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Vážení spoluobčané,
už při pohledu z okna je nám všem jasné, že konečně dorazilo jaro, a jak
už to bývá, kromě teplejšího počasí a jarní nálady v nás samých odhalilo
i  to, co není zas tak romantické, totiž neutěšený stav našich komunikací.
Letošní zima byla dlouhá a nadílka sněhu byla doslova nadstandardní.
Z tohoto důvodu jsem předložila Radě městské části návrh na zajištění
komplexní zimní údržby na další roky. Jedná se o záležitost, která je fi-
nančně náročná, ale po právě proběhlé zimě si uvědomuji, že v době kala-
mity, nemá-li městská část nasmlouvaného partnera na odklízení sněhu, je
velmi těžké narychlo tuto službu pro občany zajistit. Předkládám tedy Radě
k uvážení, v jakém rozsahu a za jakých finančních podmínek budeme
v příštích letech zajišťovat úklid sněhu z našich lokálních komunikací,
a v příštím vydání zpravodaje Vás již budu informovat o výsledném
rozhodnutí Rady. A nyní již ke stavu komunikací na našem území. V le-
tošním roce počítáme s částkou cca 4 miliony korun z vlastních zdrojů na
opravu komunikací, a to formou, na kterou jsme již zvyklí, tj. prolévaným
recyklátem.   Nejedná se o trvalý povrch, ale podle ohlasu občanů se tato
alternativa osvědčila a všude tam, kde jsme již takto místní komunikaci
opravili, jsou reakce pozitivní. Další finanční prostředky na komunikace
čerpáme z rozpočtu hl.m. Prahy a právě v těchto dnech, kdy píši tento
příspěvek, jednám s mandatářem o komunikacích, na kterých bychom rádi
utvořili trvalý povrch včetně chodníků. Stavební povolení máme v současné
době vydáno na ulice Valdovská a Soběšínská a velmi apeluji na hl.m.
Prahu, aby jejich rekonstrukce proběhla ještě v letošním  roce. Další velmi
zmiňovanou komunikací je  ulice Zaříčanská. Ta je v majetku Technické
správy komunikací a byla jsem informována, že její oprava je na letošní
rok plánovaná, ale rozsah opravy je vázán na rozpočet této organizace.
I o této akci Vás budu průběžně informovat. A posledním velmi bolavým a
problematickým místem nebo přesněji lokalitou je satelitní sídliště Lesní
čtvrť I. a Lesní čtvrť II.. V tomto případě firma Ekospol není schopna či
ochotna zrealizovat ani komunikace, ani veřejné osvětlení, a musím konsta-
tovat, že chování této firmy na našem území není v žádném případě příno-
sem pro naši městskou část .V současné době probíhá oprava komunikace
Ochozská a přilehlých ulic, a to až před vjezd do Lesní čtvrti a do trvalého
povrchu. Tato akce je taktéž financována z rozpočtu hl.m. Prahy. O dalším
postupu jednání v tomto konkrétním případě Vás budu informovat v příštích
vydáních zpravodaje. Tolik ve stručnosti k danému tématu.

Vám všem přeji hezké prožití velikonočních svátků a nám ženám, aby
letošní pomlázka moc nebolela a abychom tyto svátky prožili všichni
v pohodě a klidu svých rodin.

Andrea Zikmundová
starostka
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ZPRÁVY Z RADY
Zprávy ze zasedání 26. schůze Rady MČ Praha 21 ze
dne 18. února 2004

Rada schválila

- udělení výjimky z počtu dětí pro 1. MŠ Starokolínská 132
na školní rok 2004/2005

- kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní
rok 2004/2005

- příspěvek pro Občanské sdružení Maminy z újezdské
roviny

- text dodatku č. 1 smlouvy o převodu vlastnických práv
nebytové jednotky – garáže č. 1609/44

- dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích č. parc. 1009/47, 794/10, 793 a 792/1 na k.ú.
Újezd nad Lesy

- rozdělení pozemku č. parc. 3707 na k. ú. Újezd nad
Lesy

- příspěvek pro Sdružení hasičů na pořádání taneční zábavy
(na zakoupení tomboly a pronájem sálu)

Rada neschválila

- příspěvek na dovybavení interní ordinace na Rohožní-
ku

Rada souhlasila

- se zápisem dětí do MŠ ve dnech 14. a 15. 4. 2004
- s umístěním buňky sociálního zařízení dopravního pod-

niku na otočce Rohožník

Rada nesouhlasila

- se změnou územního plánu č. parc. 549/1 na k. ú. Újezd
nad Lesy

Rada vzala na vědomí

- odstoupení Mgr. Stanislava Bednaříka z funkce předsedy
komise koncepce a rozvoje

Rada jmenovala

- členy komise informatiky p. Jana Vášu a p. Michala
Jantsche

Rada odvolala

- p. Vojtěcha Vosku z funkce člena komise koncepce a roz-
voje ke dni 1.3.2004

Zprávy ze zasedání 27. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne
3.3.2004

Rada schválila

- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střech MŠ
Rohožník

- budoucí smlouvu na komunikaci, která bude vybudována
na pozemcích č. parc. 538/1,538/12,538/22,538/23,538/
13,538/45 a 445/1 v rámci stavby „Komunikace Dubinská
– Rozhovická včetně inženýrských sítí“ na k. ú. Újezd
nad Lesy

- text dodatků č. 1 smlouvy o převodu vlastnických práv
nebytových jednotek – garáží č. 1608/37, 1608/39 a 1609/
45

- dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v lékárně na Rohožníku

- uložení sítí do pozemků hl. m. Prahy MČ Praha 21 na
k. ú. Újezd nad Lesy parc. č. 635,636,598/1,579/1,557/1

- výběr zpracovatele projektové dokumentace MŠ
(revokovala usnesení č. 416 ze dne 15.12.2003 v plném
rozsahu)

Rada souhlasila

- s použitím znaku MČ Praha 21 na sérii pohlednic pro
Prahu

- s darovací smlouvou s pí Renatou Hamplovou na darování
pozemků č. 1009/28 a 795/5 na k.ú. Újezd nad Lesy a se
směnnou smlouvou s pí Marií Kopeckou na směnu
pozemků č. parc. 1009/47,1009/76,1009/77,1009/
78,1009/79,1009/80,1009/81 a 1009/82 za pozemek
č. parc. 1009/1 na k.ú. Újezd nad Lesy

- s umístěním čekáren na pozemcích parc. č. 1652 a 1656
v ulici Staroklánovické

- s žádostí na Hygienickou stanici hl. m. Prahy o povolení
výjimky z počtu dětí na 36 na školní rok 2003/2004 a 30
dětí na školní rok 2004/2005

Rada jmenovala

- pana Tomáše Flašku členem komise informatiky
- kronikářskou komisi ve složení: PhDr. Miloš Schmidt,

Mgr. Petra Brodská, PhDr. Jaroslava Jirásková, RNDr. Jiří
Sikač

- muzejní komisi ve složení: Dr. Borek Jenšovský,
Ing. Ludomír Vojta

Vážení přispěvatelé,

žádáme Vás, abyste příspěvky do zpravodaje dodávali, pokud možno, dříve než v den uzávěrky.  Některé příspěvky
se musí přepisovat a není možné stihnout vše v jeden den.

Redakční rada Újezdského zpravodaje

V minulém čísle ÚZ jste, vážení čtenáři, na titulním listě ve svislé liště s údivem shledali, že březnové
číslo nabízí zahrádku v únoru a únorové kalendárium.  Za přehlédnutou chybu se omlouvá

Hana Jančová
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INFORMACE Z ÚŘADU

Informace k vydávání voličských průkazů při volbách do Evropského parlamentu,
které se konají na území České republiky ve dnech 11. a 12. června 2004

jeho podpis úředně ověřen. Úředně
ověřený podpis voliče se vyžaduje
i v případě, že jeho žádost o vydání
voličského průkazu doručí na obecní
nebo zastupitelský úřad jiná osoba.

Volič může samozřejmě požádat
u obecního nebo zastupitelského úřadu
o vydání voličského průkazu osobně.
Žádost o vydáni voličského průkazu
může volič (pokud ji již nemá sepsánu)
vyhotovit na tomto úřadě; potom není
třeba, aby byl jeho podpis na písemné
žádosti úředně ověřen, neboť příslušný
pracovník na obecním nebo zastupi-
telském úřadě, kterému volič žádost
předává, může nahlédnutím např. do
platného občanského průkazu nebo
platného cestovního pasu předloženého
voličem sám ověřit jeho totožnost a uči-
nit o tom záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu
lze podat již v současné době, nej-
později však musí být doručena pří-
slušnému úřadu 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 27. května 2004 do 16.00
hod. To, že nelze podávat žádost o vy-
dání voličského průkazu až do oka-
mžiku uzavření seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, vy-
plývá z povahy a rozsahu voleb do

Evropského parlamentu. V těchto
volbách mohou státní občané České
republiky hlasovat navíc na území
jiného členského státu EU. Údaje
o zápisech státních občanů České
republiky do volební evidence v jiném
členském státě přejímá Ministerstvo
vnitra jako komunikační centrála a dále
je sděluje obecním úřadům, kde byl
takový volič naposledy veden ve stálém
seznamu voličů. Stejně tak zastupitel-
ský úřad voličský průkaz nevydá, ob-
drží-li od Ministerstva vnitra sdělení,
že o takový zápis požádal volič zapsaný
v jeho zvláštním seznamu voličů.

Omezením lhůty pro podávání žá-
dostí o vydání voličského průkazu na
dobu od vyhlášení voleb, tj. od 10. úno-
ra 2004, do 15 dnů přede dnem voleb,
tj. do 27. května 2004, má být zabrá-
něno možnosti dvojího hlasování ve
volbách do Evropského parlamentu.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
27. května 2004, předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Pravdová

Volby do Evropského parlamentu vy-
hlásil prezident republiky dne 10. úno-
ra 2004 svým rozhodnutím uveřejně-
ným pod číslem 55/2004 Sb. na dny
11. a 12. června 2004 (pátek, sobota).

V těchto volbách bude možno volit
také na voličský průkaz. Voličský
průkaz vydá buď obecní úřad voliči,
který nebude moci nebo nehodlá volit
ve „svém“ volebním okrsku, nebo za-
stupitelský úřad voliči, který je státním
občanem České republiky, má bydliště
v územním obvodu tohoto zastupitel-
ského úřadu a je zapsán ve zvláštním
seznamu voličů vedeném zastupitel-
ským úřadem. Voličský průkaz oprav-
ňuje voliče ve dnech voleb do Evrop-
ského parlamentu k hlasování v jakém-
koliv volebním okrsku pouze na území
České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na vo-
ličský průkaz, musí podle ustanovení
§ 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.
o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů (dále jen
„volební zákon“), požádat o jeho vy-
dání. Žádost o vydání voličského
průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání
voličského průkazu poštou, musí být

Nová telefonní čísla na Úřad MČ Praha 21
Na Úřadě MČ Praha 21 byly zřízeny nové telefonní linky , takže by už neměly být žádné problémy dovolat se na úřad. Nová čísla jsou nyní zapojena tak,

že je možné dovolat se přímo k jednotlivým úředníkům. Číslo na informační středisko je 281012911. Čísla faxů zůstávají nezměněna ( 281971695,
281971531 ). Tento seznam je také k dispozici na www stránkách úřadu na adrese www.praha21.cz v sekci kontakty, kde také naleznete podrobnější
informace. Případné změny funkcí a telefonních čísel úředníků budou uvedeny v dalších číslech zpravodaje.

