdečně
zváni každý pracovní den od 10
do 16 hodin, více informací se
dozvíte na stránkách
http://appn.neslysici.cz

Regina Poláková
public relation

Tato agentura leží na Praze -
Vyšehradě, je to krásné a příjem-
né místo. Ulicí Vratislavova den-
nodenně kráčí turisté z celého
světa, aby navštívili historický Vy-
šehrad. Agenturu Profesního Po-
radenství pro Neslyšící provozu-
je nezisková organizace Neslyšící
CZ a otvírá náruč pro všechny
neslyšící, kteří s obtížemi hledají
práci nebo mají se ve stávající ne-
cítí dobře. Své poradenské a kon-
zultační služby mohou neslyšící
využívat zdarma. Od září budou
pořádány také kurzy a semináře.
Tento unikátní projekt jsme získal
finanční prostředky od Magistrá-
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Pomozte uklízet náš les!
Občanské sdružení Újezdský STROM zve na úklid lesa v babím létě: v sobotu 9. 9. 2006 v 9:00 hodin.

Sraz je u vchodu do Divadla pod úrovní, tj. z boku Masarykovy školy z ulice Čentická. Poklízet se bude cíp
lesa mezi ulicemi Polesná, Čentická a Staroklánovická. Čím víc se nás sejde, tím větší kus lesa uklidíme.
Pevné boty, pracovní oděv a rukavice si vezměte svoje, o pytle na odpadky a jejich odvoz se postaráme.
V příštím čísle Zpravodaje se dozvíte jak celá akce dopadla.

Za Újezdský STROM
Zita Kazdová

Nové mapy Z Prahy na kole již v prodeji!
Avizovaná edice cyklomap Z Prahy na kole již

vyšla a pokrývá celé okolí Prahy!
Se čtyřmi mapami na syntetickém materiálu Ty-

vek, které vydrží i nepříznivé podmínky užívání za
každého počasí, můžete vyrazit z Prahy na kole smě-
rem na Severozápad, Severovýchod, Jihozápad
a Jihovýchod.

Edice bude završena aktualizovaným vydáním
mapy Prahou na kole a cyklisté z hlavního města
a okolí tak získají aktuálního průvodce v jednotném
měřítku 1:65 000 pro své výlety Prahou a okolím.

Cyklotrasy jsou vyznačeny podle typu komunika-
ce a povrchu, dále jsou v mapové části zvýrazněny
cykloservisy a prodejny, ubytovací a stravovací za-
řízení, vybrané turistické cíle. Dále je zobrazena sou-
řadnicová síť WGS84 pro navigaci GPS. Na zadní
straně mapy naleznete seznamy prodejen a servisů
jízdních kol, informačních středisek, informace
o způsobu přepravy kol ve vozidlech MHD a ČD, pře-

hled kategorizace cyklotras s jejich seznamem. Dále
zde naleznete výňatky ze zákona o pravidlech a tech-
nických požadavcích provozu jízdních kol.

Doporučená prodejní cena 65 Kč, vydalo karto-
grafické vydavatelství Žaket, více informací na
www.zaket.cz. Mapa lze koupit přímo ve vydavatel-
ství  každý den od 8:00 do 16:00 hod, dále je v pro-
deji u firmy Bicycles Wagner – opravna a prodejna
kol, v Lipách 91, Praha 9 – Koloděje.

za Žaket – Mojmír Kopečný
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Blahopřání ke zlaté svatbě
Dne 8.9. oslaví zlatou svatbu Zdeňka
a Miroslav Nohejlovi. Hodně zdraví
a pohody do dalších let přeje dcera
s rodinou.
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PLACENÁ INZERCE

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

výuka RUŠTINY pro začátečníky a pokročilé
Ing. Vladimír Daněk, Domanovická 1748,
Praha 21 - Újezd n/Lesy
Tel./Fax: 281 970 128                  Mobil: 606 228 520

POLICIE RADÍ . . .
Jak ochránit proti vloupání  svůj dům a byt

    Aby vaše radost ze zaslouže-
ného odpočinku na dovolené
neby la  zka lena  po  návra tu
domů vykradeným bytem nebo
domkem nabízíme hned několik
rad k ochraně vašeho majetku.
Ochrana majetku před trestnou

činností závisí do určité míry na dodržování několi-
ka jednoduchých pravidel.

