
1

ú j e z d s k ý
zpravodaj

10
ř í j e n   2 0 0 6

3,-kc

OBSAH
Úvod - str. 1

Zprávy z rady - str. 2

Z úřadu - str. 4

OŽPD - str. 11

Rozhovory s lidmi - str. 15

Mezi lidmi - str. 16

Otázky čtenářů - str. 18

Kultura - str. 18

Zahrádka - str. 22

Sport - str. 25

Nové autobusy - str. 26

Svaz postižených informuje - str. 29

Lesní brigáda - str. 30

Různé - str 31

Placená inzerce - str. 33

+ Příloha

Milí spoluobčané,

toto vydání zpravodaje je poslední ve funkčním období dnešního zastupitelstva. Za pár dní budeme  po čtyřech letech předstupovat před Vás, občany Újezda
nad Lesy, abychom z Vašich hlasů zjistili, jak se Vám naše práce líbila či nelíbila. Pro mě osobně byly tyto tři roky, kdy jsem byla Vaší starostkou, příjemnou prací
pro obec, kterou mám ráda. Plně si uvědomuji, že na počátku mého starostování měli někteří z Vás obavu z mého mládí, z toho, že poprvé v historii Újezda je
starostou žena, a jak se vlastně při této kombinaci tohoto mandátu zhostím. Nemohu a ani nechci sama sebe známkovat, to ponechám Vám.

     Pokusím se Vám stručně sdělit, s jakými prvotními pocity jsem do této funkce vstupovala já sama.
Na začátku byly dva „sny“. Dnes se to možná jeví jako samozřejmost, ale vraťme se o tři roky zpátky
a uvědomme si, že tenkrát to opravdu byla říše snů. První sen bylo vyřešení  situace kolem firmy
Laxenburger. Druhý sen byl konečně něco udělat s pozemkem, který všichni známe jako „Jáma
Karel“. (Podotýkám, že ostatní problémy jako jsou komunikace, kanalizace, voda a podobně, jsem
brala automaticky, že je prostě budu muset každodenně řešit). Jednoho dne mě napadlo, co takhle
oba tyto sny spojit? Předstoupila jsme před svoje kolegy s nápadem, že podaří-li se mi prodat po-
zemky firmy Laxenburger a udělat něco na místě, kde do té doby bylo podle mého názoru nedůstoj-
né prostředí, udělám tím něco pro nás všechny a za utržené peníze z prodeje pozemku se můžeme
pokusit jednat s majitelem „Jámy Karel“ o odkupu. A světe div se, oni mi na to řekli, ano, jdi do toho,
milá starostko,  a pokus se o to. Myslím si, že opravdu mi věřilo jen pár lidí, ale to byla pro mě ta
správná výzva. Laxenburger se podařilo vyřešit, stálo to hodně času, to mi věřte, a vím, že někteří
z Vás nechtěli ani slyšet, že by tam měl stát nějaký supermarket. Dnes mě těší, když potkávám na
nákupu v tomto obchodě občany, kteří byli  na čelním místě petice proti výstavbě. Peníze za poze-
mek tedy byly na světě a já jsem se pustila do druhé etapy. Ta se mi zdála zprvu mnohem těžší, než
posléze byla. Musím uznat, že majitel pozemku na mé argumenty, proč „Jáma Karel“ nemůže patřit
nikomu jinému než nám, Újezďákům, slyšel, a dokázala jsem prolomit třináct let starý mýtus, že
dohodnout se v tomto případě je nemožné. Podepsali jsme kupní smlouvu, zaplatili peníze, ale od
zrodu mého snu už uplynuly dva roky, takže již „moudřejší“ Vaše starostka nechtěla použít peníze
ze zisku Laxenburgu, ale chtěla peníze z dotace od hl.m. Prahy. Dnes Vám mohu říct, že máme
k dispozici prvních 12 milionů Kč, včetně odkoupení pozemku. Můj sloučený sen se tedy splnil za-
tím jen částečně. „Jáma Karel“ je naše, ale zatím na ní nic nestojí. Ale bude stát, to mi věřte! Pro-
jekt, kterým hodláme Újezdu vrátit to, co mu chybělo, je  mým novým snem. Abych se mohla pokusit
svoje sny realizovat, musela jsem mít zákonitě podporu nejen ve svých kolezích v zastupitelstvu,
ale i ve Vás, „Újezďácích“. Jsem si vědoma, kolik  práce nás ještě čeká, než bude Újezd dokonalý.
Nevím kolik ještě bude muset přijít starostů, aby celý Újezd měl komunikace do trvalého povrchu
a všude byla kompletní nabídka všech sítí a zajištění úplné infrastruktury, ale dnes jsem chtěla
poděkovat za možnost splnění svých předsevzetí.

Takže děkuji Vám, kolegové v Občanské demokratické straně, za to, že jste mi dali důvěru a věřili a věříte
ve mě. Děkuji Vám, kolegové z rady městské části za to, že jste akceptovali moje názory na vedení obce, byli
pro mě zdrojem dobrých námětů a velmi korektními politickými partnery. Děkuji i Vám, kolegové v zastupitelstvu,
že jste napříč politickým spektrem, a to zdůrazňuji, dali přednost rozumnému lidskému názoru, co je pro obec
dobré, před politickým pletichařením. Nemůžu nepoděkovat lidem v komisích obce, kteří ve svém volném
čase pracují pro zlepšení života u nás. Děkuji všem spolkům a sdružením, se kterými společně oživujeme
kulturní a společenskou činnost v obci. Na závěr chci poděkovat Vám, obyvatelům Újezda za to, že jste mě
přijali za svoji starostku a chodili ke mně pro radu, nebo naopak sdělit mi svou nespokojenost s tím, co Vás
trápí a co bychom měli zlepšit. A protože jsem  za ty tři roky v čele naší obce dospělejší, možná i moudřejší,
je těch snů  na základě potřeb Újezda mnohem více a ze snů se stávají sliby.

Kandiduji tedy opět na starostku, abych nezůstala jen u vyslovených slibů, ale mohly se narodit
a vstoupit v život, a také proto, že nerada odcházím od rozdělané práce.

Dovolte mi na závěr, abych Vás osobně pozvala k volbám, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
října 2006. Přeji Vám šťastnou ruku při volbě kandidátů do zastupitelstva obce.

Bylo mi ctí být Vaší starostkou a doufám, že z mého vystupování za zájmy obce bylo vidět, jak
mám Újezd ráda, a že to, co dělám, není jen moje povolání, ale práce pro lidi, mezi kterými jsem
narodila a mám své kořeny.

                                                               Vaše                                      Andrea Vlásenková
                                                                                                  starostka městské části Praha 21
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Informace z 81. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 16. 7. 2006

Souhlasí
- se zahájením kroků k udělení

právní subjektivity MŠ Sluníčko
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s odprodejem bytu č. 18, Ží-
šovská 1628, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy za částku ve výši
279.488,40,-Kč. K ceně bytu
budou dále připočteny – cena
za odhad bytu ve výši 2.200,-
korun a cena kolku (vklad do
KN) 500,-Kč a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu za 1. polo-
letí roku 2006 dle předložené-
ho komentáře a tabulek, které
jsou nedílnou součástí originá-
lu usnesení, a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál ke schválení na
zářijové jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- se změnami rozpočtu na rok
2006 – rozpočtová opatření
č. 39 a 40, a to přijetí účelových
neinvestičních dotací ze státní-
ho rozpočtu na zabezpečení
agendy dávek státní sociální
podpory pro kapitolu 09 –Vnitř-
ní správa dle předložených ta-
bulek, které jsou součástí usne-
sení, a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit mate-
riál ke schválení na zářijové jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Schvaluje
- smlouvu o poskytnutí auditor-

ských služeb firmou ATLAS AU-
DIT s.r.o na provedení auditu
hospodaření MČ Praha 21 za
rok 2006 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem této smlouvy

- pověření pana Saitze funkcí pří-
kazce operace pro kapitolu 10,
a to s platností od 17. 8. 2006

a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem toho-
to pověření

- úpravy rozpočtu na rok 2006 –
rozpočtová opatření č. 41 a 42,
a to posílení rozpočtu v kapito-
le 04 – Školství a 06 – Kultura
z položky rezerva v kapitole 10
– Všeobecná pokladní správa
dle předložených tabulek, kte-
ré jsou nedílnou součástí usne-
sení

- zrušení pohledávek ve výši
28.530,-Kč

- nájem pozemku parc.č. 4312/
63 k.ú. Újezd nad Lesy manže-
lům Šafaříkovým s výší nájmu
1.000,-Kč/m2/ rok za podmínky,
že rekonstrukce stánku bude
provedena do 30. 11. 2006 a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (pí Mrázová) předložit na
další jednání novou nájemní
smlouvu

- dodatek č. 6 ke smlouvě o spo-
lupráci s f irmou RHM s.r.o
č. 47/06, týkající se zatékání
v MŠ Čentická a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku

- uzavření smlouvy s f irmou
SAOS s.r.o. (zatékání v MŠ
Čentická) a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy s firmou SAOS
s.r.o. na úpravy kanalizace
v MŠ Čentická

- níže uvedený seznam vyzýva-
ných firem na zajištění akce
„Chabařická ulice – 1. část“:
a) EKIS s.r.o, Náchodská 2421,
193 00 Praha 9; b) PSVS a.s.,
Dubečská 3238, 100 00 Praha
10; c) Skanska, Divize stavitel-
ství Čechy, Murmanská 4/1475,
100 05 Praha 10; d) Eko-
stav s.r.o, Vršovické nám. 5513,
101 00 Praha 10; e) Inpros Pra-
ha v.o.s., Ke Krči 27, 147 00
Praha 4 a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) vyzvat
firmy dle schváleného seznamu
k předložení cenové nabídky
a výsledek hodnocení předložit
na další jednání Rady MČ Pra-
ha 21

- dodatek č. 7 ke smlouvě o spo-

lupráci s f irmou RHM s.r.o
č. 47/06 – „Rekonstrukce a úpra-
va veřejné zeleně“ a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku

- smlouvu s firmou Pragoprojekt
a.s. na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
části ul. Borovská a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- termín konání zastupitelstva
MČ Praha 21 dne 18. září 2006
(pondělí) v 18:00 hod, které se
bude konat v zasedací místnos-
ti Úřadu MČ Praha 21

- žádost manželů Volfových o zru-
šení předkupního práva na byt
č. 45, Žíšovská 1628, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy

- nájemní smlouvu na byt č. 54
v Žíšovské 1627, 190 16 Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy s pí He-
lenou Gačovou a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této nájemní smlouvy

- výši nájemného za pronájem
stánku pana Romana Jakeše na
otočce Rohožník na 2.000,-Kč
/m2/rok za podmínky, že rekon-
strukce stánku bude dokonče-
na do 31.10. 2006 a provedení
střechy bude sedlového tvaru.
Za těchto podmínek rada MČ
Praha 21 bude akceptovat uza-
vření nájemní smlouvy na dobu
10 let.