Odbor sociálních věcí

Vlasta Koníčková Vedoucí oddělení 281012934

Blanka Černá Terénní pečovatelka 281972720

Ivona Herinková Terénní pečovatelka 281972720

Kancelář starosty Irena Zajacová Terénní pečovatelka 281972720

Andrea Zikmundová Starostka 281012966 Pavel Roubíček Řidič 281972720

Marie Snížková Sekretářka 281012912 Dana Kahounová Rozvoz obědů 281972720

Jana Venclová Rozvoz obědů 281972720

Kancelář tajemníka Helena Kotnourová Referentka 281012935

Eva Pravdová Tajemnice 281012913 Jana Pokorná Referentka 281012936

Petr Vlásenko Zástupce tajemnice 281012913 Ivana Soukupová Referentka 281012935

Jana Tesařová Pečovatelka 281972720

Podatelna Radka Lipanovičová Ved. peč. služby 281012925

Marie Brtková Podatelna 281012926 Monika Roubíčková Ved. odboru soc. věcí 281012921

Ladislava Průchová Informační střediska a podatelna 281012911 Irena Okrouhlíková Referentka 281012942
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Kritéria přijímání dětí do mateřských škol v MČ Praha 21- Újezd nad Lesy pro
školní rok 2004 / 2005 schválená komisí KVV a Radou městské části

 
Děti zaměstnaných rodičů, které dovrší 3 roky věku do 31.8.2004 s preferencí podle následujících kritérií řazených dle

priorit:
 

1. děti, jejichž alespoň jeden z rodičů má trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy
2. sociální situace rodiny ( osamělost, nezaměstnanost, invalidní důchody)
3. děti s povoleným odkladem školní docházky
4. děti předškolního věku
5. zaměstnanost obou rodičů
6. ostatní děti ( děti cizinců, děti z jiných obcí s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy)

 
Děti nezaměstnaného jednoho z rodičů, které dovrší 3 roky věku do 31.8.2004, s preferencí podle následujících

kritérií řazených dle priorit:
 

1. děti, jejichž matky(otcové) jsou evidováni na Úřadu práce jako uchazečky (uchazeči) o zaměstnání –
příjem pouze na dopoledne po dobu 3 měsíců

2. děti s povoleným odkladem školní docházky
3. sociální situace rodiny ( osamělost, nezaměstnanost, invalidní důchody)

Útvar školství Ivana Nováková Kurátor 281012922

Hana Kořínková Referentka 281012948 Eva Hrušková Dorovnání do sociální potřebnosti ÚP 281012925

Alena Kačerová Dorovnání do sociální potřebnosti

neúplným rodinám 281012942

Vnitřní audit Jaroslava Jirásková Agenda zdravotně postižených 281012942

Blanka Horká Referentka 281012958

Archiv Odbor státní sociální podpory

Marta Hanzlová Referentka 281012924 Lenka Hrubá Metodik, vedoucí odboru 281012928

Martin Nedvěd Informatik 281012977

Krizové řízení Jitka Heřmánková Ekonom, kontrolor 281012927

Jitka Králová Referent krizového řízení 281012958 Pavla Jakubcová Dávková specialistka 281012929

Ludmila Hájková Dávková specialistka 281012930

Finanční  odbor

Miloslava Koblicová Vedoucí odboru 281012916 Odbor životního prostředí a dopravy

Vítězslava Lauberová Účetní 281012919 Zuzana Voříšková Vedoucí odboru 281012931

Ditta Literová Účetní 281012919 Monika Polanecká Lovecké a rybářské lístky 281012949

Jiřina Kučerová Pokladní 281012917 Milan Rieb Silniční správní orgán 281012944

Petra Horčičková Mzdová účetní 281012918 Martina Nejtková Životní prostředí 281012943

Dana Slabochová Životní prostředí 281012943

Živnostenský odbor Miroslav Zicháček Silniční správní orgán 281012944

Zuzana Voříšková Vedoucí odboru 281012931 Stavební úřad

Věnceslava Mičánová Cizinci a kontrola 281012932 Jan Kupr Vedoucí odboru281012940

Milada Šáralová Češi 281012933 Helena Kopecká Referentka 281012938

Jarmila Spurná Češi 281012933 Hana Smrkovská Referentka 281012939

Ivana Bulířová Cizinci a kontrola 281012932 Jitka Šťastná Referentka 281012940

Ondřej Brouzda Referent 281012941

Odbor bytového hospodářství Josef Jáchym Referent 281012938

Miroslav Dvořák Vedoucí odboru 281973270 Miloslav Ouhrabka Referent 281012941

Irena Mrázová Účetní 281973270 Petr Simandl Referent 281012941

Odbor občansko správní Odbor obecního majetku a investic

Zdenka Vodová Vedoucí odboru, Matrika 281012951 Přemysl Šafařík Vedoucí odboru 281012947

Zdenka Novotná Evidence obyvatel, OP, pasy 281012957 Vladimíra Kejhová Referentka 281012945

Iveta Maczanová Evidece obyvatel , OP, pasy 281012923 Zdenka Peterová Referentka 281012956

Lenka Drdlová Civilní služba, Matrika 281012952 Marcela Strnadová Referentka 281012945

Ilona Hlaváčková Evidence obyvatel, OP, pasy 281012923 Tomáš Adam Referent 281012956
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4. děti, které mají sourozence v téže mateřské škole
5. další případy po individuálním projednání s referátem školství ( rodina s více dětmi, děti cizinců apod.) a dále děti

s trvalým bydlištěm mimo Újezd nad Lesy
 

Udělování výjimek v přijímání dětí z jiných obcí a jiných MČ podléhá souhlasu útvaru školství MČ.

Zápis do mateřských škol se bude konat ve dnech 14. a 15.4.2004 od 13 do 17 hodin.
Vyplněné přihlášky vracet do mateřských škol ve dnech 28. a 29.4.2004

Hana Kořínková
útvar školství MČ Praha 21

Informace OŽPD
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro

ÚMČ Praha 21
2. čtvrtletí roku 2004

Měsíc               stanoviště                                              datum zavezení druh kontejneru

duben Starokolínská ( u parku Blatov ) 17.4. rostlinný odpad
Toušická ( u spořitelny ) 17.4. rostlinný odpad
Valdovská x Hrádková 17.4. rostlinný odpad
Rohožnická ( park. Meinl ) 17.4. rostlinný odpad

květen Žehušická x Měšínská 15.5. velkoobjemový odpad
Sudějovická x Holšická 15.5. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 29.5. rostlinný odpad
Bělušická x Pilovská 29.5. velkoobjemový odpad

červen Toušická ( u spořitelny ) 12.6. rostlinný odpad
Rohožnická 12.6. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 26.6. velkoobjemový odpad
Hrádková x Svojšická 26.6. rostlinný odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a odvoz je po naplnění.

Š T Ě P K O VÁ N Í   d r o b n ý c h   V Ě T V Í
1 7 . 4 .  2 0 0 4

Pro všechny, kteří již budou mít ostříhané stromy, jsme připravili štěpkování větví. Jako při minulé akci bude
i tentokrát jezdit štěpkovač po sběrných místech a seštěpkované větve si budou moci zájemci odvézt nebo budou použity k
přihnojení v parku při Staroklánovické ulici.

Štěpkovačem budeme postupně jezdit ke stanovištím kontejnerů, časový údaj pouze orientační, nikoliv 100%
závazný.

1. ulice Toušická - za spořitelnou u stánku se zeleninou - 9.00 hod. a 13.00 hod.
2. ulice Rohožnická - na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl - 9.45 hod. a 13.30 hod.
3. křižovatka ulic Valdovská a Hrádkova - 10.30 hod. a 14.00 hod.
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská - u parku na Blatově - 11.15 hod. a 14.30 hod.

Po 15.00 hod. bude činnost štěpkovače ukončena!

OZNÁMENÍ
Z důvodu rekonstrukce zahrady budou kontejnery na tříděný odpad přesunuty z ulice Holšické (proti domu čp.

463) na roh ulic Holšická a Sulovická.
OŽPD – M. Nejtková
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LIDL

Lidl a ostatní
Po přečtení příspěvků našich spo-

luobčanů pánů Ing. M. Kůly, P. Skapa-
líka, Bezdíčka aj. uveřejněných v Újezd-
ském zpravodaji č. 3 soudím, že otiš-
těné příspěvky k problematice připra-

vované zástavby firmou „Lidl“ v centru
naší obce jsou solidně a dostatečně kva-
lifikovaně zpracovány. Zcela souhlasím
s názorem pana Bezdíčka, že problém
není v otázce „Lidl ano či ne“, ale v ře-
šení Lidl – v jaké formě. Proto bych uvítal

komplexní projekční zpracování a zve-
řejnění stanovisek MÚ, našich zastu-
pitelů a firmy Lidl. Cílem realizace by
mělo být konečné řešení přirozeného
centra zároveň jako střediska potřeb-
ných služeb pro nás, občany.

Váňa Jaroslav

Dovoluji si velice krátce reagovat na již několikrát ve
Zpravodaji zveřejňovanou kauzu LIDL.

Nebudu se zde široce rozepisovat, neboť vše podstatné již
bylo napsáno. Plně se ztotožňuji se články Ing. Martina Kůla
a Petra Skopalíka, které byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 3/

2004. Proto se i já přikláním k tomu, aby v přirozeném centru
obce bylo vybudováno multifunkční zařízení, které by bylo
nejen prospěšné všem obyvatelům, ale taky architektonicky
hezké. Podobný názor sdílí mnoho obyvatel naší městské
části.

Josef Janský

ZE ŠKOLY

KARNEVAL VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 26.února se děti 1.stupně naší školy konečně dočkaly. Několik týdnů přípravy, výroby masek,

škrabošek i výzdoby tělocvičny vyvrcholilo MAŠKARNÍM KARNEVALEM.
Princezny, rytíři, víly, vodníci, zvířátka, indiáni, sportovci i nejrůznější příšery tančili, soutěžili a bavili se za

zvuků svých oblíbených písniček.
Děkujeme všem paním učitelkám, maminkám i dalším přátelům školy za pomoc při akci, ze které si děti

odnášejí nové dovednosti i krásné zážitky.
Vladana Vacková

Masarykova ZŠ
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MEZI LIDMI

Nezůstaneme pozadu, budeme mít pumpu - ČSPH na Blatově.
Tyto informace jsem nezískala nikde potajmu, ale jsou

součástí dokladové části PD.
Za dané situace, kdy není možné souhlasné stanovisko

zvrátit, respektuje projektová dokumentace alespoň požadavky
majitelů nemovitostí - stará zástavba - na to, aby nebyly
ohrožovány vodami z pozemku s ČSPH. Byl též zrušen návrh
na třetí pruh komunikace. Při tomto řešení by na chodník
zbyl pouze pruh cca 1.40m a to je vzhledem k provozu na
Starokolínské málo.

Poučení pro nás z Oplanské je, budeme se zajímat o to,
co se kolem nás děje. Vy, kteří máte kolem sebe volné plochy,
kde se bude stavět, zajímejte se také, nikdo to za Vás neudělá,
nebudete překvapeni a investoři musí respektovat Vaše opráv-
něné a realizovatelné názory.