V prvé řadě se nikomu nesvěřujte se svými ma-
jetkovými poměry a nezveřejňujte před nikým ter-
mín svého odjezdu na dovolenou. Svoje cenné věci
uschovejte do  bezpečnostního trezorku, nejlépe na
skrytém místě, který je pevně zabudovaný ve zdi.
Hlavní věcí je pečlivě zkontrolovat dveře a okna, zda
jsou zavřené, nejefektivnější prevencí je mít na ok-
nech mříže. Doporučujeme nezatahovat závěsy, ro-
lety - zloděj raději krade, když na něj není vidět.
Pokud máte zahradu je dobré uklidit žebřík a jiné
nástroje, které by případný pachatel mohl použít při
vloupání do vaší nemovitosti. Jedním z nejlepších
způsobů jak zabezpečit svůj byt nebo dům je svěřit
klíče  od bytu, domu spolehlivému sousedovi nebo
příbuznému, který by byt pravidelně kontroloval
a vybíral  poštovní schránku. Můžete li využijte elek-
tronické spínací zařízení, které podle nastavení roz-

svítí světla, zapne rozhlasový přijímač nebo televizi
a pokuste se tak vytvořit zdání, že  v bytě je průběž-
ně někdo přítomen. Dalším doporučením je udělat
si před odjezdem seznam všech svých cenných věcí,
popř. i s fotodokumentací - vyplatí se zejména
u šperků, můžete  napsat výrobní čísla elektroniky,
což by následně eventuálně pomohlo policii v pátrá-
ní po odcizených věcech a pojišťovně při likvidaci
pojistné události. Velmi dobré je zjistit si jakou po-
jistku  s pojišťovnou vlastně máte uzavřenou a jaké
by bylo její případné plnění.

Chcete-li mít větší kontrolu nad svým majetkem
v době vaší nepřítomnosti pak si nechte svůj dům či
byt připojit na tzv. pult centralizované ochrany (PCO),
kdy se do bytu namontují čidla reagující na pohyb,
zvuk, či kouř, a ta předávají signály přes domácí
ústřednu EZS do PCO, kde  jsou hlášení vyhodno-
cována a v případě potřeby zajistí bezpečnostní
služba výjezd svého zásahového vozidla nebo při-
volá policii.

Vrátíte-li se z dovolené domů a naleznete-li poo-
tevřené dveře v žádném případě byt neuklízejte -
došlo by ke zničení stop a důkazů a ihned volejte
policii. Přejeme  příjemnou dovolenou.

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS

OZNÁMENÍ

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu, že nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr a dědeček, pan Richard Průša. Zemřel náhle
dne 20. srpna 2006 ve věku 68 let.

Na přání zesnulého byla jeho tělesná schránka zpopelněna v tichosti. Děkujeme za
tichou vzpomínku.
                                                                   Jménem celé rodiny

J. Průšová - manželka

ANGLIČTINA  individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě,

jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098



23

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

ZDRAVOTNÍ SESTRA
NABÍZÍ HLÍDÁNÍ aktivním maminkám

v rodinném domě se zahradou
SPOLEHLIVOST ZARUČENA

Mobil: 728 151 811, Domů: 281 972 244



24

placená
 inzerce & reklama



25

placená
 inzerce & reklama

A U T O D O P R AVA
A N T O N Í N   M A R T Í N E K

ODVOZ: suti, písku, štěrku, zeminy, kompostové zeminy, koňský hnůj
do 1,5 tuny

Hulická 538, 190 16 Praha 9,         Tel.: 604 573 199

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
čtvrtek 15. 15 - 16.00 děti 3 – 4 roky
úterý 15. 15 - 16.00 děti 5 – 6 let