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 305.000,-Kč na zhoto-
vení pamětní bronzové busty
generála Stanislava Krause
s reliéfem. Finanční prostředky
budou uvolněny z rezervy kapi-
toly 10 – všeobecná pokladní
správa a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo s akade-
mickým sochařem Zdeňkem
Hoškem

- udělení peněžitého daru ve výši
jedné měsíční odměny starost-
ce MČ Praha 21 pí Vlásenko-
vé, peněžitý dar ve výši jedné
měsíční odměny neuvolněným
místostarostům panu Janu Sle-
zákovi a panu Pavlu Švejnoho-
vi a radním MČ Praha 21
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Ukládá
- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) při-

pravit na další jednání změnu
privatizačního předpisu pro od-
koupení bytů stávajícím nájem-
cům

Bere na vědomí
- informaci k zákonu č. 170/2006

sb., o jednostranném zvyšová-
ní nájemného z bytů platného
od 1. ledna 2007. Rada MČ Pra-
ha 21 schvaluje navýšení ná-
jemného v bytech v majetku
MČ Praha 21 v k.ú. Újezd nad
Lesy o 15 %, a to s platností od
1. ledna 2007.

- technický stav střechy v Živo-
nínské ulici 1629 a zároveň
schvaluje řešení situace ve
spolupráci s AK JUDr. Strán-
ského s maximálním využitím
reklamačního řádu a s prodlou-
žením záruční doby vzhledem
k opakovaným závadám stejné-
ho charakteru

- nápravné opatření z finanční
kontroly týkající se výběrového
řízení na opravy komunikací
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) zadat veřejné
zakázky na opravu komunikací
a projekční práce dle platné le-
gislativy

Neschvaluje
- žádost MŠ Rohožník o doplně-

ní zahradních herních prvků
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí Kořínková) infor-
movat pí ředitelku Štolcbarto-
vou v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

- úhradu daně z převodu nemo-
vitostí MČ Praha 21 spojenou
s vykoupením pozemku parc.
č. 527/5 v k.ú. Újezd nad Lesy
a vrácení finančních prostřed-
ků za poslední dva roky jako
úhradu za užívání pozemku
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele pana Rössla v intencích
jednání rady MČ Praha 21

- zabezpečení sekání zeleně ZŠ
a MŠ Masarykova, Polesná ul.
vzhledem k vlastnímu rozpočtu

školy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
žadatele v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

Informace z 82. schůze
Rady MČ Praha 21 ze

dne 30.8. 2006

Souhlasí
- s převodem bytové jednotky na

adrese Žíšovská 1628, byt č. 18
panu Ladislavu Pařezovi a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit  mater iál
o převodu vlastnictví bytové
jednotky Žíšovská 1628/18 na
nejbližším zasedání zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s prodejem bytu Žlebská 1620/1
pí Olze Staňkové za podmínky,
že prodejní cena bytu bude
cena v místě obvyklá, t j .
14 050,-Kč/m2 a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
předložit tento mater iál ke
schválení na nejbližším jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

- s textem smlouvy o bezúplat-
ném převodu pozemku parc.
č. 773/5 v k.ú. Újezd nad Lesy,
s požadavkem uvedené speci-
fikace smluvní strany nabyva-
tele do souladu s § 105 zák.
č. 131/2000 Sb., ve znění:
Městská část Praha 21, Staro-
klánovická 260, 190 16 Praha 9
– Újezd nad Lesy, jednající An-
dreou Vlásenkovou, starostkou
MČ Praha 21, IČ: 00240923
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál ke schválení na nej-
bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Schvaluje
- v souladu s vnitřní směrnicí

o rozpočtových pravidlech MČ
Praha 21 vypracování návrhu
rozpočtu MČ Praha 21 na rok
2007 jednotlivými správci kapi-
tol a zároveň ukládá správcům
kapitol předložit tabulky včetně
komentáře správci rozpočtu (tj.

vedoucí finančního odboru)
v termínu do 29. 9. 2006

- návrhy smluv s Pražskou plyná-
renskou a.s. o zřízení věcného
břemene pro stavbu plynáren-
ského zařízení na pozemcích
parc.č. 11251, (PK 717/1,
1798/1, 1947 a 2547 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smluv

- rozpočtové opatření č. 43 –
úprava rozpočtu na rok 2006,
a to poskytnutí finančních pro-
středků na „Pamětní bronzovou
bustu generála Stanislava Krau-
se s reliéfem“ pro kapitolu 04 –
Školství (ZŠ a MŠ Polesná)
z položky rezerva v kapitole 10
– Všeobecná pokladní správa
dle tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předložené-
ho návrhu, který je součástí
usnesení, a zároveň souhlasí
s doplněním programu o body
z dalších jednání Rady MČ Pra-
ha 21 do doby konání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- zakoupení hracích prvků v hod-
notě 300.000,-Kč pro potřeby
MČ Praha 21 a zároveň pově-
řuje vedoucí OMI RNDr. Soňu
Berouškovou podepsáním ob-
jednávky do dané výše aktuál-
ní nabídky

- vyvěšení záměru na pronájem
prodejních stánků na otočce
Rohožník s tím, že nejnižší na-
bídková cena bude 2.500,-Kč/
m2/rok, a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 vyvěsit záměr na
úřední desce

- předložený návrh smlouvy
o dílo mezi MČ Praha 21 a fir-
mou HOCO Baulemente s.r.o,
Černokostelecká 143, 100 00
Praha 10, na částečnou výmě-
nu stávajících dřevěných oken
za okna plastová v místní kni-
hovně Lomecká 656, Praha 9 –
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- dodatek č. 7 ke smlouvě o spo-
lupráci s f irmou RHM s.r.o
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č. 47/06 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem tohoto dodatku po roz-
hodnutí Zastupitelstva HMP
o přidělení účelové dotace na
„Polyfunkční dům“

- zjednodušené podlimitní řízení
na uzavření rámcové smlouvy
na projekční práce a zároveň
schvaluje seznam vyzývaných
firem: 1) AD ATELIER, Ing.
arch. Milan Daněk, U Mlýna
18/1929, 141 00 Praha 4;
2) GEMA s.r.o, Projektová a in-
ženýrská firma, Za Vackovem
2218/54, 130 00 Praha 3;
3) Evex Eng.s.r.o, Projektová
a inženýrská firma, Za Vacko-
vem 2218/54, 130 00 Praha 3;
4) Družstvo REAL DISIGN,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6;
5) RHM s.r.o, Na Domovině 690,
142 00 Praha 4 a dále pověřu-
je Úřad MČ Praha 21 (OMI) vy-
zvat firmy dle schváleného se-
znamu k předložení nabídky

a výsledek hodnocení předložit
Radě MČ Praha 21

- dodatek č. 2 mezi Městskou
částí Praha 21 a firmou SAOS
na provedení nové zateplené
podlahy v učebně v přízemí
staré budovy Masarykovy zá-
kladní školy a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou
podpisem tohoto dodatku

Bere na vědomí
- usnesení RHMP č. 1186 ze dne

15. 8. 2006 – ke změně účelu
části dotace (Multifunkční spor-
toviště) a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 zahájit kroky
k realizaci této akce

- zamítavé stanovisko MHMP
k žádosti o svěření pozemku
parc.č. 1580 v k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OZPD) vstoupit
v jednání s Lesy ČR o možnosti
zřízení lesoparku na daném po-
zemku

Trvá
- na svém původním rozhodnutí

ohledně přestavby objektu
Ratajská 504 s tím, že tento
problém je plně v kompetenci
Stavebního úřadu a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(SÚ) informovat žadatelku v in-
tencích jednání rady

Revokuje
- usnesení Rady MČ Praha 21

č.1621 ze dne 6.8. 2006 v části
„schvaluje“ následovně: nahra-
zuje text „dodatek č. 7“ textem
„dodatek č.5“

Doporučuje
- Zastupitelstvu MČ Praha 21

schválit ukončení privatizace
bytů v MČ Praha 21 k 31.12.
2006 a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento návrh na nejbližším jed-
nání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

K O M U N Á L N Í    V O L B Y
Prezident České republiky vyhlásil volby  do Zastupitelstev obcí, pro MČ Praha 21 se jedná o volby:

● do Zastupitelstva hlavního města Prahy a
● do Zastupitelstva Městské části Praha 21
a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2006  od 14:00 hod do 22:00 hod

a  sobotu   21. října  2006   od 8:00  hod do 14:00 hod.