Exnerová Blanka

Zpravodajem vládne polemika o výstavbě dalšího marketu
a v pozadí zájmu zůstala záležitost okolo nové benzinové
pumpy. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již před
dvěma roky, stavební řízení probíhalo v měsíci únoru.
Poučeni z činnosti projektantů okolních staveb, které nebraly
ohled na stávající zástavbu, jsme se velmi zajímali o pro-
jektové řešení této akce. O co více jsme se zajímali my oby-
čejní občané, o to méně se zajímali naši zastupitelé. Na
stavební řízení, ač se konalo ve stejné budově, co mají kan-
celáře, do druhého patra na stavební úřad se nikdo nedostavil,
přitom vydání stavebního povolení nese do pokladny obce
skoro půl milionu za rok, tak je napsaná smlouva o pronájmu
obecního pozemku. Nájemce bude platit první splátku čtrnáct
dní po vydání stavebního povolení ( nabytí právní moci ).

K článku p. Svobody v březnovém čísle Zpravodaje

S obsahem článku nechci polemizo-
vat, nemám k tomu podklady. Nelíbí se
mi však, že pan Svoboda opakovaně
zmiňuje a hodnotí ve svých pamětech
funkcionáře MNV dávno zemřelé, kteří
se již nemohou k ničemu vyjádřit.

Nyní mi jde konkrétně o pana Dvo-
řáka a pana Kotvalda. Pan Drábek ze-
mřel před více než 30 léty a pan Kotvald
nejméně před 20 léty. A proto několik
slov k jejich osobám.

Pan Drábek zastával funkci tajem-
níka MNV. Byl to poctivý, pracovitý
a obětavý funkcionář, rozhodoval, jak
nejlépe dovedl, ve prospěch lidí a obce.
Ke konci funkčního období byl vážně
nemocen, což mělo samozřejmě vliv na
jeho výkonnost.

Pan Kotvald byl odchovancem fy
Baťa a byl to pracovitý, čestný, nekom-
promisní a zkušený řídící pracovník.
Jako předseda MNV prošel pěšky téměř
denně celý Újezd, a proto měl o včem
dění v obci dokonalý přehled. Byl jed-
ním z mála předsedů, který činnost
MNV skutečně řídil a nenechal se ovliv-
ňovat různými zájmy. Snažil se jednat
k dobru věci i za cenu nepopulárních
opatření uplatňovaných komisí MNV,
zejména však v komisi výstavby, kterou
po velmi dlouhou dobu vedl pan Svo-
boda. Ten měl v obci důvěru tehdejších
stranických orgánů, pro Újezd vykonal
mnoho a zdál se být nenahraditelný. Jeho
vlivem se nám zachoval i prostor „Lípa“,
(kolem kterého se již víc než 10let tančí

jako okolo zlatého telete a místo pů-
vodně předpokládané výstavby kultur-
ního domu se službami a ústředním
náměstím nám tam teď, zdá se, vyroste
stodola).

Činnost pana Svobody pak byla
ukončena po dosti zmatené argumentaci
Občanského fóra, vyvolané zřejmě
špatnou interpretací jeho činnosti v ko-
misi výstavby a v širších souvislostech
práce MNV.

A právě v souvislosti s nedostatkem
objektivních informací si myslím, že
mrtvé funkcionáře bychom měli nechat
na pokoji. V obci žijí jejich potomci,
kteří většinou nemají přístup k infor-
macím na případnou obranu svých před-
ků, a to je důvodem, proč se chci těchto
funkcionářů zastat.

Vladimír Štěpánek

„PARÁDNÍ“ nedělní dopoledne

aneb Jak napsat beztrestně cokoliv.

Reaguji na tento článek ani ne tak pro jeho obsah, ale hlavně
pro způsob, jakým se předkládá rádoby skutečnost. Pan Jaroš
píše, že „jedna paní povídala“, tím se zbavuje povinnosti
zodpovídat za obsah, redakční rada v tom nespatřuje nic škod-
livého a klidně pouští zprávu do tisku. Jsem moc ráda, že za-
znělo, že vše probíhalo v neděli a mimo oplocené cvičiště,
protože jinak by si snad někdo mohl myslet, že to byli újezdští
kynologové. Na cvičišti jsou cvičebními dny středy a soboty
odpoledne od 15,00 hod. do 18,00 hod., co se děje v neděli
a nebo v noci je pro nás neovlivnitelné, včetně několikerého

vykradení. Současně s námi, ale mimo cvičební dny, využívá
tento prostor k výcviku svých psů také policie. K ustrašeným dětem
se nemohu vyjádřit, protože přesto, že jsem přítomna každý
cvičební den, viděla jsem jenom děti bruslící, hrající hokej,
a jestli je někdy ohrožoval nějaký volně pobíhající pes bez přítom-
nosti majitele, o což není v přilehlých ulicích nouze, je to bohu-
žel pro důsledné řešení na městské policii. Na cvičiště se psi
chodí vychovávat a odnaučovat napadání ostatních jedinců
a ani „rozparádění“ páníčkové se nám tu neperou. Takže,
doufám, že nám újezdské noviny nez„BLESK“ovatí, akční
zprávy jsou sice lépe prodejné, ale zavádějící.

Jaroslava Růžičková
jednatel Základní kynologické organizace
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Sběr textilu
Český červený kříž opět pořádá na dvoře Místního úřadu v Újezdě nad Lesy sběr textilu. Akce se koná 17. dubna

2004 od 8:00 do 12:00 hodin. Textil je zapotřebí předem rozdělit na použitelný a sběrový. Stejným způsobem je třeba
označit i textilní balíky. Přijímáme i boty, záclony, deky, ložní prádlo a jiné potřebné věci.

Za ČČK Jana Zajacová

Před sto lety 15. dubna 1904 se narodila VLASTA
KUBÁTOVÁ, provdaná JENŠOVSKÁ, zesnulá před
šestnácti lety.

Vděčně vzpomínají její děti, Milada a Lubor, se svými
rodinami.

Opustil nás věrný přítel a příznivec újezdského fotbalu,
pan VLADIMÍR SOCHOVIČ.

Rodina děkuje za projevenou soustrast a tichou vzpo-
mínku.

Poděkování
Děkuji Vám všem, kteří jste se přišli rozloučit na poslední

cestě s mojí dcerou Helenkou Jonášovou.
Marie Jonášová

s rodinou

Zároveň děkuji Sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání a dar k mým 94. narozeninám.

Marie Jonášová

MEZI LIDMI

KULTURA

Vás srdečně zve na prodejní výstavy

Jan Frolík, Sandra Tůmová - „Brány do podvědomí“
- fotografie 31.3.-24.4., vernisáž 31.3. v 18.00 hodin

ak. mal. Lutobor Hlavsa - „Žena v obrazech“
28.4. - 22.5, vernisáž 28.4. v 18.00 hodin zahájí

František Dvořák, nestor českého výtvarného umění

Stálá prodejní výstava:
A. Born, M. J. Černý, J. Hanzlík, K. Chabá, B. Jirků, K. Kodet, J. Kristofori, J. Moček,

M. Pošvic, E. Srncova, J. Tichý, O. Vyleťalová a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno: středa až pátek 14.00-18.00 hod., sobota 14.00-17.00 hod
Na telefonech 602341318 a 777246147 je možno domluvit návštěvu každý den

do 20.00 hodin.

Třebětínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel.: 281972211
(cca lOOm za Českou spořitelnou na hlavní Novosibřinské ulici)
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Dousková Irena Hrdý Budžet
Vaňková Ludmila Vězení pro krále
Werber Bernard Konečné tajemství
Berg Elizabeth Pokoj k pronajmutí
McBain Ed Sekera
Frýbort Pavel Malý český bordel
Roben Harlan Nadobro ztracený
Brown Sandra V šachu
Walter Robert James Prach tisíce  cest
Haddon Mark Podivný případ se psem
Chrastil Pavel Jan Werich ●  Na Kampě pod

pokličkou
Nezval Vítězslav Pražský chodec

Doherty Paul Smrt Horových služebníků
Giordano Mario Tajemné pikle aneb doktor
Charvát František Říkačky a pusolamy
Meyer Kai Tajemství chrámu svatého Abakus
Jansson Tove Mumini ●  Bláznivé léto
Kopietz Gerit Agáta  a doktor  lupa – Ohrožená

plavba
Lindgren Astrid Emilovy skopičiny
Rowling J.K. Harry Potter a Fénixův řád

Půjčovní doba: Pondělí - 10 – 11 - 11.30 – 18
Středa - 10 – 11 - 11.30 – 17
Pátek - 10 – 11 - 11.30 – 16

Telefon  281973864

M.Tomaidesová
knihovnice

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

Hlásí se ZO SPCCH Újezd nad Lesy
Úvodem našeho příspěvku zveme všechny členy ZO SPCCH na naši výroční členskou schůzi, která se bude

konat dne 17.4.2004 v Divadle pod úrovní v Masarykově ZŠ. Pozvánky budou členům rozneseny při výběru čl.
příspěvků na rok 2004 v březnu.

AKTIVITY ZO SPCCH v roce 2004
ZO SPCCH Újezd nad Lesy:

- každé pondělí cvičení na podložkách s prvky jogy – 18 -19,30
- Masarykova ZŠ – informace E. Kučerová – tel. 281972713

ZO spolu s STP:
- 1-2-jednodenní výlety v ČR: místo a den budou upřesněny na vývěsce u MČ 21 – vedle zahrádkářů

Obvodní výbor SPCCH:
- Rekondice Rokytnice nad Jizerou, 11.6.-21.6.2004, přibližná cena 2 500,- , informace M.Kollinová

– tel. 281971238
- Rekondice Harrachov, 8.9. – 19.9.2004, cena dtto, informace J.Ludvíček – tel. 601202617

ZO SPCCH Prosek:
Přátelská setkání na Proseku /Harrachovská ulice/ zastávka MHD sídliště Prosek, každé 2. pondělí v měsíci

- 14 – 16 hodin,
- 10.5. Kulturní skupina Albatros
- 14.6. Beseda o životě Karla Čapka
- dále sledujte vývěsku

Toulky okolím Prahy – ZO Prosek – vycházky vede J.Ludvíček
- 29.5. – Za kvetoucími rododendrony do Průhonic
- 29.6. – za Karlem Čapkem do Strže u Dobříše
Těchto vycházek se mohou zúčastnit všichni zájemci – informace viz. vývěska
Centrum služeb Karlín – pořádá rekondice ve Zlonicích u Červan, Štikově u Nové Paky a Mozolově u Prčic –
podrobnější popis na vývěsce. Též organizuje rekondice pro diabetiky, astmatiky, dětské alergiky – informace
p. Volf a Mgr. Šámalová.

Program kulturních aktivit ZO SPCCH neuvádíme, sledujte průběžně vývěsku.

Závěrem velké poděkování Městské části 21 za zřízení vývěsní skříňky u budovy MČ 21 ve Staroklánovické
ulici.

Krásné dny všem přeje ZO SPCCH Újezd nad Lesy
Zdeňka Ladová, předsedkyně
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ZAHRÁDKA V DUBNU

DUBNOVÉ KALENDÁRIUM

Sluníčko pěkně hřeje, však již máme jaro. Duben je též
apríl, tak se můžeme dočkat i sněhových vloček, proto pozor,
tomuto měsíci moc nedůvěřujte a vše, čemu mráz škodí,
chraňte.
Ovocná zahrada:

Pokračujeme v řezu bujně rostoucích jádrovin, který
dokončíme koncem měsíce. Přeroubováváme ovocné stromy
s méně kvalitním ovocem nebo trpící strupovitostí či padlím.