KARATE nábor ŽÁCI
úterý a čtvrtek 16.00 - 17.00

Mgr. JANA KONEČNÁ,
2. Dan Japan Karate Association,
držitelka medailí z ME a MS,
10 let trenérská praxe

fitcentrum MAMUT
Úvaly (Náměstí Svobody 1452)
od 12. 9. 2006
info: 606 455 737
www.fitcentrummamut.wz.cz

Za využití přírodních pruduktů zdravé výživy.
Poradenský servis po dobu redukce váhy zdarma.
+ Nabídka přírodní vlasové a tělové kosmetiky.

www.myhubneme.info,
e-mail: JITOMI@obemail.com

Nezávislý konzultant: J.Černá  tel.:731 116 129

HUBNĚTE
POUZE ZDRAVĚ

www.ivomeduna.net
www.montazklimatizaci.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ   A          ANNA SPÁČILOVÁ                     S
Praha 21-Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788

Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460

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

Prodám podsklepenou sam. 1/2 dvoudomu 5 + 2 kk, celková užitná plocha 280 m2, na pozemku 700 m2, u lesa.
Kolaudace 1998, zatepleno, nová fasáda.   Dům je prostorný a ve velmi dobrém stavu.

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD.

Hledám rodinné domy a vily k pronájmu pro konkrétní klienty

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

Zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy a firma Květiny Lucka Vás zvou najiž tradiční
podzimní a vánoční prodejní výstavu. Budete mít možnost si prohlédnout i nakoupit
aranžmá ze suchých květin,dušičkové a adventní věnce a vánoční dekorace.
Výstava je rozdělena do dvou termínů.
Podzimní - dušičková, kde bude možno zakoupit dušičkové věnce a objednat adventní
věnce se koná v těchto dnech: pátek 20.10.2006 od 12.00 - 18.00 hod.

sobota 21.10.2006 od 9.00 - 16.00 hod.
neděle 22.10.2006 od 10.00 - 15.00 hod.

Vánoční - adventní, kde bude možno zakoupit adventní věnce a vánoční dekorace
se koná v těchto dnech: pátek 1.12.2006 od 12.00 - 17.30 hod.

sobota 2.12.2006 od 10.00 - 17.00 hod.
neděle 3.12.2006 od 10.00 - 16.00 hod.

Zde bude též možnost vyzvednout objednané adventní věnce.
Výstava bude probíhat u zahrádkářů ve Újezdě nad Lesy, Staroújezdská ulice č.p. 495.
(„Areál snů“, 200 metrů za světelnou křižovatkou, směr Koloděje)

Kontakt:  Lucie Dlabačová Čenovická 1445 Újezd nad Lesy tel. 737481 293.

Pozvánka na výstavu

Hledáme paní na pravidelnou výpomoc
při péči o 82letou nepohyblivou babičku

(Alzheimer).
Tel.: 602 392 726 - Újezd nad Lesy.

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
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Zápisy na školní rok 2006/2007:
pondělí 4. 9., středa 6. 9., pátek 8. 9. 2006
od 15.00 do 20.00 hodin v ZŠ Klánovice,

Slavětínská 200

- kurzy pro děti (úterý a čtvrtek odpoledne)
- pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách
- přípravné kurzy na zkoušky

FCE, CAE a CPE University of Cambridge
uznávané ve státech Evropské Unie

- britské učebnice, moderní metodika
- výuka probíhá v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200

Informace a zápis: PhDr. Jakub Cháb
tel: 222 722 888,  776 221 788,  e-mail: chab@chello.cz

úspěšnost našich studentů u zkoušek FCE a CAE
University of Cambridge v loňském roce:  92%

DELTA SCHOOL
www.deltaschool.cz

Jazyková škola
                                                                   since 1990  !

Kurzy anglického
jazyka v Klánovicích

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

SECOND HAND
Staroklánovická 291,  Újezd nad Lesy:

OD 4. ZÁŘÍ NOVĚ

Přijďte se podívat !!