Hlasování bude probíhat v těchto volebních okrscích (viz mapa):
1. Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Polesná  čp. 1690
2. Okrsek č. 795 – zasedací síň Úřadu MČ Praha 21 – Staroklánovická čp. 260
3. Okrsek č. 796 – místní knihovna Lomecká čp. 656
4. Okrsek č. 797 – restaurace Rohožník – Novosibřinská  čp. 879
5. Okrsek č. 798 – Středisko osobní hygieny  ÚMČ Praha 21, Živonínská 1630

1. Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická, Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čan-
kovská, Čekanovská,Čelkovická Čenovická, Čentická, Čížovská, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243,
287, 293,  483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253,
257, 258,  295, 435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547,  Domanovická čp. 39, 71, 72, 267,
289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465,
Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netušilská, Novolhotská, Ochozská, Oken-
ská Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170, 2216, 2246 , Pilovská, Plhovská,
Podlužanská, Polenská, Polepská, Polesná čp. 175, 181, 195, 197, 228, 264,265 1283, 1690, Polešovická,
Poličanská, Políkenská, Poříčská, Račiněveská, Radimská, Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88,

Z ÚŘADU
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110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, Ratajská čp. 89, 270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585,
Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242, 292, 302, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 407, 425, 1078, 1143, 1144, 1305,
1488, 1510, 1568, 1685, 2230

2. Okrsek č. 795 – zasedací síň úřadu MČ – Staroklánovická čp. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev.
55, Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122,
1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,
1747, 1748, 1749,1889, č.ev. 405, Donínská, Druhanická, Dubinská, Hodkovská čp. 280, 496, 1015, 1331,
1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088,
1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hořejšího, Hrádková čp. 530,
531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345, 1497, 1536,
1558, 1594, 1599, 1803, Hulická čp. 241,  271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374,
1449, 1468, 1469, 1535, 1576, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická, Chotěnovská, Chotouchovská, Chvaleč-
ská, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, Novosibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140,
173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Oplanská čp. 278, 284, Polesná čp. 90,
2229  Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507, 1267,  Ratbořská, Rápošovská 108,
979, 1884, Rohozecká, Ročovská, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, Soběšínská, Staroklánovická, Sta-
rokolínská čp. 22, 42, 48, 54, 59, 66, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 184, 189, 224,
482, 506, Staroújezdská, Sudějovická č. p. 406, 1389, 1399, č.ev. 208,  Šlitrova, Talmberská Toušická,
Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 597, 640, 642, 643,
644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 686,  1166, 1250

3. Okrsek č. 796 – místní knihovna – Lomecká čp. 656
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292,
1852, 1856, č. ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052,
1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551,
1552, 1593,  2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233  Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549, 1011,
1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500,
1582, 1897, 2169,  2174, 2179, 2247, č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 517, 977, 980, 981,
1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415,
1537,1814, č. ev., 190, 194,  Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká,
Lozická, Lukovská, Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,
863, 864, 865, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,  973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199,
1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467, 1475, 1501,  2236, 2266  Rohožnická čp.
261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428,
2226,   Sulovická, Svojšická, Valdovská, Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vra-
nická, Všeňská, Zalešanská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664, 693, 1819, 1866, Zbyslavská, Zbýšovská,
Zlivská

4. Okrsek č. 797 – restaurace Rohožník – Novosibřinská čp. 879
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská,
Žichlínská

5. Okrsek č.798 – středisko osobní hygieny (SOH) – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská,
Živonínská, Žiželická, Žlebská

V případě dotazů ohledně rozdělení volebních okrsků se obracejte na  pí. Péterovou tel. 281012973.

poslední úprava dne 11.9.2006
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Některé zásady hlasování
● Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
● Volí se jen v místě trvalého bydliště. Voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze vydat.
● Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem , nebo
platným občanským průkazem.

● Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
● Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
● Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-

vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Dva členové volební komise se dosta-
ví do místa trvalého bydliště s volební urnou a umožní volbu v místě trvalého bydliště.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě

hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

2. označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva , který má být v obci zvolen je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označe-
no tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3. kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit kříž-
kem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto pří-
padě je dán hlas jednotlivě označených kandidátům. Z označené volební strany  je dán hlas podle pořa-
dí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty
a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební
straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je
stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky, kterou vhodí před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Počet členů Zastupitelstva, který má být volen v okrskových volebních komisí
v MČ Praha 21
● do Zastupitelstva hlavního města Prahy -   70 členů
● do Zastupitelstva Městské části Praha 21 -  17 členů

Neplatné hlasy
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek

nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Platnost dosavadních občanských průkazů:
OP vydané do 31.12.1994 platí do 31.12.2005

                     31.12.1996 platí do 31.12.2006
                     31.12.1998 platí do 31.12.2007
                     31.12.2003 platí do 31.12.2008
                     ( jedná se o OP bez strojově čitelných údajů )

Vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva

Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občan-
ský průkaz bez strojově  čitelných údajů po předchozím souhlasu  Ministerstva vnitra  jestliže :
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Cestovní doklady občanů
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
● občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li

žádost podána na zastupitelském úřadě
v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů

● občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnos-
ti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou plat-
nosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodlou-
žit

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji se vydává
● žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší

lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestov-
ního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě krat-
ší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní
pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců

● občanovi mladšímu 5 let s dobou platnosti na je-
den rok

● cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometr ickými údaji se vydává
ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastu-
pitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů

● dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze pro-
dloužit

Kdo a za jakých podmínek

Kdo a za jakých podmínek podává žádost

Občané České republiky, jejich zástupci nebo
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za
splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž
je pas vydáván.

Kdo může převzít doklad

● občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do
18 let, musí mít k žádosti písemný souhlas zákon
ného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis
lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.
Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, po-
kud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko
překonatelnou

● zákonný zástupce za občana mladšího 15 let;
místo zákonného zástupce může podat pěstoun,
osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do
výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústav-
ní výchovy, které pečuje na základě soudního roz-
hodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby při-
pojují k žádosti souhlas zákonného zástupce
s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného
zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření
spojeno s překážkou těžko překonatelnou

● zákonný zástupce za občana, který byl zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způ-
sobilost k právním úkonům byla omezena

● Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li
o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jed-
ná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává
tento úřad k žádosti souhlas

● jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojo-
vě čitelných údajů a bez nosiče dat s biometric-
kými údaji zplnomocněný zástupce některé z výše
uvedených osob, podání žádosti o vydání cestov-
ního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástup-
cem je vyloučeno

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově či-
telnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji se podává:
● v České republice u obecního úřadu obce

s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně,
Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správ-
ním obvodu je občan přihlášen k trvalému po-
bytu; žádost nelze podat u těchto úřadů mimo
místo trvalého pobytu občana nebo u matričního
úřadu

● v zahraničí u zastupitelského úřadu České re-
publiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného
honorárním konzulárním úředníkem

● občané potřebují vydat  OP ve lhůtě kratší než 30 dnů  v souvislosti  s výkonem volebního práva. OP
vydané  podle odst. 3) písmeno c) jsou platné  po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Tyto OP se
v souvislosti s výkonem volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskospráv-
ním tedy od 20. září 2006  a do konce komunálních voleb tedy 21. října 2006.

K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP.

V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel.  281 012 923,
pí Novotnou tel. 281 012 957 nebo pí Hlaváčkovou tel. 281 012 959.

Z podkladů zpracovala - M. Nejtková
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Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji se podává:
● v České republice u obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností, v hlavním městě Praze u úřa-
du městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě
a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu
je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost lze
podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu
občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu

● v zahraničí u zastupitelského úřadu České re-
publiky

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
● vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu ob-

čanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zá-
konného zástupce anebo osoby, která podala žá-
dost místo zákonného zástupce, např. pěstouna;
převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástup-
cem je vyloučeno

● cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla
podána žádost o vydání cestovního pasu

● při převzetí cestovního pasu může občan požá-
dat o ověření správnosti údajů v něm uvedených
a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě ne-
správnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo
na vydání nového cestovního pasu s biometric-
kými údaji

● před převzetím cestovního pasu občan obdrží
poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem
a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip)
před poškozením

Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:
● rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje

osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž
se cestovní doklad vydává nebo zákonného zá-
stupce anebo osoby, která podala žádost místo
zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí
cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je
vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zá-
stupce podal žádost o jeho vydání

● cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla
podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv
jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas,
který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například
u matričního úřadu, nebo zastupitelského úřadu)

Co musíte předložit
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je tře-
ba předložit
● doklady prokazující údaje zapisované do cestov-

ního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, apod.), například platný občanský průkaz
(u občanů, kterým se občanský průkaz nevydá-

vá, jiné doklady, například: rodný list, oddací list),
doklad o státním občanství (doklad o státním ob-
čanství se vyžaduje při vydání prvního cestovní-
ho pasu)

● doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti
zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let,
například: rodný list nebo občanský průkaz rodi-
če, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

● doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti
pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro
výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana
mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu

● doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti
zákonným zástupcem za občana, který byl zba-
ven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož
způsobilost k právním úkonům byla omezena,
tj. příslušné rozhodnutí soudu

● odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu,
pokud občan již je držitelem platného cestovního
pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do
zahraničí

● doklad prokazující získání označení absolventa
vyšší odborné školy, akademického titulu, ozna-
čení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecké hod-
nosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (plat-
ném občanském průkazu nebo cestovním pasu)

Formuláře
Podání žádosti o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji:
● žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan

u příslušného úřadu pouze předloží doklady po-
třebné k vydání cestovního pasu, například ob-
čanský průkaz

● nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje přísluš-
ný úřad při podání žádosti, proto se občan musí
k němu osobně dostavit

Údaje v předložených dokladech se ověří v infor-
mačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li
důvod pro odepření vydání cestovního pasu poří-
dí se biometrické údaje, to znamená fotografie,
od roku 2008 otisky prstů.

Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a před-
loží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje
a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem ob-
čan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí
správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpraco-
vání biometrických údajů do nosiče dat cestovního
pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biomet-
rických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobené-
ho cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra
v informačním systému cestovních dokladů.

Z ÚŘADU



10

Z ÚŘADU

Podání žádosti je ukončeno elektronickým ode-
sláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpra-
cování při výrobě cestovního pasu.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji
● žádost se podává na úředním tiskopisu. Vzor tis-

kopisu žádosti je na internetových stránkách Mi-
nisterstva vnitra. Žádost lze podat pouze na origi-
nálních tiskopisech. Tiskopisy jsou k dispozici
u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, v hlavním městě Praze u úřadu městské
části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u ma-
gistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí zastu-
pitelských úřadů

● k žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady po-
třebné k vydání cestovního pasu, například ob-
čanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává
zplnomocněný zástupce

Poplatky a termíny
Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:
● 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 1 500 Kč
● občanům mladším 5 let 50 Kč
● občanům starším 5 let a mladším 15 let 1 000 Kč

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s no-
sičem dat s biometrickými údaji se vydává obča-
nům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost
podána na zastupitelském úřadě v zahraničí,
ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává,
žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě
než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu
na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů;
v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou
platnosti na 6 měsíců.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává
ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupi-
telském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů.