Bohatě kvetoucí stromy přihnojíme ledkovým hnojivem.
Nově vysázené ovocné dřeviny za sucha vydatně zaléváme.
Duben je měsíc postřiků:
Ovocné stromy:

Ovocné stromy s větším množstvím vajíček škůdců ( mšic,
mér, svilušek) ošetříme ve stádiu zeleného až růžového pou-
pěte přípravky Oleoekol, Frutapon, Biool nebo Torant.

Trvá-li chladné a deštivé počasí postříkáme broskvoně
proti kadeřavosti přípravky Novozir, Dithane nebo Sillit.

Před rozkvetením ošetříme jabloně a hrušně v oblastech
s pravidelným výskytem strupovitosti přípravky Dithane,
Novozir nebo Sillit, v suchých a teplých oblastech Sulikonem
nebo Bayletonem proti padlí. Proti oběma chorobám jsou
účinné i přípravky Rubigan, Saprol, Topas.

Meruňky, třešně a višně chráníme na počátku a konci
kvetení Rovralem proti moniliovému úžehu květů.

Týden před rozkvětem jabloní a slivoní vyvěsíme do jejich
korun lepové lapače proti pilatkám.

Hrušně, které trpěly v minulém roce rzí hruškovou,
ošetříme před kvetením a po něm přípravky Baycor, Saprol,
Topas eventuelně i Dithane či Novozir, ale ty jsou méně
účinné.

Pokud jsme neprovedli žádný předjarní postřik ovocných
dřevin, máme ještě koncem měsíce při teplém a slunném
počásí provést postřik přípravkem Omite.

Marie Budíková ( 3.dubna 1904 – 15.července 1984 )
Ota Horáková ( 29.dubna 1904 – 10.března 1969 )

bližší Smetana, Janáček, Martinů,
Budíkové svědčil spíše Dvořák. Oblast
heroin obsadila o pět let mladší
Podvalová. Půvabná Horáková byla
první filmovou Mařenkou v Prodané
nevěstě natočené v roce 1933, v době
kdy ve filmu musela zpěvačka hrát,
nebo herečka zpívat. Subtilní Budíkové
seděla Čo-Čo-san nebo Mimi Pucciniho,
postavy mozartovské, Elsa v Lohengri-
novi či Čajkovského Taťána z Evžena
Oněgina.

V pražské opeře dozpívala Ota Ho-
ráková v roce 1945, Budíková zhruba
o deset let později. Obě pěvkyně byly
významnými interpretkami i  na podiu
koncertním.

Manželem Marie Budíkové byl hu-
dební skladatel Otakar Jeremiáš, po

válce krátce šéf opery Národního di-
vadla. V době své aktivity umělecké byl
své manželce významnou podporou,
jeho dlouhotrvající choroba vyžadující
stálou péči byla však v období, kdy se
Budíková věnovala činnosti pedago-
gické, velkou zátěží. Po smrti man-
želově roku 1962 se Marie Budíková
už věnovala předevšímn činnosti
pedagogické na Akademii muzických
umění, od roku 1965 jako profesorka –
v letech 1970-73 byla zvolena rektor-
kou této školy.

Jako členka národních i mezinárod-
ních soutěžních porot nebo komisí pro
obsazování míst v operních souborech
vykonala obrovskou práci pro uplatnění
absolventů školy, na které působila.

L. Jenšovský

Úzce zpřízněné životní osudy obou
těchto výrazných představitelek české
kultury dovolují, aby jejich stoletého
jubilea bylo vzpomenuto jedním de-
chem.

Narodily se v rozmezí necelého
měsíce, i když jedna v Praze a druhá
v Budapešti. Jejich talent a vzdělání je
přivedly na operní scénu do Plzně, Otu
Horákovou v letech 1927 až 29, Máťu
( jak jí říkaly kolegyně ) v letech 1929
až 33. To už se ze zpěvaček staly pěv-
kyně, které Otakar Ostrčil přetáhl do
opery Národního divadla do Prahy. Po
smrti Ostrčilově v roce 1935 začala éra
Talichova, která znamenala pro obě
umělkyně rozvinutí jejich formátu pě-
veckého i dramatického, především
v české operní tvorbě, Horákové byl

Rybíz, angrešt:
V období před kvetením chráníme Fundazolem angrešt

proti americkému padlí, rybíz proti rzi vejmutovkové
a Novozirem proti předčasnému letnímu opadu listů.
Réva vinná:

Sázíme révu vinnou, starší keře ošetříme v době rašení
Sulikonem proti roztočům.
Jahody:

Trsy jahodníku, které mají srdéčkové listy deformované
roztočíkem jahodníkovým, ošetříme přípravky Basudin nebo
Sumithion.
Zeleninová zahrada:

Na venkovní záhony postupně dle přízně počasí vyséváme
kořenovou zeleninu, špenát, hrách a sázíme sazečku cibule
a jarní česnek. Koncem měsíce kontrolujeme vzešlý osev
a případně špatně vzešlé výsevy doséváme.

Je-li půda prohřátá alespoň na 10oC, sázíme naklíčené
brambory a otužilé sazenice košťálových zelenin. Pokud se
vyskytnou přízemní ranní mrazíky, přikrýváme záhony
netkanou textilií.

Sklízíme špenát, cibuli sazečku a z poloteplých pařenišť
salát a ředkvičky.

Pro předpěstování sazenic vyséváme do kelímků semena
okurek, cuket a pozdní košťáloviny.

Záhony systematicky chráníme proti slimákům.
Okrasná zahrada:

Cibulnaté květiny přihnojíme ledkem, aby vytvořily silné
cibule pro příští rok. Ukončíme řez růží, nízko nad zemí
seřízneme okrasné keře kvetoucí v létě na nových letorostech
například hortenzii, kručinku. Od poloviny dubna do polo-
viny května postupně vysazujeme hlízy mečíků, koncem
měsíce dubna začneme s výsadbou hlíz jiřin.

Skalku průběžně čistíme, příliš rozrostlé skalničky omezíme.
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Okrasný trávník dle potřeby sečeme v 7 -10denních inter-
valech, dokončíme výsadbu okrasných dřevin a ukončíme
úklid zahrady.

Z výše popsaných prací, a určitě to nejsou všechny, je pa-
trné, že zahrada si v dubnu žádá plného zájmu a fyzických
sil zahrádkáře. Po dlouhém očekávání jara Vám přejeme
mnoho fyzických sil na zdolání nahromaděné práce na
zahrádce.
Úvahy a sdělení:

Začátkem března jsme se již tradičně sešli na výroční
členské schůzi. Vaše účast nás přesvědčila o tom, že máte
o spolek zájem a náš čas věnovaný spolkové činnosti není
promarněný. Přesvědčili jsme se o tom, že co si neuděláme
a nezařídíme sami, nemáme. Čelní představitelé ČZS nám

o tom dali důkaz - nic neříkající řeči, odbornost hodně daleko
a přístup ke spolkové činnosti v nedohlednu.

V měsíci březnu jsme se opět přesvědčili o tom, jak je
vše pomíjivé. Naše řady opustil dlouholetý člen, přítel Voloďa
Sochovič. Budeme na něho vzpomínat jako na opravdového
usměvavého přítele, který byl vždy ochoten pomoci. Na zá-
jezdech a moštování nám jeho přítomnost a veselost bude
moc scházet.

Sledujte prosím naše vývěskové tabule, připravujeme další
přednášky, případné náměty nám sdělte, jsme k dispozici
o sobotách v naší prodejně nebo ve svých bydlištích.

Využijte možnosti zájezdů, těšíme se na Vás.

Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy
BEXN

ZAHRÁDKA V DUBNU
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Zima odchází a s ní i místní komunikace
V minulém volebním období jsem

informoval ve Zpravodaji tehdejšího
starostu a současného místostarostu
a radního p.Slezáka, že opravy komu-
nikací živičným obrusem budou míti
krátkou životnost a komunikace v ulici
Lozická v úseku mezi Zbyslavskou
a Zalešanskou  se trhá. Ve Zpravodaji

jsem se od něho dozvěděl, že není
problém opravit vozovku vlastními
prostředky, tedy prostředky M.Č.

Protože se situace dále zhoršuje
a v komunikaci vznikají i díry, které se
stále rozšiřují, věřím, že si p.Slezák
vzpomene na svůj slib o opravě. Jeho
slova nejsou jistě dým a pomůže k opra-

vě předmětné komunikace. Bylo by
dobré v této části ulice opravit i kana-
lizační vpustě,které se po podzimním
proplachu po odbourání živice sice ob-
jevily,ale protože jsou pod její úrovní
místy až 5 cm, jsou nyní nebezpečím pro
bezpečný provoz.

Vladimír  Vašek

Újezd bez Lesů II
Účelem zákona o lesích je stanovit předpoklady pro za-

chování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohat-
ství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí,
pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitel-
ného hospodaření v něm.

Pro účely zákona o lesích se rozumí funkcemi lesa přínosy
podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimo-
produkční. Les je po novele lesního zákona více vnímán jako
ekosystém v jeho mimoprodukčních funkcích. Je zrovno-
právněno vlastnictví státní, soukromé a obecní. Každý vlast-
ník, kterému patří více než 50 ha lesní půdy, má povinnost
dodržovat kvótu nejvyšší těžby. Vlastníci musí zachovávat
podíl melioračních a zpevňujících dřevin, které udržují
zdravotní stav lesa. Vlastníci musí zpracovávat tzv. lesní
hospodářské plány, podle kterých jsou povinni se řídit např.
při těžbě dřeva. Rovnoměrné zastoupení různověkých lesních
porostů je zajištěno stanovením minimálního věku počátku
úmyslných obnovných těžeb. Zákon počítá se zachováním
stávající rozlohy lesů na území ČR celkem 2,6 milionu
hektarů (tj. 33,5% rozlohy ČR).

Zákonem o lesích jsou práva vlastníků do určité míry
omezována v zájmu ochrany lesního ekosystému. Zákon
předpokládá finanční náhradu za toto omezení.

Státní správu lesů vykonává Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo zemědělství zadává i schvaluje oblastní plány
rozvoje lesů.

Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního
státního dozoru dozírá, jak orgány státní správy, právnické

a fyzické osoby dodržují  ustanovení tohoto zákona, předpisů
vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho
základě. Je oprávněno ukládat opatření k odstranění zjiš-
těných nedostatků.

Právo je, myslím, na naší straně. Jaká bude aplikace práva,
to uvidíme časem. Vše je o lidech a jejich přístupu k této
záležitosti.

Dne 15. března 2004 jsem projednal s odborem životního
prostředí Úřadu městské části Praha 21 možnosti a společný
základní postup při realizaci opatření vedoucích ke zlepšení
péče o les.

Děkuji touto cestou všem, kteří reagovali na článek v před-
chozím čísle Zpravodaje a svými názory a radami podpořili
naši společnou aktivitu.

Nechci vyvolat přestřelku na stránkách Zpravodaje, ale
veřejnou diskusi a postupnou realizaci kroků vedoucích
k dosažení cílů:
1. Změna správce lesa = „kozel nebude zahradníkem“

(použití lidové moudrosti je jistou nadsázkou a není
cílem nikoho zesměšnit ani urazit).

2. Změna hranic Přírodní rezervace Klánovický les tak,
aby do území této přírodní rezervace byla začleněna část
plochy Přírodního parku Klánovice – Čihadla a vznikl
tak jasně a přehledně vymezený jeden chráněný celek.

3. Zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení jako lesa
příměstského se zvýšenou rekreační funkcí podle § 8
lesního zákona.