Pondělí – pátek 10.00–17.00
sobota 9.00–13.00

Tel.: 604 249 271

! 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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zde mohl být váš inzerát

Dovolujeme si oznámit, že dne 11. 9. 2006 bude zahájen provoz zrekonstruované kuchyně a jídelny v  Centru
sociálních služeb Běchovice (dříve DPS U sv.Anny), Za Poštovskou zahradou 557, Praha 9, Běchovice.
Těšíme se, že se opět budeme setkávat v hezkém prostředí naší jídelny a dovolujeme si tímto pozvat
nové strávníky nejen z řad seniorů, ale i pracovníků firem a institucí.
Co dále naše stravovací zařízení nabízí?

●●●●● Možnost uspořádat setkání spolků a klubů se slavnostní  večeří.
●●●●● Pořádání přednášek a kulturních akcí

Informace o cenách a provozní době na tel. 281 931 931 linka 32.
nebo e-mail. adrese:  info@dps-svataanna.cz

Jídelní lístky na měsíc září budou k vyzvednutí od pondělí  28. 8. 2006 v ošetřovně DPS, případně po
dohodě možno zaslat internetovou poštou.

Vaše spokojenost je naším cílem i přáním!

Jaroslav Kroupa – vedoucí kuchyně a kolektiv pracovníků CSSB

STAVEBNÍ POZEMEK
KOUPÍM

pro přízemní montovaný domek
Újezd nad Lesy a okolí

Tel.: 731 910 532

PRODÁME
13 m2 nebytových prostor.

Zkolaudováno jako obchod.
Sídliště Rohožník, ulice Žehušická 1640. Kontakt:

tel.:  281 973 240
volat od 19:00 do 21:00 hodin.

JÓGA
PODLE IYENGARA

Újezd nad Lesy

NOVÁ TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROTI MÚ

úterý 18.30 - 20.00 od12. 9. 2006
Cvičení vede MUDr. Marcela Mikešová

http://sweb.cz/mikesovamarcela/,  tel.: 281 972 058

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou
mobil: 605 532 699

P R A H A  9

 KOUPÍM BYT
V OS. VLASTNICTVÍ

gars., 1 + kk, 2 + kk
Praha 9 - Újezd n. L. - Rohožník

Tel.: 776 106 599

Hledáme paní na úklid rodinného domu
od pondělí do pátku cca 3 h denně

Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, diskrétnost.
Upřednostňujeme paní v důch. věku.

Tel.: 724 788 622
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placená
 inzerce & reklama
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DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI

I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .
p í  M R Á Z O VÁ ,   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0

P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y
P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E
Ú M Č  P R A H A  2 1  -  P O DAT E L N A   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 1 1

Zastavte se u nás...
- záruční a pozáruční servis Škoda
- servis výměny motorového oleje
- pneuservis na osobní vozy
- klempířské a lakýrnické práce
- příprava na STK
- zprostředkování STK
- prodej originálních dílů Škoda
- prodej příslušenství Škoda

SERVIS ● SERVIS ● SERVIS

Měření laserové geometrie
na všechny osobní vozy od 400 Kč

Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333

- prodej nových vozů
za výhodné ceny

- prodej vozů na protiúčet
- zprostředkování leasingových

smluv
-  přihlášení na DI
-  autobazar

Po - Pá
8.00 - 17.00

e-mail: uvaly@benoricany.cz
www.benoricany.cz

nám. Arnošta z Pardubic 2
250 82 Úvaly

tel.: 281 983 314
fax: 281 983 313

mob.: 602 331 657

NOVÉ VOZY ● NOVÉ VOZY

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

Nabízím spolupráci
sympatické a šikovné KOSMETIČCE.

Kožní lékařka v Kolodějích

Tel.: 602 619 504

Penzion Rohožník - Kosmetický salon
Újezd n/Lesy, Malešovská 1644, konečná autobusů 109 a 250, naproti ALBERTU, boční vchod

K O S M E T I K A P E D I K Ú R A
Tel.: 607 660 249 Tel.: 721 333 415
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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