Za odbor občanskoprávní – I. Maczanová,
I. Hlaváčková

Tělocvična v Masarykově ZŠ
K pronájmu tělocvičny v Masarykově ZŠ se uvolnily tyto hodiny:

18.00-19.00 hod, 21.00-22.00 každou středu
20.30-22.00 hod každý čtvrtek
21.00-22.00 hod každý pátek

Možný pronájem pro jakékoliv sportovní nebo kulturní vyžití.

Cena 250,-Kč/hod. Kontakt : tel. 777 811 331.
Zdeněk Voříšek - VHČ

Hlavní město Praha vyhlašuje

„Celoměstské programy podpory prevence kriminality
v hlavním městě Praze na rok 2007“

určené pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality

Cíle programu
● zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižování míry ohrožení kriminalitou,
● reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy na území hl.m. Prahy a tím snižovat

míru a závažnost trestné činnosti,
● předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti.
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MEZI LIDMI

OŽPD

Typy a úrovně projektů programu
● situační prevence - specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpo-

dobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti,
● sociální prevence vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských a ekonomic-

kých podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti – aktivity zaměřené na rizikové
skupiny obyvatel, které vyžadují specializovanou péči a pomoc, zejména na problémovou mládež,

● informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (prostřednictvím médií,
přednášek, besed, letáků, informačních brožur, jednorázových preventivních akcí a poradenských služeb).

Při vytváření projektů je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární či
terciární úrovni:

● primární prevence se zaměřuje na všechny občany - osvěta, informace, volnočasové aktivity,
● sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou

pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy a na příčiny kriminogenních situací,
● terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální pro-

středí.

Projekty se budou přijímat od 16.10.2006 do 30.11.2006 v hlavní podatelně Magistrátu hl.m. Prahy,
Mariánské nám. 2, Praha 1, přízemí č. dv. 5, s označením oddělení prevence kriminality - odbor školství -
„Žádost o grant  prevence kriminality na rok 2007“.
Podrobné informace k zadání a zpracování projektů poskytnou zástupci oddělení prevence kriminality od-
boru SKU MHMP.
V září 2006 dojde ke stěhování MHMP do nového sídla v Jungmannově ul. 35/29, Praha 1, kde bude
i centrální podatelna MHMP.
Formuláře je možné si také vyzvednout na Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy u manažera prevence kriminality.

Hana Včelaříková, DiS.
kurátor pro děti a mládež a manažer prevence kriminality ÚMČ Praha 21

Průvodce Ježkovým parkem II
aneb neobvyklé dřeviny okolo nás

Ježkův park je plocha o rozlo-
ze 2678 m2 v katastrálním území
Újezdu nad Lesy ohraničená uli-
cemi Vlkanovská, Klešická a Ko-
jická a je unikátem mezi parky co
se týče skladby dřevin. Dnes bych
Vám představila některé zajíma-
vé a neobvyklé druhy.

Katalpa vejčitá (Catalpa ova-
ta) je opadavý strom s nízkou, ši-
roce rozložitou korunou. Domo-
vem jen v jihovýchodní oblasti
Severní Ameriky, dnes zřídka vy-
sazována v parcích. Listy až 25cm
dlouhé, 3–5laločné, které po ro-
zemnutí nepříjemně voní. Květy

jsou podobné kaštanu, plodem
jsou až 30cm dlouhé tobolky. Ka-
talpu najdeme v horním pravém
rohu parku.

Dřezovec trojtrnný (Gleditsia
tricanthos) opadavý, až 40m vy-
soký strom původně rostl jen

v ústí řeky Mississippi, dnes už po-
měrně rozšířen. Ceněný pro svou
dekorativní hodnotu. Jednotlivé lis-
ty mají 20–30 lístků. U starších
stromů jsou na borce nápadné
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OŽPD

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

Vážení spoluobčané

V sobotu dne 4. listopadu 2006 budou přistaveny postupně po osmé hodině velkoobjemové
kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

Termín přistavení kontejnerů jsme byli nuceni posunout z důvodu komunálních voleb
( 20. – 21. října 06 ) a státního svátku ( 28. října 06).

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad

Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

U kontejnerů budou prováděny kontroly. Proto Vás žádáme, dbejte na třídění odpadu a odkládejte do
těchto kontejnerů jen rostlinný odpad. Pokud bude zjištěno, že se v kontejneru nachází jiný druh odpadu,
než pro který je určen, uloží se postih a firma pro nás tyto akce nebude chtít organizovat.

OŽPD – M. Nejtková

chomáče tuhých až 20cm dlou-
hých rozvětvených trnů ve skupin-
kách po třech – proto trojtrnný.
V našem parku je zatím velmi mla-
dý strom. Najdeme ho v podrostu
velkého červeného dubu v dolní
části parku.

Břestovec západní (Celtis oc-
cidentalis) opadavý až 20m vyso-
ký strom, který má kopinaté, z jed-
né strany značně zkosené listy
(asymetrické listy). Plody rostou-

cí na dlouhých stopkách jsou jed-
lé s příjemnou chutí. V Tyrolsku se
s oblibou používají k přípravě
sladkých pokrmů.

Rod Celtis se za posledních 20
milionů let téměř nezměnil, což
potvrzují výborně zachovalé zka-
menělé pozůstatky z třetihor.
Břestovec najdeme v podrostu
jednoho z velkých červených dubů
v dolní části parku.

Za OŽPD – Martina Kopecká
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ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování drobných větví.

Větve shromaždujte dne 4. 11. 2006 na stanovištích, kde budou přistaveny kontejnery na rostlinný odpad:

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Větve shromažďujte na hromadě vedle kontejnerů (nedávat do kontejnerů). Štěpkování bude probíhat
během dne na výše uvedených stanovištích. Kdo bude mít zájem, může si štěpky odnést. Ostatní budou
použity pro potřeby  ÚMČ Praha 21.

Akce štěpkování bude ukončena do 15:00 hod. Prosíme po 12:00 hod na stanoviště již větve
nevozit, nebo dávat do kontejnerů.

Nejtková Martina
       OŽPD ÚMČ Praha 21

Kompostárna je určena:

● pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města, bezplatně;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro

hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí, za úplatu sníženou oproti
základnímu ceníku.

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.

Provozní doba:

v době letního času: pondělí až pátek od 8 30 do 18 00 hodin  
 sobota od 8 30 do 15 00 hodin   

v době zimního času: pondělí až pátek od 8 30 do 17 00 hodin   
 sobota od 8 30 do 15 00 hodin  

Provozovatelem kompostárny je  firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz,
nebo na tel: č.: 233 081 333.

Za OŽPD – M. Nejtková

Kompostárna biologického odpadu v Praze
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Výdej pytlů

Stejně jako v loňském roce máte možnost  vyzvednout si pytle na listí z kaštanů napadené klíněnkou
jírovcovou.

Pytle se vydávají od 9. října 2006  na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu v přízemí
naproti podatelně) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.

úřední dny - PO a ST 8:00 - 12:00  a  13:00 - 17:30
PÁ 8:00 - 12:00

Pytle se budou vydávat v omezeném počtu max. 4 ks na osobu.

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnkou jírovcovou můžete:

1. odevzdat ve sběrném dvoře  hl. m. Prahy, na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice,
tel: 281 92 49 59,   provozní doba:

PO – PÁ 8:30 – 17:00
SO 8:30 – 15:00

2. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu a firma Pražské služby vám pytel
odveze. Této firmě budeme pravidelně zasílat seznam lidí, kteří si pytle u nás na úřadě vyzvedli. Pytle
se budou odvážet do konce měsíce listopadu.

OŽPD – M. Nejtková

Adresa: Chvalkovická 3
Praha 9 – Horní Počernice

Tel: 281 924 959

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
           ( v letním období do 18:00 hod )

So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu
- pneumatiky 25 Kč za kus

OŽPD – M. Nejtková



15

ROZHOVORY S LIDMI
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů

říjen nezaváží se

listopad předvánoční úklid 10.  a  11. listopadu

V pátek dne 10. 11. 2006 kolem poledne se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu
ráno dne 11. 11. 2005 se nejplnější kontejnery vymění (max. 6 VOK) a odpoledne (kolem 13:00 hod)
se odvezou.

1. Toušická (proti spořitelně)
2. Rohožnická (u Alberta)
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Žehušická x Měšínská
6. Dědická x Ranská
7. Holšická  x Sudějovická
8. Valdovská x Hrádková
9. Čenovická x Pilovská

10. Lomecká x Zaříčanská

prosinec nezaváží se

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

OŽPD – M. Nejtková

Rozhovory s lidmi – kolik lidí vlastně žije v Újezdě nad Lesy
a přilehlých částech Prahy ???

Už více než rok přinášíme na tomto místě rozhovory se zajímavými lidmi, kteří nějakým způsobem
ovlivňují život v Újezdě nad Lesy. Rubrika, ve které jsou tyto  rozhovory publikovány,  se nazývá „Rozhovory
s lidmi“. Ale kolik lidí vlastně žije v Újezdě a přilehlých městských částech ?  A jak to bude za několik
málo let ? Mě osobně tyto otázky napadaly už delší dobu. A proto jsem se velmi rád začetl do materiálu,
který na žádost MČ Praha Újezd nad Lesy zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Přestože se
nejedná o demografickou studii v plném rozsahu, poskytuje řadu zajímavých čísel a údajů, z nichž si ně-
která můžete přečíst v následujících řádcích.