Miroslav Timura

MUM
V měsíci dubnu pro Vás náš KLUB

PRO MAMINKY A DĚTI - MUM
připravil následující rukodělné kurzy:

1. 4. - Drátování - zdobení vajíček,
případně výroba velikonočních dóz

8. 4. - Knižní vazba II. - dokončení
15. 4. - Potisk trička vlastním

linorytem - s sebou tričko (či 2)
22. 4. - Výroba dřevěné krabičky

s víkem

29. 4. - Šití látkových panenek
Na měsíc květen připravujeme kurzy

skleněné vitráže, intarzie, a samozřejmě
již tradiční drátování.

Od pondělí do čtvrtka je Vám k dis-
pozici každé dopoledne volná herna
(9,00 - 12,00), v úterý si Vaše děti mo-
hou přijít zatancovat od 10,00 Kolo,
kolo mlýnský a odpol. pak od 15,30

přijít malovat písničky. Ve středu je pro
maminky připraveno večerní cvičení
a pro mladší školáky od 15,00 Kroužek
výtvarných technik.

Bližší informace najdete na našich
stránkách www.volny.cz/mum.centrum
a nebo volejte na tel.:  732 748 715
- pí Schmidtovou.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
maminky z OS MUM
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Old skauti
V únoru 2004 se konala výroční

členská schůze 43.klubu Oldskautů
v Újezdě nad Lesy. Schůzi zahájil ve-
doucí br. M.Zeman. Seznámil přítomné
s programem a předal slovo zástupci br.

J..Líznerovi. Ten připomenul výročí 65
let Junáka v Újezdě nad Lesy. Za ta léta
je na věčnosti mnoho bratrů, na které
jsme zavzpomínali: Šavel, Pišingr,
Bureš, Smolík, Dolejš, Marek, Kučera,
Šíp, Kašpárek a ved.dívčího odd.
s.Kuncmanová – Víznerová. Dále

vedoucí zhodnotil výlety, výstavy a bri-
gády, kterých se OS zúčastnili. Bratru
J.Líznerovi bylo předáno vyznamenání
stříbrné SYRINX za obětavou práci pro
skauting. Při občerstvení podány v disku-
zi náměty pro další činnost. Písničkami
ukončena milé posezení v kruhu přátel.

Vedoucí OS M. Zeman

Dodatek k článku „Lípa“ z minulého čísla zpravodaje
Správné uvedení samoobsluhy do provozu bylo v únoru roku 1973 místo uvedeného roku 1970. Prvním vedoucím se

tehdy stal p. Pišinger.  Omlouvám se za nepřesnost.
Engelbert Svoboda

Z historie činnosti komise výstavby MNV v letech 1960 – 1990

Naše obec v dnešním rozsahu byla vytvořena v roce 1954
sloučením obce Újezd nad Lesy – okres Praha - sever a obce
Nová Sibřina – okres Říčany. Tato část byla oddělena od
obce Sibřina, která je nyní na Praze východ.

V roce 1974 byla naše obec včleněna pod Prahu 9.
V 50. letech i později byly jednotlivé části propojeny pouze

st. silnicí a několika špatně sjízdnými ulicemi. Některé byly
sice katastrálně zaměřeny, ale prakticky neexistovaly, zatím-
co jiné vznikaly budoucí zástavbou. Stavební činnost byla
nepatrná, teprve státní akce na stavbu rodinných domů
v letech 1954 – 56 využilo několik stavebníků. Po roce 1960
se začal se zástavbou obce zabývat p. Šenberk, kterého po
jeho smrti vystřídal Ing. Tušla. První oblastí k řešení byla
východní část obce, kterou rozdělovala dnešní Valdovská ul.
Nebylo tady žádné propojení, protože celá oblast byla zarostlá
křovím a březovým lesem, který naštěstí nepatřil pod správu
lesů. Bylo nutno celou tuto oblast rozparcelovat a získat
osídlence, kteří by vykáceli vše nepotřebné, aby vytvořili
komunikace a odvezli a vyčistili obrovské množství odpadu,
který sem občané za léta navozili. Tím jsme ale zasáhli do
oblasti tzv. bloku 621 o 360 parcelách, které kníže Lichten-
stein nechal rozparcelovat v roce 1934 a současně změnit
kulturu lesa na stavební parcely. To taky potvrdil okresní
úřad, ale vyjitím zákona v roce 1947 o lesní půdě se snažila
Lesní správa prostřednictvím Ing. Síbka přesvědčit majitele,
že se jedná o lesní půdu, ze které musí platit poplatek za
užívání a musí vykácet ovocné stromy a vysázet lesní. Mnozí
občané platili za užívání a dokonce ze strachu chtěli vyhovět
všem požadavkům. Naší komisi se podařilo tento nesolidní
požadavek zlikvidovat jednáním s Min. zemědělství, které
nám potvrdilo rozhodnutí z roku 1934. Přeparcelace byla
provedena nejprve v roce 1964 po vyjití obč. zákoníku. Par-
cely byly počítány pro stavbu chat, protože nebyl zájem
o stavbu domů pro nedostatek peněz mezi občany. Vždyť
i tyto parcely jsme museli nabízet. V Holínské ul. vzniklo
prvních 40 parcel. Další parcelace březového lesa byla o 4
roky později o počtu 80 parcel o výměře 400 m2, zatímco

předchozí parcely měnily ještě 600 m2. O parcely v roce 1968
byl již zájem a všichni zájemci byli uspokojeni. Do parcelace
byla zahrnuta i oblast pozemku užívaného p. Tmějem, který
byl rozdělen koncem 50. let bez Geodesie a obsahoval i hřiště,
později změněné na tenisové kurty. Chataři podmínky splnili,
a tak mohla vzniknout propojení ulicí Kácovskou, Klešickou,
Kojickou a Kynickou.

V roce 1967 byl naší komisí vypracován „zastavovací
plán“, který již určoval potřebná místa pro budoucí potřeby
obce, pro výstavbu rodinných domů, nepočítal s další vý-
stavbou chat. Respektoval i projektovanou přeložku st. silnice,
která měla procházet severní částí obce ul. Hodkovskou,
Čenovickou a Borovskou. Tento plán byl projednán hlavně
z hlediska záboru zemědělské půdy na intravilán a extravilán
uvnitř obce s ONV. Získali jsme pro obec značná území do
intravilánu, a tak bylo umožněno parcelování polí bez placení
zemědělské daně. To využili mnozí majitelé k parcelaci
a následnému prodeji. Mnohým prodej pomohl, protože cena
za 1 m2 zem. půdy byla 0,40 Kčs, zatímco parcely stavební
6 Kčs. Byla to směšná cena s porovnáním cen v roce 1934,
kdy 1 m2 stál 15 Kč a dnes 1700 Kč. Tím bylo pomoženo
i parcelacím zemědělské půdy, které přidělila zemědělská
komise v 50. letech různým uživatelům.

Protože jsme potřebovali, aby odbor výstavby ONV
respektoval náš zastavovací plán a nemohl si na území obce
svévolně dělat co chtěl, byl předložen ONV ke schválení.
ONV návrh schválil a následně byl zaslán na KNV, odkud
se vrátil s kladným vyřízením v lednu 1968. Jeho platnost
zpochybnil nám. předsedy ONV Ing. Jelínek na podzim 1968,
kdy se po okupaci dostal do funkce a v Radě ONV docílil,
že všechna rozhodnutí Rady od roku 1967 jsou neplatná.
Výbor lidové kontroly uznal platnost a ONV muselo
kapitulovat. Však jsme upadli u tohoto soudruha v nemilost.
Nám to sice nevadilo, ale podstatné bylo to, že nemohl ONV
povolovat další chaty do obce, protože pro roce 1968 byl
o ně obrovský zájem, zvláště z řad vyšších stranických
funkcionářů z ÚV apod. A tak se stalo, že pro jednu paní na
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MNV intervenovalo spousta lidí vč. předsedy ONV
a místopředsedy KNV Vaňury, ale komise byla neoblomná,
a tak ani ONV si nedovolilo vydat povolení. Důvod byl prostý.
Obec neměla dostatek obchodů, množství potravin se ne-
zvýšilo při nárůstu chatařů v letních měsících, zvýšení počtu
cestujících, hygienické podmínky, znečišťování lesů, odpady
apod., to vše teprve čekalo na vybudování. Obec vlastnila
v tu dobu parcely z doby 1. republiky a také z nákupu od
obyvatel. Po roce 1964 mohly být dávány pozemky do tzv.
osobního užívání na určitou dobu, která byla dána na výstavbu
domu, resp. zahájení výstavby. Při neplnění podmínky měl
právo MNV parcelu vykoupit zpět, většinou soudní cestou.
Některé zůstaly majitelům až do roku 1990, kdy došlo ke
zrušení obč. zákona, a tak někteří je nyní prodávají za veliké
peníze. V roce 1968 umožnila komise rozparcelovat část polí
i pronásledované rodině Bartošových, takže získali finanční
prostředky za část majetku, ze kterého byli vyhnáni v 50.
letech. Tím byla vytvořena Chotěnovská ulice. Stejně tak se
podařilo osobním jednáním delším než 1 rok přesvědčit
p. Soustružníka v Běchovicích, aby prodal své pole uprostřed
Blatova na stavbu podniku Prodex a později na domy pro
zaměstnance Ferony.

Při výstavbě školy byla vyňata ze zem. půdního fondu
Čentická ul., kterou jsme předtím vyasfaltovali jako polní
cestu, jedinou to spojnici mezi Blatovem o obcí kromě st.
silnice. Podobně vznikla provizorně i ul. Čenovická, dále na
Blatově byly propojeny ul. Bělušická, Načešická a další. Při
stavbě mat. školky pak ulice Lišická.

Po záboru naší obce hl. městem Prahou dosáhli jsme jedná-
ním řadu dohod s ohledem na náš zast. plán. Dá se říci, že
do roku 1980 byl ze strany ÚHA respektován. Později politic-
ký tlak nutil ÚHA, aby začal plánovat do obce na různá místa
sídliště, ústav pro mentálně postiženou mládež a další stavby.

To donutilo MNV začít bojovat o vypracování zasta-
vovacího plánu, tak aby sloužil skutečné a řádné výstavbě.

Nakonec byl nucen ÚHA zadal vypracování PPÚ, který jej
dokončil v roce 1988 a v lednu s ním seznámil veřejnost.
Řada necitlivých zásahů do majetků obyvatel způsobila
obrovský nesouhlas veřejnosti, takže musel být přepracován
a byl znovu předložen na jaře 1990.

Tlak na vytvoření zastavovacího plánu vycházel také
z toho, že v 70 letech byla zpracována studie na zástavbu
Dolních Počernic, Běchovic a Újezda až do Uhříněvse, kde
byla mimo jiné nakreslena nadzemní rychlodráha jižní
obytnou částí obce, což způsobilo stavební uzávěru obce,
takže nikdo si nemohl provádět ani opravy domů.

Přes veškerou snahu se nepodařilo propojit jižní část obce
s Blatovem. Komisi se podařilo uchránit velké stavební
plochy a to území „Na plácku“, „Lípa“, zahradu u MŠ včetně
velké parcely proti školce o ploše několika hektarů. Věřím,
že jejich využití bude v zájmu místních obyvatel.

Katastrální členění měly obce Újezd a Nová Sibřina
odlišné a po sloučení obcí v roce 1954 pak byly katastrální
mapy přečíslovány Stř. geodesie Praha sever, později východ.
Byly vydány nové kat. mapy v měřítku pouze 1:2880, příp.
1:720. Mapy v měřítku 1:1000 byly vytvářeny zvětšováním
fotografickou cestou pro proj. činnost.