Současný počet obyvatel správního obvodu Praha 21.

         r. 2001 r. 2003 r. 2005 Výhled 2010
Újezd n/L 7 259 7 610 8 178 9 422
Běchovice 1 692 3 094 3 259 3 779
Klánovice 2 579 2 679 2 818 4 746
Koloděje    846    897 1 079 1 919
Celkem 12 376 14 280 15 334 19 866
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Největší absolutní i relativní nárůst zaznamenaly z jednotlivých městských částí Běchovice. V absolutním
počtu obyvatel pochopitelně „vede“ Újezd nad Lesy a naopak nejmenší jsou Koloděje.

K nárůstu počtu obyvatel v jednotlivých částech nedochází přirozeným přírůstkem obyvatel, ale migrací.
To asi není nic překvapivého – stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidíme, že všude kolem nás rostou nové
domy i bytové domy. A z tohoto pohledu je též zajímavý výhled do roku 2010. Újezd nad Lesy i další
přilehlé části jsou a nepochybně i nadále budou atraktivním místem k životu, a proto počet obyvatel na
tomto území dále poroste.

Otázkou zůstává, kolik obyvatel na území správního obvodu Praha 21 skutečně žije. Zcela určitě je mezi
námi skupina občanů, kteří na území obvodu žijí, ale nejsou tady nahlášeni k trvalému pobytu. Pak by
možná ta statistická data vypadala trochu jinak.

Počet nově narozených dětí

r.  1995 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005
Újezd n/L 35 75 69 70 101 94 85
Běchovice 10 11 13 19 27 20 16
Klánovice 23 25 21 17 27 26 19
Koloděje 5 7 4 14 12 10 15
Celkem 73 116 107 120 167 150 135

Počet dětí narozených na území správního obvodu je kolísavý a je dobrá zpráva, že má spíše rostoucí
tendenci. V tomto směru se správní obvod Praha 21 příliš neodlišuje od jiných částí Prahy. K tomu je potře-
ba ještě připočítat děti, které se do „naší“ oblasti postupně přistěhují se svými rodiči. Je tedy zřejmé, že
počet dětí (0 – 14 let) v dlouhodobém výhledu mírně poroste. A to je určitě dobrá zpráva !

Plná verze materiálu je k dispozici na Úřadě MČ Praha Újezd nad Lesy, konkrétně na odboru školství.

Tomáš Vaníček
šéfredaktor Újezdského zpravodaje

MEZI LIDMI

Boj o záchranu Klánovického lesa pokračuje!

Městská část Praha 21 má oproti jiným městským
částem ležícím na hranici Prahy obrovskou výhodu
a to jak v blízkosti Klánovického lesa a Škvorecké
obory, tak v tom, že se zde podařilo zachovat rela-
tivně původní krajinné prostředí.

V současnosti však hrozí do tohoto ekosystému
velký nevratný zásah prosazovanou stavbou rozsáh-
lého golfového areálu v Klánovickém lese. Investič-
ní společnost FOREST GOLF RESORT PRAHA plá-
nuje vykácet minimálně 60 ha lesa kvůli výstavbě
mezinárodního osmnácti jamkového golfového hřiš-
tě, minimálně dalších 100 ha má být zabráno na
doprovodné stavby. Za společností stojí zahraniční
investor Huron Holdings Limited – Guernsey (ost-
rov ležící u Severeního Irska).

Klánovický les představuje v současnosti největ-
ší zachovalou lesní plochu v oblasti Prahy a okolí.
Les slouží celoročně k rekreaci a sportovnímu vyži-
tí lidí všech věkových skupin. Druhy sportu a rela-

xace zde provozované využívají přírodního terénu
a neničí lesní partie ani se navzájem neomezují. To
bohužel nelze říci o golfu, který jen pro  úzkou sku-
pinu lidí chce zabrat až jednu pětinu celého Kláno-
vického lesa. Z bezpečnostních i technických důvo-
dů jsou totiž zabrány nejen greeny, na kterých
probíhá hra, ale celková plocha minimálně 160 ha
tak, aby nedošlo jednak k poškození hřiště pohybem
lidí a zvěře, ale také k jejich ohrožení hrou. 

Golfový areál se má rozkládat na území přírodní-
ho parku Klánovice-Čihadla, části přírodní reserva-
ce Klánovice-Cyrilov a části chráněného území NA-
TURA 2000. Vykácení tak velké plochy  lesa by vedlo
k nevratným změnám, které ohrozí faunu a floru
v celé oblasti. Podle studie posuzování vlivu hrozí
polomy na dalších 60 ha lesa, změna vodního re-
žimu způsobí další problémy v celé oblasti. Na udr-
žování trávníků se používají herbicidy a pesticidy,
které mohou ohrozit kvalitu vody v okolí. Zatím ne-
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můžeme dohlédnou, kolik takovýchto změn by toto
území poznamenalo. Podle stávajících plánu by stav-
ba zasáhla podstatnou část lesa, který leží za tratí
mezi Újezdem nad Lesy - Blatovem a Klánovicemi,
a rozdělila by toto velmi využívané a přirozené propo-
jení obou obcí patřících k městské části Praha 21.

V loňském roce se 1215 občanů Úval a okolí, 839
občanů městské části Praha-Klánovice a 940 obča-
nů jiných přilehlých městských částí podepsalo pod
petici proti výstavbě golfového hřiště. Petici podpo-
řila i rada města Úval i organizace Českého svazu
ochránců přírody v Úvalech. Petice byly předány
Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, Magistrá-
tu hl.města Prahy a Ministerstvu životního prostře-
dí. Většina zastupitelů Klánovic se na základě této
petice i vyjádření řady odborníků na veřejném za-
sedání v září loňského roku postavila proti výstav-
bě golfového areálu. Zastupitelé se rozhodli podat
návrh na změnu územního plánu hlavního města
Prahy,  do kterého se  již z devadesátých let golfový
areál podivným způsobem dostal. Návrh na změnu
územního plánu je ve schvalovacím řízení. Informa-
ce o zasedání zastupitelstva městské části Klánovi-
ce proběhla ve zpravodajství televize Prima. Poda-
řilo se nám iniciovat, že tato kauza byla námětem
televizní debaty Na větvi, která byla vysílána v České
televizi. V televizní debatě se odborníci z Agentury
ochrany přírody a krajiny, zástupce Lesů České re-
publiky i starosta Klánovic jasně vyslovili proti stav-
bě golfového areálu.

Investoři se však nevzdali, zakoupili areál bývalé-
ho Golf Klub Praha o rozloze 2,9 ha. Vybudovali cvič-
né odpalovací loučky pro začínající golfisty a tím si
chtějí získat občany na svou stranu. Obnovu činnosti
Golf Klubu v jeho stávajícím rozsahu s oživením pro-
vozu  treningové louky a  restaurací vítáme a mo-
hou být Praze 21 přínosem. Další rozšiřování spoje-
né s vykácením lesa však rozhodně odmítáme.
Navíc existuje k záměru investora řada otázek. Po-
žadavek na 157, 6 ha pro osmnácti jamkové hřiště
nekoresponduje s rozlohou, která je potřebná  pro
hřiště takovéhoto typu. Osmnáctijamkové hřiště má
obvykle rozlohu 60–70 ha. Co míní investor podni-
kat se zbytkem území?  I když investor nechce pre-
zentovat své kompletní záměry, lze je snadno odvo-
dit již z názvu společnosti, která k tomuto účelu
vznikla. „GOLF RESORT“ představuje možná
mimo golfová zařízení též luxusní ubytovací za-
řízení, obytné vily či přímo vazbu na rezidenční
čtvrť. Rozparcelování a rozprodání původně les-
ní půdy by vedlo k obrovským ziskům vyplývají-
cím z rozdílu cen prodeje lesní půdy a staveb-
ních pozemků v okolí.

Zastupitelstvo a Rada naší obce Újezda nad Lesy,
který by byl kácením dotčen jistě více než zmiňova-
né Úvaly a možná i Klánovice, neboť pro naši místní
část Blatov je ohrožený les jediným přístupem

k území chráněného Klánovického lesa, zatím ne-
zaujaly k problematice jednoznačný postoj. To bylo
příčinou vzniku občanského sdružení Újezdský
STROM, které začalo působit počátkem roku a pro
které je okolní les základním atributem obce, který
jí dal název, a je třeba jej jednoznačně chránit.

Na podporu záchrany lesa bychom rádi, bude-li
to nutné, připravili petiční akci za účelem zjištění ná-
zoru občanů Újezda na stavbu golfového hřiště
a úrovně jejich podpory krokům okolních obcí proti
kácení lesa. V důsledku bychom pak rádi našli spo-
lečnou cestu s naší radnicí, aby k věci, která se týká
nás a generací našich dětí, zaujala aktivní postoj,
jako to učinili zástupci občanů v Úvalech a Klánovi-
cích. Konkrétním projevem může být podpora probí-
hajícího řízení o zvýšení ochrany dotčeného lesa
v rámci územního plánu hlavního města Prahy,
a podpora vlastníka pozemků lesa, podniku Lesy
České republiky s.p., v jeho záměru les chránit a ne-
podlehnout komercializaci na základě ekonomických
a politických tlaků.

Boj s lidmi, kteří u vidiny vysokých zisků jsou
ochotni obětovat cokoliv, zejména však národní
bohatství, není jednoduchou záležitostí. Žádáme
proto všechny, kteří jsou schopni a ochotni pomo-
ci, aby se k nám připojili a naše aktivity podpořili.

Tento článek měl vyjít původně v září. Díky uzá-
věrce Zpravodaje před polovinou srpna se nám ne-
podařilo jej uveřejnit dříve než v říjnu. Přesto je zcela
aktuální a v jednom možná i více. Ve dnech 20.
a  21. října 2006 proběhnou volby do zastupitelstva
městské části Praha 21.  Pokud Vám leží na srdci
osud lesa, nezapomeňme se ptát, než se rozhod-
neme dát svůj hlas někomu z kandidátů zaregistro-
vaných demokratických stran a hnutí, jaký je jejich
postoj k ochraně lesa proti kácení v souvislosti
s budováním golfového hřiště v Klánovicích a zda
budou připraveni pro to v případě potřeby něco kon-
krétního dělat.

Kontaktujte nás na adresách:

Občanské sdružení „Újezdský STROM – Spolek
pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části
Praha 21 – Újezd nad lesy a okolí“,
www.ujezdskystrom.info,
mail: info@ujezdskystrom.inf,

info@ujezdskystrom.info,
Michael Hartman,  tel. 777 064 278

Občanské sdružení za Klánovický les,
Boris Procházka, boris.prochazka@seznam.cz,
tel. 281 960 270

Klub přátel historie a přírody města Úval a okolí,
Petr Urban, tel. 777291326
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Petice za zprůjezdnění pro jízdu na kole probíhá

Mnozí jste si všimli, že od kon-
ce srpna probíhá v Újezdě petič-
ní akce za zprůjezdnění ulice
Čentická pro cyklisty v obou smě-
rech. Pod petici se podepsaly již
desítky občanů. Na základě čet-
ných proseb a podnětů, aby se
o této věci lidé dozvěděli také ze
Zpravodaje, jsme se rozhodli za-
slat informaci o probíhající petici
ke zveřejnění redakci Zpravodaje.

Vzhledem k termínu konání vo-
leb do zastupitelstva plné znění
petice v tomto čísle Zpravodaje
z prostorových důvodů neuveřej-
ňujeme. Spolu s podrobným zdů-
vodněním je dostupné na několika
veřejných plochách, webových

stránkách občanského sdružení
Újezdský STROM – Spolek pro Tr-
valý Rozvoj a Okrašlování Městské
části Praha 21 - Újezd nad Lesy
a okolí (www.ujezdskystrom.info)
a na podpisových místech.

Chcete-li koncepci rozvoje cyk-
listiky v Újezdě podpořit svým
podpisem, podpisová místa nalez-
nete zde:
Smíšené zboží Trojánek Blatov

(stanice autobusu Blatov),
Cykloprodejna Origoshop,

Starokolínská 95,
Knihkupectví Nad Lesy,

Staroújezdská 45,
Drogerie Jiřina Bultasová,

Soběšínská 239,

nebo se spojte se zástupci občan-
ského sdružení na

info@ujezdskystrom.inf.

Petice s  podpisy bude adreso-
vána již nově zvolenému zastupi-
telstvu, kterému zároveň popřeje-
me hodně úspěchů. Věříme, že se
nám jej společně s Vámi na zákla-
dě četných podpisů podaří pře-
svědčit, že legální a bezpečný prů-
jezd cyklistů mezi budovami školy
a dvěma částmi obce oběma smě-
ry není jen požadavkem jednotliv-
ců, ale celého množství občanů
a bude významným krokem pro
rozvoj cyklistiky jako alternativní-
ho způsobu dopravy a zvyšování
bezpečnosti a přátelskosti obce.
O výsledcích budeme čtenáře
Zpravodaje informovat.

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1. Vážení, v posledním Zpravodaji byly vytištěny
nové jízdní řády nejrůznějších autobusových linek,
vč. těch, které do Újezda nezajíždějí. Naopak zde
chybí l. 391, 330. Kvůli té také píšu: Nahrazuje
svými spoji býv. spoje linky 251, která je zejména
z konečné ze sídl. Rohožník dosti využívána.
Oproti tomu však l. 391 nepochopitelně z Květni-
ce na sídl. Rohožník staví (byť je to z dopravně-
bezpečnostního hlediska dosti problematické), za-
tímco od nádr. Klánovice tuto stanici projíždí!
Takže lidé ze sídliště musí jít domů pěšky, přes
křižovatku bez přechodu, kolem téže stanice. Kde
je logika takového jízdního řádu a co tomu říká
odbor ŽP a dopravy? Minimálně byste si měli
poslechnout lidi z autobusu, když vystupují o za-

KULTURA

stávku dřív, kde navíc již nejsou původní schůdky
(značně vyvýšená oproti chodníku). Jistě to bude
zajímat i další obyvatele Rohožníku, dejte jim to
prosím vědět přes Zpravodaj. Děkuji  Brouček Jan

Jelikož v době uzávěrky zářijového čísla Újezd-
ského zpravodaje nebyly ještě známy jízdní řády  no-
vých autobusových linek č. 391 a 330, nemohli jsme
je proto uveřejnit a přesunuli jsme tuto informaci do
dalšího čísla. Proto, až budete číst odpověď na svůj
dotaz v říjnovém čísle, budou zveřejněny tyto jízdní
řády v rubrice „Nové autobusy“ a informace o zříze-
ní těchto linek.

Na druhou část otázky bude odpovídat paní sta-
rostka v dalším čísle ÚZ.

M.Nejtková - redakce

Pozvánka všem občanům

Dne 14. října 2006 bude v Masarykově základní škole odhalena pamětní deska
bývalému učiteli, generálovi in memoriam Stanislavu Krausovi.

Zahájení v 10:00 hodin v parku u školy za přítomnosti spolubojovníků a zástupců ČSL.

Zveme občany Újezda nad Lesy, především bývalé žáky nezapomenutelného učitele.

Komise výchovy a vzdělávání
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Kulturní centrum Beseda - program na říjen 2006

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.

Pátek, 6.10., 18.00 hod. CESTA ŽENY - WORKSHOP ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
3 hodinový program zvláště určený těm ženám, které se chtějí proniknout do tajů orientální kultury. Budete se učit  orientální
tanec se závoji, modlitební kruhové tance, tanec s květinou a také relaxovat. Vstupné: 250,-Kč. POZOR v tělocvičně Beseda!!!

Sobota, 7.10., 18.00 hod.  POETICKÝ POŘAD - ROZPOVÍDANÁ HUDBA
Nejen hudební dialog houslisty a klavíristy, kteří za přispění skladatelů F.M. Veraciniho, bří. Bendů, J.Myslivečka, J.Brahmse,
B.Smetany a jiných přímo před Vámi oživí odkaz těchto hudebních geniů, přičemž zazní rovněž „ Třeboňský polyptych“, který má
v dějinách hudby epochální význam. Přijďte, uvidíte, uslyšíte. Pouze jedinkrát v Klánovicích, proto neváhejte.
Účinkují: J, Kvapil - housle, ing. Arch. V. Vojtěch – klavír. Vstupné: 60,-Kč

Úterý, 10.10., 10.15 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – O TŘECH KŮZLÁTKÁCH
Divadlo Na Kolečku uvádí klasickou pohádku o neposedných kůzlátkách. Se samosvojnými marionetami hraje pan Vladimír Tausinger.
Vstupné: 35,-Kč/osobu

Úterý, 10.10., 18.00 hod. SETKÁNÍ CLUBU 2002 - JAK JSEM OBSLUHOVAL ANGLICKÉHO KRÁLE
Zajímá vás práce a příhody odborného poradce pro tento  film režiséra Jiřího Menzela? Pan Dr. Šmíd ze Střední školy hotelnic-
tví a gastronomie byl pro tento film poradcem a bude nám o tom vyprávět – a on to umí. Při této příležitosti budete moci zhlédnout
výstavku zajímavostí z gastronomického muzea.

Čtvrtek, 12.10., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – TOMMYHO PEKLO   (NORSKO, 2005)
Komedie, 95 min, od 15 let. Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě nemá žádné velké problémy. Nic ale není, jak se zdá.
Norská komedie se snaží prolnout stereotypy sexuálních radovánek s připomínkou mravních zábran. Film oceněný na festivalu
ve Zlíně. režie: Ove Raymond Gyldenas hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoff, Mehran Iqbal, Linn Skaber, Atle Antonsen

Úterý, 17.10., 19.30 hod. KINO –  V ZAJETÍ RYCHLOSTI (NOVÝ ZÉLAND / USA, 2005)
Dobrodružný film, české titulky, 127 min., mládeži přístupný. Životní příběh Novozélanďana Burta Munroa ,který strávil 40 let upravováním
svého motocyklu Indian z roku 1920, aby s ním překonal světový rychlostní rekord na solných jezerech v Utahu. režie: Roger Donaldson
hrají: Anthony Hopkins , Bruce Greenwood, Diane Ladd

Čtvrtek, 19.10., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – NEBOHÁ PANÍ POMSTA (JIŽNÍ KOREA, 2005)
Thriller, 112 min., české titulky, od 15 let. Pomstychtivá mladá žena s andělskou tváří po návratu z vězení hledá odplatu – za
zločin, který nespáchala, za příkoří, které musela vytrpět, za ztracenou dcerku, kterou musela opustit. Film byl oceněn na festi-
valu v Benátkách 2005 Malým zlatým lvem. Režie: Park Chan-wook, hrají: Lee Young-ae, Choi Min-sik, Kwon Yea-young

Neděle, 22.10., 18.30 hod. JAZZOVÝ KONCERT – MICHAL GERA BAND
Michal Gera vystudoval Lidovou konzervatoř v oborech skladba a trubka a v USA v Berklee (Boston) jazzovou kompozici
a aranžování. V druhé polovině 70. let působil mimo jiné jazzrockové formaci Impuls, v Pražském Bigbandu, v Jazz Sanatoriu
Luďka Hulana, spolupracoval s Janou Koubkovou, byl u počátku Pražského výběru. V současné době kromě svého projektu
Gera Band hraje v kapela ASPM Jana Spáleného a v duu, kvartetu a sextetu s Milanem Svobodou.

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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Pondělí, 30.10., 10.00 hod.  DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Rukodělná dílna pod vedením Magráty (občanské sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz) po prázdninové
přestávce pokračuje. Dílnička bude tentokráte v tělocvičně areálu KC Beseda. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál

POZOR! Zahájení nových kurzů v tělocvičně BESEDA
● Tai Chi

Od 3. října budou zahájeny pravidelné kurzy Tai Chi (od 19.30 do 21.00).  Cena: 80,-Kč/lekce
● Orientální tanec

Od 4. října budou zahájeny pravidelné kurzy orientálních tanců (od 19.00 do 20.00). Cena: 50,-Kč/lekce

Omluva a informace o krátkodobém omezení provozu v KC Beseda

Vážení návštěvníci,
od začátku října bude v KC Beseda probíhat dílčí rekonstrukce, úpravy interiéru a instalace nových technologií
v rámci projektu tzv. Multimediálního centra ze zdrojů EU (Jednotný programový dokument pro Prahu), jež jsme
pro KCB zajistili. Omezení provozu bude výraznější až od 23. října, kdy bude omezen i provoz kavárny. Plánuje-
me trvání prací do poloviny listopadu. Dojde bohužel i ke krátkodobému uzavření kavárny na několik málo dní.
Sledujte prosím aktuální vývěsky v areálu Besedy či informace našeho mailového zpravodaje.