Praha přistoupila k novému parcelačnímu zaměřování
a přečíslování teprve v roce 1980. Celá práce trvala několik
let až do vydání nových map 1:1000 a 1:500. Všechny po-
zemky dostaly nová čísla, pole pak byla sloučena pod velká
seskupení, aby po roce 1990 se znovu rozdělovala podle
původních majitelů.

Při sloučení obcí došlo také v bývalé Nové Sibřině k pře-
číslování domů navazujících na čísla v Újezdě. Později do-
stávala z číselné řady i jednotlivé chaty. Přechodem pod Prahu
se pak chaty znovu přečíslovaly a dostaly novou číselnou
řadu barevně odlišenou. Tím vzniklo spousta volných míst
v číslech domů, takže lety byla postupně doplňována.

Engelbert Svoboda

Kde se vzala ta Evropa?
Jméno našeho světadílu se v poslední

době objevuje tak často a v nejrůznějších
souvislostech, že snad bude dobře za-
bývat se jeho vznikem a vývojem.

Europé byla půvabná dcera asyr-
ského vladaře Agenora, sídlem v Tyru,
na jižním pobřeží nynějšího Libanonu.
Nejvyšší řecký bůh Zeus ji spatřil při
svém šmejdění po světě a zahořel lás-
kou. Podle nynějších hledisek byl Zeus
chlípník a bral na sebe nejrůznější po-
doby, aby unikl pozornosti své oficiální
manželky Hery. V případě Europé zvo-
lil podobu býka, zřejmě tehdy býci že-
nám imponovali ( dnes jsou to volové ).

Europé skotačila s družkami a sváděla
je, aby také nasedly na býčí hřbet, než
ji stačily následovat, býk s Europé utekl
a po hladině moře, kterou mu Poseidon
uhladil a upevnil, doběhl na Krétu, první
to souš směrem na západ. Tam mu Eu-
ropé povila tři syny, z nichž za zmínku
stojí především Minos a jeho syn Mino-
taurus, zpola člověk, zpola býk, zřejmě
díky genům po dědečkovi. Minotaurus
se živil athénskou mládeží, kanibalis-
mus ale musel zdědit po otci, neboť býci
jsou býložraví.

Jméno Europé převzali staří Římané
nejen pro božskou favoritku, ale i pro

krétské, později řecké a posléze i bal-
kánské krajiny. Jako zeměpisný název
psali již Europa. Stejným způsobem
označují náš světadíl národy románské.
V jiných jazycích může dojít ke změ-
nám ve výslovnosti, někdy i psaní.

Slyšíme-li v televizních reklamách,
že sponzor je „europamébl“, víme po-
dle mébl, že to má být německy -. Němci
ale dvojhlásku „eu“ čtou „oj“ a mělo
by tedy být „Ojropa“. Podobné je to
v angličtině, kde se „eu“ čte ale
„ju“,tedy Jurop. V ruštině mají dvoje
„e“, To běžné se vyslovuje „je“, to vzác-
né se užívá jen u slov cizího půvdu.
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A tak mají „Jevropa“, ale „eufemismus“.

Proto my v češtině máme vlivem
ruštiny to „v“ ( a pak už i Němci musí
vyslovovat jako my ).

U exotických národů mohou být
i zeměpisné názvy zcela neobvyklé

a jiného původu. Příkladem může být
japonština, kde je Evropa buď „Yorop-
pa“, psáno jako každé cizí slovo kata-
kanou ( tou nejjednodušší abecedou )
nebo „Oshu“ ( psáno abecedou vzdělan-
ců „kanji“, to jsou ty obrázky ). To po-

čáteční „o“ se píše s vodorovnou čárkou
nahoře a vyslovuje dlouze. Takové po-
čáteční „o“ je výrazem úcty. Naše
„dobrou noc“ je japonsky „o jasumi na-
sai“, zatímco pouhé „jasumi nasai“ je
něco jako naše „jdi chrnět“.

L. Jenšovský

Pravda o pravdě a nepravdách
Patří téměř k dobrému vychování ohánět se pravdou jako

podstatným jménem snad ve všech pádech, aniž bychom se
starali o to podstatné. Začněme s definicí pravdy jako výroku.
Pravda je shoda se skutečností. Jak prosté ! Je ale prostá ta
skutečnost ? Jednoduché to mají vyznavači exaktních věd.
Jejich počínání nemá smysl, zacházejí-li s pojmy, které se se
skutečností rozcházejí. Proto už v předminulém století (1870)
osvícený papež Pius IX. se vzdal absolutní neomylnosti
a ponechal si ji jen v otázkách víry a morálky.

Fyzici i chemici jsou však vychováváni k tomu, aby svá
tvrzení vázali na podmínky jejich platnosti. A tak neříkají,
že rychlost světla je 300 000 km za sekundu, pokud nedodají
„ve vakuu “ ( ve vodě je ta rychlost jen 225 000 km a v mnoha
dalších prostředích ještě nižší ). Tvrdí-li, že teplota ( dříve
bod ) varu vody je 100 ° nesmí zapomenout na písmeno C.
U písmene R, F, nebo K by to číslo muselo být jiné.

V mezilidských vztazích se s pravdou zachází bez ohledu
na podmínky její platnosti a většinou ji značně ovlivňuje naše
přání. A tak tvrzení, že „ sousedovic Pepík je impotentní “ je
vyvoláno pozorováním, že se v poslední době nějak motá
kolem naší dcery. Dokazovat skutečnost je svízelný problém
lékařský, který by mohl případně vést k tomu, že dotyčná
neschopnost je vyvolána pouze spatřením naší dcery. Ve
sdělovacích prostředcích ( u vzdělanců „ médií “) se s ta-
kovými tvrzeními setkáváme často a většinou to končí
konstatováním, že politický protivník je lhář .

Lež je závažný přečin, a je li ekonomicky významný, vede
až k mnoha letům vězení. V dávné době šlo mnohdy i o hrdlo,
můžeme-li věřit rytíři des Grieux, který spílá služce Mano-
nině půvabnými verši

Odnaučte se lhát
Lež hrozně nemám rád.
Kdo lže ten krade a pak visí
Kdo lže ten vždycky ublíží si.

Lež je prvním druhem nepravdy a k tomu, aby byla lží je
vedle neshody se skutečností třeba, aby byla vědomá,
úmyslná. Většina lží je míněna ve zlém a páše škodu. Tole-
rovat lze milosrdné lži, nebo jen zamlčování pravdy, v pří-
padech, kdy pravda může mít tragické újmy na zdraví –
jestliže hádka s manželkou zvýší náhle krevní tlak o 30
mmHg, není pochyb, že u rodičů hypertonika může zpráva
o nehodě jejich syna vést k cévní příhodě mozkové. Hodnotu
krevního tlaku nemají lidé napsanou na čele ani v legitimaci

a představa, že obecní drbna poběží s tou zprávou nejdříve
k lékaři, je směšná.

Neshoda tvrzení se skutečností, která není vědomá, je
omyl. Mýliti se je lidské a patří k dobrému vychování
prohlašovat nepravdu za omyl v prvém přiblížení, než se
dáme do zjišťování, zda nejde náhodou o úmysl. Lháři
z povolání formulují svá tvrzení tak, aby bylo obtížné jejich
úmysl dokázat.

Je netaktní a netaktické v prvém přiblížení tvrdit, že jde o
lež, a nechat na postiženém, aby dokazoval, že jde o omyl.
To může končit v závažných případech u soudu. Klasické
již příklady čtyř mýlek jsou ve Švejkovi na začátku třetí
kapitoly. První mýlka vešla do dějin – Švejk se vracel od
Banzetů v Nuslích, když ho jeden pán praštil klackem, pak
si na něj posvítil a pravil „ to je mejlka, to není von “ a praš-
til ho ze vzteku ještě jednou.

Některé omyly mají masový charakter. Vedle pověr, jako
že se nemá stoupat na dekl od kanálu, že ohřívaný pokrm
z hub je jedovatý, že doma pálená slivovice je lepší než
kupovaná a mnoha dalších, je ještě velká skupina omylů,
kde musíme být velice opatrní. Jsou to dogmata, články víry,
tedy tvrzení, která nejsou odvozena rozumově a která nelze
rozumově ( racionálně ) vyvracet.

Alexis Carrel, nositel Nobelovy ceny v roce 1912 ( za te-
penný steh ) napsal ve své knize „Člověk, tvor neznámý“ větu
„ Lpí-li naše mysl na jakémkoli dogmatu, pak se mění vzhled
a význam i zcela konkrétních jevů “. Je dobře si to uvědo-
movat, chceme-li věřícího člověka o něčem přesvědčovat.
Pokud ho přesvědčujeme, že v Penny-marketu je pivo lev-
nější, nebudou problémy. Pokud jde o život věčný, odkažme
ho na epigram Karla Havlíčka Borovského z doby kolem
roku 1850: „Bože milý, jsi-li, chraň duši mou, mám-li jakou.“

Nebezpečnou formou nepravdy je polopravda. Schopen-
hauer napsal kdysi knížku „Eristická dialektika“, kde uvádí
27 fíglů, jak dostat v diskusi za pravdu. Zběhlý debatér do-
káže smontovat kousíček pravdy s kusem nepravdy, a do-
sahuje netušených výsledků.

Z uvedeného snad vyplývá, že z džungle nepravd, omylů,
polopravd a lží nás spolehlivě vyvede jen vzdělání. Věděl to
rektor Karlovy univerzity Jan Hus, profesor téže školy T.G.
Masaryk, učitel národů Komenský i Havlíček. Je na nás,
abychom na tom zapracovali.

L. Jenšovský
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Praha 9 - Prosek, Měšická 720, tel./fax 286 884 456, 286 884 457, tel. 605 486 587, e-mail: praha9@ddm.zde.cz,
http://www.ddm.zde.cz
Akce:
do 9. dubna  SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ KRASLICI
 Do 9.4. noste nebo posílejte do DDM Praha 9 svá nazdobená vajíčka (vajíčka mohou být z  jakéhokoli materiálu),
nejhezčí odměníme. Ze všech doručených vajíček uspořádáme výstavku.
pátek-sobota  2.- 3. dubna 2004  „V NOCI SE DĚJOU DIVNÝ VĚCI  3“
(jedeme non-stop celou noc!), Lan-party, Deskové hry, Videoprojekce, Kulečník, Fotbálek. Začátek v pátek  2.4.
ve  21 hod, vstupné 40,- Kč. Bližší info v DDM.
pá 2. 4. (16 –19 hod.) so 3. 4. (14 –17 hod.) po 5. 4. (16- 19 hod.) VELIKONOČNÍ DÍLNY
Jednotlivá stanoviště: barvení a zdobení vajíček, různé velikonoční dekorace, dekupáž květníčků s výsadbou
osení, zdobení perníčků.
Každé stanoviště : á 15 Kč . Bližší info v DDM.
so 17. 4.  VESMÍRNÁ VÝPRAVA
„Anička a Nebešťánek - jarní příběh“
Návštěva planetária v Praze-Holešovicích  a vesmírného pořadu pro děti: „Podivné velikonoční vejce a co bylo
dál - příhody Aničky a malého Nebešťánka“. Pro děti od 6 let (pedagogický dozor). Cena: 40,- Kč , sraz v 8,30
hod. v DDM. Bližší info v DDM.
pá 30. 4. REJ ČARODĚJNIC
18- 21 hod. -  pálení bosorek spojené s čarodějnými hrátkami na zahradě DDM.Všechny čarodějnice mají vstup
zdarma, ostatní: 20 Kč

Tábory:
8. - 11. 4. VELIKONOČNÍ TÁBOR v přírodě, Kamenice nad Lipou, pro děti od 7 do 12 let, poznáte a naučíte se
tradiční velikonoční zvyky jako barvení a zdobení kraslic, pletení pomlázek, také vás čeká táborák, hry,
soutěže…Cena: 650 Kč (v ceně je ubytování, strava, doprava, program, pedagogicky dozor)

LÉTO S DDM….
5. - 11. 7. 2004, VLTAVA 2004, vodácký putovní tábor
vodácký putovní tábor, splutí řeky na kanoích, sport, hry, táboráky
Věk: 9 – 14 , Cena: 1300,- Kč (doprava, tábořiště, strava, program, materiál)
25.7. – 1.8.2004, HOROTÁBOR, Český Šumburk  v Jizerských horách
horotábor - základy lezení, výcvik, dobrodružné hry, týmové hry, návštěva lanového centra, outdoor,  výlety
Věk: 10 – 15, Cena: 1435,- Kč (doprava, ubytování, strava, program, instruktoři, speciální lezecký materiál)
31. 7. - 14. 8. 2004, STANOVÝ TÁBOR, Novosedly v jižních Čechách
tvořivý tábor - výtvarná, dramatická, rukodělná činnost, rekreační sport, soutěže
Věk: 7 – 15, Cena: 2500,- Kč (doprava, ubytování – stany s podsadou, program, materiál, odměny)
17. - 29. 8. 2004, SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ TÁBOR, Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku, sportovně
rekreační - kola, lodě, střelba, soutěže a hry
Věk: 7 – 12, Cena: 2800,- Kč (doprava, ubytování v chatkách, strava, celotáborová hra, materiál, odměny)

2. - 15. 8. 2004, ZAHRANIČNÍ TÁBOR, Německo, Čechy
Společný program české a německé skupiny mládeže v Německu a v Čechách. Sporty, zábavní centra, zajímavosti,
natáčení videodokumentu.
Věk: 15 – 19, Cena: 4000,- Kč (doprava, ubytování – hostely, campy, strava, program, materiál)
18.7. – 25.7., SPORTOVNÍ TÁBOR, Český Šumburk v Jizerských horách
sportovní – aerobik, LAT, bojové sporty, sportovní hry, míčové hry, hry v lese, výlety, soutěže
Věk: 10 – 15, Cena: 1250,- Kč (doprava, ubytování, strava, program, materiál)

Rubrika děti – vzdělávání: Kluby:
Internet Klub: po-čt 19-21 h, pá 16-21 h, so a ne 10-18 h, cena pro děti 3 Kč po-čt, pá-ne, 5 Kč/15 min., pro
dospělé 8 Kč/15 min.  Změna cen vyhrazena.Street club: otevřený klub pro mládež, po, čt, pá 16-19 h, út, st 17-20 h
kulečník, fotbálek (pouze 5 Kč za hru), šipky, hudba, video, TV, deskové hry, časopisy, knihy Vstup zdarma.
DDM hledá dobrovolníky (příležitostné akce pro děti a mládež, tábory). Bližší info na telefonu DDM nebo
e-mail: praha9@ddm.zde.cz
Chcete-li dostávat informace o akcích DDM mailem, napište na novinky@ddm.zde.cz.
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Dovolená v Itálii – pořádá ČČK, Újezd nad Lesy

ITÁLIE - OSTROV ISCHIA

Hotel SAN LEONARD PARK*** plus

Tento netradiční lázeňský hotel se rozkládá v úrodných vinicích městečka Panza, tak
říkajíc mezi nebem a zemí nad malebnou zátokou Scanella s nezapomenutelnými výhledy
na moře a divoké pláže. Sestává z hlavní budovy, 2 nově postavených depandancí a 3
bazénů (2 venkovní s termální a mořskou vodou 37oC a 1 vnitřní termální s hydromasážemi
38oC). Prostorné 2 lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou vybaveny barevnou TV (pouze
v hlavní budově), telefonem, příslušenstvím a balkonem či terasou s výhledem na moře.
Volné chvíle můžete strávit koupáním v termálech, sluněním na panoramatické terase,
romantickými procházkami po okolí či posezením v piano baru při skleničce sladkého
limoncella. Vychutnejte ozdravné či zkrášlující kúry v novém lázeňském oddělení přímo
v hotelu. Malou procházkou či hotelovým mikrobusem se dostanete přímo do městečka
Panza a odtud ostrovními autobusy na ty nejkrásnější pláže ostrova. Dobrodružné povahy
bude jistě lákat procházka k nedaleké Baia cle Sorgeto, kde horké prameny vyvěrají
přímo do moře (90oC). Právě tady si dopřejte termální kúru pod širým nebem a zdarma.
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 2 menu o 3 chodech +
salátový talíř), nápoje k večeři nejsou v ceně

27. 8.–5. 9. 2004                               cena: 9.990,-Kč

cena zahrnuje: dopravu lux busem, trajekt Pozzuoli-Ischia a zpět, transfer na Ischii
z přístavu do hotelu a zpět, ubytování, polopenzi, uvítací koktejl, služby
delegáta, balíček na cestu, pojištění léčebných výloh

cena nezahrnuje: příplatek na pojištění CK proti úpadku 100,- Kč/os

můj názor: velice kvalitní hotel, trochu luxus, výborné  ubytování, výborné stravování,
jediná nevýhoda - na pláže k moři se musí dojíždět hotelovými autíčky-
výhoda je, že můžete vyzkoušet během pobytu více míst na koupání.
Je to téměř 4-hvězdičkový hotel, za tuto cenu (speciálně udělaná pro
Vaši skupinu) se sem již nepodíváte.

Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na adrese Irena Zajacová,
Rápošovská 151, Újezd nad Lesy,  tel: 281970138
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ČESKÝ   RYBÁŘSKÝ  SVAZ
MÍSTNÍ  ORGANIZACE  PRAHA 9

ÚJEZD NAD LESY
odbor mládeže a rybolovné techniky

190 16     ul. Staroújezdská 528

tel  : +420605942858, +420603472654

e-mail: casting.ujezd@seznam.cz

Odbor mládeže a oddíl rybolovné techniky při Místní organizaci Českého rybářského svazu
informuje :
     Rybářské závody v rámci akcí pořádaných Místním úřadem Praha Újezd nad Lesy pro všechny děti do 15 let
(i neregistrované) dne 29.5.2004 na rybníku Blatov od 07.00 do 12.00 hodin. Zápis a losování míst od 06.15 hodin.Pro děti
je zajištěno občerstvení a pro každého účastníka malá pozornost.
     MO ČRS byla odborem rybolovné techniky při Radě Českého rybářského svazu pověřena organizací tří závodů
v rybolovné technice:
1. května 2004 na fotbalovém hřišti v Běchovicích - Liga mládeže skupina „A“
8. května 2004              Běchovice - II.liga České republiky
4. září 2004      místo není upřesněno - Pohár mládeže ČR
     Srdečně zveme diváky z řad dětí a dospělých na tento rybářský sport, který má v naší obci velkou tradici a bylo dosaženo
mnoho vynikajících úspěchů na domácím i zahraničním poli.
Pro zajímavost uvádíme část termínového kalendáře pro naše závodníky:
15.5. Jihočeský pohár   (závod Českého poháru a nominační závody)    České Budějovice
21.5. Velká cena Rakouska (závod Evropského poháru)    Lenzing
29.5. Frýdlantský pohár  (závod Českého poháru a nominační závody) Frýdlant v Čechách
5.6. Slezský pohár  (závod Českého poháru a nominační závody)  Frýdek-Místek

12.6. Mistrovství republiky juniorů a žáků
18.6. Zlatá udice – národní kolo celorepublikové soutěže v Bílině
25.6. Velká cena České republiky (závod Evropského poháru)   České Budějovice

Letní tábor rybářské mládeže pro děti od 7 do 17 let

  DOBRONICE  U  BECHYNĚ  -  RS „NA PAPÍRNĚ“

1. turnus od soboty  26.6. do soboty 10.7. 2004
2. turnus od soboty  10.7. do soboty 24.7. 2004

Cena stanovena na 3.500,-Kč, přihlášky a platby na tel. 603 472654

Výcvikový tábor Rady Českého rybářského svazu

SMETANOVA   LHOTA
1. turnus od soboty 31.7. do soboty 14.8.2004

Cena stanovena na 3.100,-Kč,přihlášky na tel. 603 472654
POZOR !   Tábor je určen pro děti od 12 do 17 let, mladší děti pouze s registrací sportovce ČRS. Program je
plně směřován na výcvik rybolovné techniky nebo na lov ryb udicí. (Není vhodný pro tzv. „Bobkaře“)
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MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA INFORMUJE
    Dne  27.4.2004 bude probíhat na sídlišti Rohožník blokové čištění komunikací,
a to včetně zálivů a parkovišť. Ulice budou včas označeny dopravními značkami. Vozidla
ponechaná na označených komunikacích se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca
1 400Kč + bloková pokuta až do výše 1 000Kč. Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu
respektovali dopravní značení a svá vozidla včas sami odstranili.

SPORT

Nebývalý rozmach fotbalu v posledních letech v Újezdě nad Lesy do značné míry umocňuje chápání našich starostů
i zastupitelů, že fotbal není jenom nejoblíbenějším sportem, ale je nejrozšířenější lidovou zábavou. Finanční dotace oběma
klubům (SK i FK) přispívají na výstavbu nových sportovišť (druhá travnatá plocha), na přestavbu, provoz a údržbu stávajícího
sportovního zařízení……….

ÚJEZDSKÝ FOTBAL ve znamení čísla OSMDESÁT
rok založení SK ÚJEZD NAD LESY

1924

Současné soutěže  : A mužstvo – vedoucí celek I.B.třídy
B mužstvo – účastník II.třídy

FOTBAL      ANO  !     -     DROGY         NE  !
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FOTBAL A DÁREK:

K osmdesátiletému výročí, které budeme slavit letos v létě, chceme si dát dárek  - postup do I.A. třídy. Byl by to dárek jak
pro vlastní hráče, funkcionáře ale i újezdskou sportovní veřejnost.
Byla by to ta největší oslava fotbalového jubilea – ………….postupové ambice jsou…….. (říká trenér RAK Luboš…)

FOTBAL A VEDENÍ :
První březnovou neděli proběhla volební valná hromada SK Újezd nad Lesy v klubovně na hřišti………..

Vedle základní náplně každé VH – zprávy, rozpravy a různých diskuzních monologů i dialogů se hovořilo o materiálním
i hráčském zabezpečení činnosti klubu. Vyvrcholením byla volba vedení klubu – výboru.

Hráči  (členové klubu) dali opět mandát VŠEM  členům původního vedení na další volební období. V čele klubu opět
stojí Martin MORA.

FOTBAL A PŘÍPRAVA :
Zimní příprava byla kvalitní. Vedle přípravy v hale trénovalo se hlavně s novým umělým osvětlením na škvárovém hřišti

dvakrát až třikrát týdně.
Bylo sehráno i několik utkání na pronajaté umělé trávě v době sněhu, ale i na trávě přírodní. Nejvíce je potěšující široký

kádr hráčů na všech akcích.
Vyvrcholením zimní přípravy bylo tradiční tréninkové  soustředění ve vlastních kabinách – pátek – sobota – neděle, které

vyvrcholilo přípravným utkáním.