Co můžete tedy od tohoto projektu očekávat? Především zkvalitnění služeb a prostředí v KCB. V rámci projektu bude:
● zprovozněno digitální KINO při zachování klasické analogové KINO projekce
● zahájen provoz pracovišť veřejného internetu (veřejná PC pracoviště v předsálí KCB)
● nakoupeno mobilní profesionální ozvučení pro kulturní akce (koncerty v sále, předsálí i parčíku) a divadelní osvětlení sálu
● zahájen projekt bezdrátového připojení k internetu v okolí KC Beseda (technologie Wi-Fi), který budou moci využít především

návštěvníci kavárny v KCB či parčíku
● instalována prezentační technika pro seminární a přednáškové akce
● provedeny drobné stavební úpravy a opravy (sociální zařízení atd.)
● instalován nový nábytek v nové internetové kavárně
● zkvalitněny webové stránky Klánovického fóra nasazením nového programového modulu s možností  rezervace.

Prostor KCB bude i nadále sloužit kultuře. O tom není pochyb. Bude se jednat o kulturní, společenské a jiné akce ovšem
i s využitím nejmodernějších dnes dostupných technologií.
Ještě jednou přijměte naši omluvu za drobnější obtíže či menší komfort během následujících týdnů.

Ing. Petr Kubíček, Klánovické fórum, nadační fond, předseda správní rady

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)

tím, že pošlete svůj mail na info@klanovickeforum.cz .

● 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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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti a mládež

            autor                dílo

Gerber Michael 1969 Barry Trottel a zbytečné
pokračování

Flegel Sissi Ostrovy zamilovaných
Burnham Niki Svět vhůru nohama
Březinová Ivona Strážci světla: Písmeno X

Dalton Annie Vysoký let
Znáš to?

Jirásek Alois Z Čech až na konec světa

Lada Josef Mikeš
Saint-Exupéry, Antoine Malý princ
Shipton Paul Drsnej brouk

Zahrada strachu
Poledňáková Marie Jak se krotí krokodýli
Heitz Markus Pomsta trpaslíků
Brezina Thomas Kletba slepého mága
Boehme Julia Loupež v Safariparku

Pro dospělé
Straka Pavel Obecná chemie
Bishop Kirsten J. Vryté město
Kinsella Sophie Dokážete udržet tajemství

Matějková Jolana Boris Rösner
Clark Higgins, Mary Noční pláč
Watt Peter Po stopách bouře
Vandenberg Philipp Sixtinské spiknutí
Jansa Pavel Účtování
Cook Robin Planeta Interterra
Mc Clure Ken Dárce
Grisham John Lobista
Friedrich Joachim Čtyři a půl kamaráda

a osudný dřep
Clark Higgins, Mary Mrtvá na pláži
Brown Dan Andělé a démoni
Wallace Edgar King kong
Roberts Nora Modrá jiřina
Small Beatrice Poslední dědička
Parker Jefferson T. Temná voda
Shipton Paul Drsnej brouk - Zabiják

v dešti
Egbeme Choga Regina Zakázaná oáza

Irving John Dokud tě nenajdu
Napier Bill Záhadná ikona
Brugger Walter Filosofický slovník
Cruise V. J. Případ Trudeau
Manfredi Valerio M. Sedmá hrobka
Mudrová Ivana Prahou s otevřenýma

očima 3
Reilly Matthew Strašák
Doherty P.C. Píseň gladiátora
Coulter Catherine Nečekaná závěť
Thoma Helga Nemilované královny
Matray Maria Atentát
Okudžava Bulat Putování diletantů
Bastian Hans-Werner Zimní zahrady
Márguez Gabriel G. Sto roků samoty
Westlake Donald E. Ztracená smůla
Grisham John Poslední porotce
Jirásek Václav Atlas léčivých rostlin

Jak malovat
Čtvrtek Václav Říkání o víle Amálce
Velikovská Kamila Svobodná, i když za

mřížemi
Cimický Jan Truhla s tisíci zámky
Granger Ann Na to vem jed
Herbert Frank Kristova epizoda
Liparulo Robert Jezdec přichází
Cartland Barbara Polibek v Římě
Stephenson Neal Kryptonomikon
Bagshawe Tilly Zbožňovaná
See Lisa Tajemství hedvábného

vějíře
Hamilton Laurel K. Rozesmátá mrtvola
Evanovich Janet Než bys do tří napočítal
Patterson James Čtvrtý v pořadí
Dreyer Eileen Hříšníci a světci
Sterling Bruce Schismatrix
Chesterton G. K. Otec Brown na stopě

zločinu
Balogh Mary Trochu hříšní
Lewis Jon E. SAS  a speciální jednotky

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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Zahrádka v říjnu.

Co napsat o měsíci říjnu? Že je to měsíc uplaka-
ný s ranními mrazíky, mlhami, no prostě předzvěst
zimy. Když píši tyto řádky je poslední den měsíce
srpna a ono to vypadá, že je již říjen. Takové veleto-
če nám letos počasí připravuje. Možná, co jsem na-
psala o říjnu, nebude pravda a podzim se ukáže
v plné kráse, zahrádkář by si to velice zasloužil za
ty letošní velké zvraty v počasí. Teď si řekneme, co
v měsíci říjnu máme na zahradě udělat.

Ovocná zahrada :

U ovocných dřevin vyřežeme nemocné a suché
větve. U starších  stromů škrabkou odstraníme roz-
praskanou a odlupující se  borku. Jabloně a hrušně,
které byly napadeny v letošním roce strupovitostí,
postříkáme těsně před opadem listí 5 – 7 % rozto-
kem krystalické močoviny.

Maliny – v porostech maliníku a ostružiníku odře-
žeme odplozené větve, zakrslé a u maliníku také vět-
ve s boulemi způsobenými bejmorkou.

Jahody – záhony s jahodníkem okopeme, zem
mírně přihrneme k rostlinám a zavlažíme.

Okrasná zahrada :

Zakládáme živé ploty z opadavých listnáčů, vysa-
zujeme růže, vše dobře zalijeme a po oschnutí při-
hrneme zem. Květinové záhony čistíme od odkvet-
lých letniček a suchých natí otužilých trvalek.
Choulostivější druhy, které mají až do zimy živé ston-
ky, řežeme až na jaře, aby lépe přečkaly zimu napří-
klad chryzantémy. Dokončíme výsadbu cibulovin. Po
prvním mrazíku vyzvedneme ze země hlízy jiřinek,
begonií, dosen, osušíme a uložíme v chladné bez-
mrazé místnosti.

Trávník – naposledy posekáme, aby ještě trochu
povyrostl.

Pažitka – pro rychlení pažitky v zimě vyryjeme
dobře vyvinuté trsy a založíme je do pařeniště nebo
pod přístřešek, asi za měsíc je očistíme od zaschlé
natě a zasadíme do hrnků.

Další povídání o okrasných dřevinách :

Tento měsíc jsou na řadě opadavé jehličnany
a thuje.

LARIX MILL- modřín , čeleď  Pinaceae – borovico-
vité.

Modříny jsou poměrně rychle rostoucí světlomil-
né opadavé jehličnaté stromy, původem z chladněj-
ších oblastí mírného pásu severní polokoule. Dosa-
hují výšky 4–5 m ve věku deseti let. Dobře odolávají
znečištěnému ovzduší, mrazu, nenáročné na půdu,
potřebují vyšší vzdušnou vlhkost. Jsou vhodné jako
solitery pro krásný vzdušný vzhled. Existuje asi de-
set druhů ve čtyřiceti kultivarech.

Larix decidua – modřín opadavý evropský.
Evropský druh vyšších poloh, světle zelený, na

podzim světle žlutý. Maximální výška 30 –35 m.
Kultivary:

L.d. Corley – zakrslý kulovitého tvaru výška 1,5 m
L.d. Horizontális- poléhavý, je-li naroubovaný na

kmínek vytváří až k zemi převislý habitus
L.d. Pendula – 10 m, někdy až 20 m dorůstající

kultivar, pokroucený kmen s několika vrcholy
Larix kaempferi – modřín japonský.

Dosahuje výšky 25 m. Jehličí modrozelené, kůra
mladých stromů je naoranžovělá. Je vhodnější než
modřín evropský
Kultivary:

L.k. Blue Rabbit – výška 10 –15 m, tvar koruny je
úzce kuželovitý, výrazně modré jehličky na vystou-
pavých větvích

L.k. Diana – pokroucené větve, modrozelené jehlič-
ky

L.k. Pendula - převisající z výšky 4 –5 m, bizarní
habitus, pomalý růst

L.k. Walterdigen – nový miniaturní, světle zelený
kultivar, načepýřený, kulovitý habitus, rozměry ne-
jsou dosud známy

Larix euroolepis – modřín euroasijský.
Je spontálním křížencem L.deducia a L. kaemp-

feri , kterému se více podobá. Má vyšší nároky na
půdu a vlhkost, ale je odolnější proti rakovině a má
menší nároky na světlo.
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Ginko Biloba – jinan dvoulaločný - dobře snáší zne-
čištěné ovzduší, vyhovují mu lehčí vlhké záhřevněj-
ší půdy a světlá stanoviště.

Z 15 – 20 kultivarů jsou nejznámější G.b.Autumn
Gold se světlejší barvou olistění, G.b. Fastigiata
s širokou korunou a nízký převislý G.b.Pendula .

THUJA L. -  ZERAV

Název z řeckého thya = kadidlový strom.
Známe 6 druhů stále zelených druhů jehličnatých

stromů, stromků, keřů i zakrslých tvarů původem ze
Severní Ameriky a Asie. Kultivarů je téměř 150
a uplatňují se  ve skupinách, živých plotech či sa-
mostatně jako solitery. Výborně zadržují prach, tlu-
mí hluk a uplatňují se jako malé větrolamy. Menší
druhy se hodí do skalek, vřesovišť i nádob. Hlavní
estetický význam – olistění a plody.
Thuja koraiensis – zerav korejský.