FOTBAL A DOPLNĚNÍ :
Z přeborových KRALOVIC se vrátil Pavel MICHALSKÝ, posilou bude i golman Patrik ŠARF , člen české reprezentace

nedoslýchavých a do Újezda přišel ze Slavoje PODOLÍ.

FOTBAL  A  JARO:
Újezdské fotbalové veřejnosti i ostatním si dovolujeme předložit čelo tabulky našeho A mužstva v IB. třídě………..

Čelo tabulky:

1.  SK ÚJEZD NAD LESY 13-10-0-3 35-16 30 bodů
2.  LOKO Vltavín „B“ 13-9-3-1 25-14 30 bodů
3.  SATALICE 13-8-2-3 45-25 26 bodů
4.  ÚJEZD P4 13-7-3-3 29-23 24 bodů
5.  TRÓJA 13-7-2-4 30-19 23 bodů

A rozlosování soutěží A i B mužstva

SK ÚJEZD nad LESY

JARO 2004 „A“ „B“
So 27.3. V 10:30 Braní „B“ D 15:00 Prosex
So 3.4. V 11:00 Troja „B“
Ne 4.4. V 16:30 Bohnice
So 10.4. D 16:30 Písnice
Po 12.4. D 16:30 Troja
Ne 18.4. V 17:00 Březiněves V 17:00 ORION
So 24.4. D 17:00 Miškovice
Ne 25.4. D 17:00 Žižkov
So 1.5. D 17:00 Chabry „B“
Ne 2.5. V 17:00 Újezd
So 8.5. D 11:00 LOKO „B“
Ne 9.5. V 10:30 Rapid „B“
So 15.5. V 17:00 Libuš „B“
Ne 16.5. D 15:00 Suchdol
Ne 23.5. D 17:00 Hloubětín V 17:00 Třeboradice
So 29.5. V 17:00 Chodov
Ne 30.5. D 17:00 Radlice
So 5.6. V 17:00 Vinoř
Ne 6.6. D 17:00 Klánovice
So 12.6. V 17:00 Kunratice
Ne 20.6 D 17:00 Satalice

Zveme všechny příznivce na naše  utkání – doma i venku
Jirka Mík,  Sekretář klubu SK Újezd nad Lesy
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ÚČAST ATLETŮ Z ÚJEZDA NA PŘEBORECH PRAHY A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Halové přebory Prahy v atletice

 „Mistr České republiky pro rok 2004“

pro újezdský atletický oddíl. Ke stříbrné medaili v běhu na
300m v loňském roce v žákovské kategorii  přidala Markéta
Plzenská letos i zlato v běhu na 400m (58,81) v kategorii
dorostu. Její přebornický titul byl jediný v individuelních
běžeckých disciplínách, který byl získán atletem z Prahy
v kategorii dorostenek.

V kategorii žactva náš oddíl na MČR reprezentovala
Martina Bakičová ve skoku vysokém a v běhu na 150m. Ve
výšce obsadila 10.místo výkonem 153cm a v běhu na 150m
postoupila do meziběhu časem 19,98, z kterého již ne-
postoupila. Adam Kaštánek v kategorii žáků běžel 3000m,
kde časem 10:32,81 obsadil pěkné 6.místo.

Valná hromada ŠSK Újezd nad Lesy oddíl atletiky
Dne 26.2.2004 se v budově ZŠ konala valná hromada

oddílu atletiky, kde proběhlo mimo jiné i vyhlášení a ocenění
nejúspěšnějších atletů z řad oddílu v uplynulé sezóně.
V běžeckém oddílovém poháru v přespolním běhu si nejlépe
vedla Tereza Režňáková, která obsadila 1.místo, na 2.místě
se umístila Markéta Bakičová a 3.místo obsadila Markéta
Plzenská. Ve stejné soutěži chlapců zvítězil Adam Kaštánek,
2.místo obsadil Martin Olšan a na 3.místě se umístil Martin
Režňák.

     Za nejlepší reprezentaci oddílu na dráze byli oceněni
v kategorii chlapců Martin Olšan a Adam Kaštánek,
v kategorii dívek Markéta Plzenská a Martina Bakičová.

Za ŠSK Újezd nad Lesy
Petr Plzenský

Dne 7.a 8.února 2004 se ve Strahovské hale konaly
Přebory Prahy dorostu, juniorů a dospělých. Náš oddíl atle-
tiky ŠSK Újezd nad Lesy měl zástupce v kategorii dorostu a
dorostenek. V dorostu naše barvy hájil Martin Olšan v běhu
na 1500m , kde doběhl na 5.místě (4:33,22), a v běhu na
3000m, ve kterém obsadil 7.místo (10:25,91).

V kategorii dorostenek našimi zástupci byly Markéta
Plzenská a Tereza Režňáková. Markéta v pěkném souboji
s Olivovou (Slavie Praha) vyhrála v běhu na 400m a časem
59,13 splnila limit na mistrovství ČR. Na dvojnásobné trati
v pěkně takticky rozvrženém běhu si doběhla pro druhé zlato.
Tereza bohužel v běhu na 1500m odstoupila.

Přebory Prahy dne 12.a 13.února 2004 pokračovaly
v kategoriích žáků. Za žáky nás reprezentovali Adam
Kaštánek a Martin Režňák v běhu na 3000m. Tento závod
vyhrál Adam a Martin doběhl na 5.místě. V běhu na 1500m
tuto dvojici ještě doplnil Lubor Matras. Opět vyhrál Adam,
Martin doběhl na 9.místě a Lubor na 12.místě. V kategorii
žákyň naše barvy hájily sestry Bakičovy. Martina získala
stříbrnou medaili ve skoku vysokém a v běhu na 150m,
Markéta v běhu na 1500m získala bronzovou medaili.

Medaile získané na halovém přeboru Prahy roku 2004 :

Dorostenky: Markéta Plzenská 1.místo 400m 59,13

1.místo 800m 2:22,28

Žáci : Adam Kaštánek 1.místo 1500m 4:53,87

1.místo 3000m 10:39,4

Žákyně: Martina Bakičová 2.místo skok vysoký155cm

2.místo 150m 20,06

Markéta Bakičová 3.místo 1500m 5:32,19

Halové Mistrovství ČR v atletice

Dne 14. a 15.února 2004 se v hale Otakara Jandery ve
Stromovce  Olympu Praha konalo halové mistrovství
republiky v atletice v kategorii dorostu a juniorů. ŠSK Újezd
nad Lesy oddíl atletiky reprezentovala v kategorii dorostu
Markéta Plzenská v běhu na 400m a Tereza Režňáková
v chůzi na 3000m. Limity na toto mistrovství byly zvláště
v některých disciplínách hodně tvrdé, takže jsme v soutěži
měli pouze tyto dva zástupce.Tereza došla na pěkném
desátém místě a Markéta po vítězství v rozběhu získala po
excelentním běhu ve finále první titul.
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Seminář Taekwondo
V únoru se díky Taekwondo stal Újezd nad Lesy centrem mimořádné události. Náš oddíl Kangsim Dojang měl totiž

velikou čest uspořádat v tělocvičně místní Masarykovy ZŠ seminář Taekwondo, který proběhl pod vedením mistrů Lee
Won-gu, Choi Kyun-su a Lee Byong-kim. Semináře se zúčastnil korejský dětský tým čítající 20 závodníků jak v kyorugi
(zápase), tak v poomse (sestavách) a stejný počet talentovaných českých dětí z oddílů celé České republiky. Účast na semináři
byla striktně omezena počtem i věkem, proto se semináře mohlo zúčastnit pouze pár jedinců z našeho klubu (Tomáš Kouba
a Jakub Šťastný). Naše velké opory Jan Berger a Pavel Pospíšek se bohužel nezúčastnily z důvodu nemoci.

Po krátkém rozcvičení následoval trénik zaměřený především na zápasové techniky a probíhal pod vedením mistra Lee
Won-gu. Po nácviku technik na terče následovaly kombinace na vesty. Ke konci tréninku si korejští mistři vybrali ty nejlepší
z našich řad, aby zápasili proti jejich svěřencům.

Seminář trval dvě a půl hodiny a byl pro naši mládež velkým přínosem. Korejský tým zavítal do Prahy na pozvání Petra
Lacka, asistenta trenéra juniorské reprezentace. Jménem našeho oddílu Kangsim Dojang bych mu chtěl za tuto spolupráci
poděkovat.

Jan Kolář, místopředseda SK Kangsim

občanské sdružení

FC Rohožník United

Vás zve na jubilejní 10. ročník

tradičního újezdského nohejbalového turnaje amatérských trojic

 pořádaného na hřišti v Hulické ulici v Újezdě nad Lesy dne

15. 5. 2004   (sobota)

Kapacita míst je omezena, první nahlášení mají přednost. Začátek turnaje je v 9,00h.
Startovné se pohybuje okolo 150 Kč/tým.

Zájemci, hlaste se na telefonním čísle 606-340-673
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placená
 inzerce & reklama

OBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBY
ZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCE

BYTOVBYTOVBYTOVBYTOVBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČ
Martin FOLAUF

K A L S K Á  1 3 9 4 ,  P R A H A  9  -  Ú J E Z D  N A D  L E S Y

281 972 244, Mobil: 606 493 391�

70. VÝROČÍ ŠKOLY

Záměrně si dovolujeme znovu otisknout článek z minulého čísla pro ty, kteří jej minule nečetli,

a pro ty, kteří zapomněli nebo se dosud nepřiměli k otevření polozapomenutých skrýší.

Újezďáci milí, prosíme o spolupráci.
Už se něco urodilo, ale věříme, že máte doma mnohem víc.

70. VÝROČÍ ŠKOLY

Vážení občané,

1. září 2004 tomu bude 70 let, co újezdští žáci poprvé vstoupili do školní budovy, již obec

tehdy vystavěla. My, žáci a učitelé školy, si chceme letos tuto událost důstojně a hezky

připomenout, a proto chystáme na podzim oslavy 70. výročí školy v obci. Mimo jiné bychom

rádi uspořádali výstavu dokumentů a tímto Vás žádáme o pomoc.

Školní kroniky jsou na fotografie skoupé, a tak prosíme: půjčte nám jakékoli staré školní fotografie

/prvorepublikové, válečné i 50.-80. léta/, svá vysvědčení /a nejen ta pěkná, zavděčíte se svým

vnukům/, diplomy, školní sešity......atd., jistě nejeden z Vás uchovává kdesi v šuplíčku či krabici

památky na stará školní léta.

Slibujeme, že budeme opatrovat jako oko v hlavě a nepoškozené vrátíme.

Zajímavé jsou pro nás i Vaše vzpomínky; potěšilo by nás, kdybyste někdy sedli a napsali pár

řádek -  o učitelích, milých spolužácích, událostech, jež Vám utkvěly v paměti, o chvílích

radostných i těch druhých; možná jsou banální, ale věřte, pro naši generaci mají svou cenu.

Jako milé čestné hosty bychom na oslavě rádi uvítali tehdejší prvňáčky a další žáčky, kteří

byli při otevření školy. Prosíme, ozvěte se nám a dejte vědět těm, o nichž víte.

Za vše, čím nám přispějete, předem děkujeme.

Kontaktujte buď kancelář školy 281011511, nebo H. Jančovou 776202512 či 281973172;

můžete nám do Polesné donést materiály osobně, nebo si pro ně k Vám dojdeme.

Ať žije troška nostalgie, pěstování tradic a budování vztahu k místu, kde žijeme.

Za ZŠ Hana Jančová

Zde mohl být Váš inzerát

v hodnotě 150,- Kč

PLACENÁ INZERCE