Pochází z hornatých oblastí Koreje. Ve stromko-
vém tvaru dorůstá do výšky maximálně 10 metrů,

častěji je pěstován jako keř. I přes svou otužilost  není
u nás mnoho rozšířen. Upoutá nás sněhobílou bar-
vou spodní strany větviček.
Thuja occidentalis – zerav západní.

Původ z východu Severní Ameriky a Kanady.
U nás již běžný druh s mnoha kultivary. Základní typ
dorůstá výšky 15 – 20 metrů, naprosto mrazuvzdor-
ný, vyhovují mu vlhčí půdy i ovzduší je velmi při-
způsobivý, vedle tisu nejvhodnější ke tvarování. Vět-
vičky jsou u základního tmavozelené ploché s šupi-
natými jehličkami rozloženými ve vodorovné rovině.
Šištičky jsou protáhle oválné vzhůru postavené asi
6–12 mm dlouhé. Kultivary jsou dle mínění odborní-
ků užívány na našich zahradách až nadměrně.  Drob-
nější kultivary mají uplatnění i v minizahrádkách.
Kultivary:

T.o. Alba – kuželovitá, 5 m vysoká, žlutavě bělavé
nebo bílé konečky větviček.

T.o. Cloth of Gold – 5 m vysoká, zlatě žluté větvičky
T.o. Columbia – 15 m vysoká, vodorovné větve,

v zimě bělostrakaté větvičky
T.o. Columna- sloupovitá, 5 m vysoká, tmavoze-

lené větvičky
T.o. Danica- minikultivar, vysoká 0,5 metrů, jasně

zelené větvičky
T.o. Elegantissima – kuželovitý tvar 5 – 7 metrů

vysoká, konečky větviček žluté až oranžové
T.o. Filiformis – kuželovitá rozvolněná 1 - 1,5 me-

trů vysoká, tenoučké provázkovité, převisající vět-
vičky, nazlátlé šištice

Mezi jehličnaté také patří a nedivte se:
GINKGO L. – čeleď Ginkgoaceae – jinanovité.

Název pochází z japonštiny – v překladu zname-
ná stříbrná meruňka.

Existuje pouze jeden dvoudomý opadavý druh,
exotického vzhledu, pravděpodobně z východní Číny.
Dekorativní, estetický význam, léčivé vlastnosti vý-
tažků z listů.
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T.o. Globosa- kulovitá, kompaktního tvaru, průměr
2 metry, svěže zelená v zimě šedozelená

T.o. Little Champion – zakrslý , šedozelený, tvar
koule, průměr 0,5 metru, v mládí rychle roste

T.o. Ohlendorffii - velmi atraktivní, zakrslý, 1 metr
vysoký, načervenalé jehlice

T.o. Smaragd – velmi žádaná, stěsnaný kuželovi-
tý tvar, 3 – 5 metrů vysoký

T.o. Tiny Tim – jen 0,5 metrů vysoký, pomalu ros-
toucí trpaslíček, ploše kulovitý tvar, zelená barva

T.o. Umraculifera - výrazně modrozelená, poloku-
lovitá forma, pouze 1 metr vysoká

Thuja orientalis – zerav východní.
Pochází z východní Asie. Dorůstá do 10 metrů,

vejčitá koruna ke stáru řídne. Ploché větvičky jsou
svisle postavené ( jako listy v pootevřené knize),
v zimě hnědne až fialoví. Snáší sušší prostředí, je
méně otužilá. Vyžaduje půdy s obsahem vápna.
V mládí krásná, později ztrácí vzhled.
Kultivary:

T.or. Aurea Nana – drobná 0,6 m vysoká, velmi
hustá forma, světle zelené větvičky, v létě zelené

T.or. Aurea Pygmaea´- kulovitého tvaru o průmě-
ru 2,0 metru, konečky větviček zlatožluté

T.or. Elegantissima - 3 – 4 m vysoká, štíhle kuže-
lovitá forma, zlatožlutě rašící, v létě zelenožlutá

T.or. Filiformis Pendula - pěkná, široce kuželovi-
tá, velmi tenké převislé větvičky

T.or. Rosedalis Compacta – světle modrozelený
ploše kulovitý, výška 0,6 – 0,8 metrů vysoký

T.or. Sieboldii – zakrslý, protáhle kulovitý, hustý,
výška 1 - 1,5 metru

Thuja plicata – zerav obrovský.
Pochází ze Severní Ameriky, u nás poměrně čas-

to užívaný. Mohutný až 30 metrů vysoký strom, ku-
želovitého tvaru. Ploché šupinaté větvičky jsou sil-
ně lesklé, na líci tmavozelené, s modrobílou kresbou
na rubu. Po rozemnutí silná aromatická vůně.
Kultivary:

T.p. Cuprea – husty, zakrslý, výška 1 metr, z jara
bronzově žlutý, v létě zezelená

T.p. Excelsa - sloupovitý , 10 metrů vysoký, tma-
vozelená jehlice

T.p.Rogresii – 1 metr vysoký, protáhle kulovitý, od-
stávající tmavozelené větvičky na koncích žlutavé

T.p. zebrina – kuželovitý tvar 15 – 20 m vysoký,
žluté panašování větviček

Thuja Standishii – zerav japonský .
Pochází z Japonska, je pomalu rostoucí druh, výš-

ka do 10 metrů. Méně otužilý, řídký, má spíše sbír-
kový význam.

Tímto končíme pro letošní rok s přehledem jeh-
ličnanů. Jestli  Vám jen trochu pomohl, tím splnil účel
a jsme moc rádi.  Téma pro příští rok je jen na přání
našich příznivců a čtenářů.

Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

ZAHRÁDKA

Informace:

Výstava:

Naše organizace v letošním roce oslavuje 60. výročí založení spolku,  ale i 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  Peleš-
ka, 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.

Český zahrádkářský svaz organizace Újezd nad Lesy společně s naší členkou Lucií Dlabačovou Vás
srdečně zvou na  tradiční podzimní a vánoční prodejní výstavu, kde si budete mít možnost prohlédnout
a nakoupit aranžmá se suchých květin.

Výstava se koná v Areálu snů ČZS - Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495 a je rozdělena do dvou termínů:
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Podzimní - dušičková - se koná v těchto dnech :
pátek 20.10. 2006 od 12.00–18.00 hod.
sobota 21.10. 2006 od 9.00–17.00 hod.
neděle 22.10. 2006 od 10.00–15.00 hod.

Vánoční - adventní - se koná ve 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.

Moštování:
Stále moštujeme až do ukončení zájmu, proto se informujte, je možno vždy v sobotu dopoledne přímo

v našem Areálu snů nebo na známém telefonním čísle stejném se zájezdy
př. Líznerová 281982219.

Těšíme se na Vaši návštěvu na výstavách a zase příště o něčem zajímavém na těchto místech. Výstavy
si zhodnotíme v dalším čísle.

Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

SPORT

občanské sdružení

FC Rohožník United

Vás zve na 14. ročník tradičního újezdského nohejbalového turnaje trojic,
pořádaného na hřišti v Hulické ulici v Újezdě nad Lesy

dne 7.10.2006 (sobota)
Kapacita míst je omezena, první nahlášení mají přednost.

Začátek turnaje je v 9,00h. Startovné je 200 Kč/tým.

Zájemci, hlaste se u Davida Stulíka, tel: 603-147-941 ( možné zanechat i zprávu )

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY ZAHÁJIL SPORTOVNÍ SEZÓNU 2006/2007

V pondělí 11.září 2006 začalo cvičení žen pod vedením Líby Maškové a Ivy Špičkové v ZŠ v Polesné ul.

Program cvičení pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična ZŠ v Polesné

cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična

volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična

cvičení ženy čtvrtek 19,45 – 20,45 malá tělocvična

Jako v minulém roce, tak i letos pokračuje sportovní gymnastika Hanky Rosové (777 025 022) a cvičení
žáků a žákyň s Míšou Křelinovou (732 812 869) a Petrou Šebestovou.

Harmonogram cvičení dětí a informace o ostatních oddílech jednoty najdete v průběhu měsíce října na
internetových stránkách www.mujweb.cz/sport/sokolujezd

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte zkusit protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy
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HÁZENÁ – spor t  pro všechny kluky

Víte že pouhých pár kilometrů od
Újezda nad Lesy se hraje házená
nejdéle na území naší republiky?
17. listopadu 1947 sehráli historic-
ky první utkání v házené družstva
Sparty Praha a Sokola Úvaly, úval-
ští házenkáři zvítězili, a založili tak
tradici, která trvá dodnes.

Chtěli bychom všem zájem-
cům oznámit, že se v měsíci říj-
nu koná nábor dětí pro družstva
minižáků ročník narození 1996,
1997, a pro přípravku, ročník
narození 1998, 1999. Rodiče
můžou přivést své děti vždy
v úterý a pátek od 16,00 na há-

zenkářské hřiště v Úvalech pod
sokolovnou nebo do sokolovny
(podle počasí) vše na náměstí
Arnošta z Pardubic. Doprava
dětí na tréninky bude zajištěna
po vzájemné dohodě. Případné
dotazy rád zodpoví na telefonu
777 690 814 trenér Jiří Dráb.

TJ Sokol Úvaly - oddíl házené

NOVÉ AUTOBUSY

v souvislosti s rozvojem obce Květnice a požadavky obcí Úvaly, Dobročovice a Květnice
došlo od soboty 2.9., resp. pondělí 4.9. 2006 k trvalým změnám v provozu linek PID v naší
oblasti.

● Zavedla se nová linka PID č. 330 v trase „Depo Hostivař - Průmyslová - Dolnoměcholup-
ská Dubeček - Dubeč - Koloděje - Újezd nad Lesy - Rohožnická - Úvaly, žel.st.“. Linka je
v provozu pouze v pracovních dnech v období cca 5.00 - 17.30 hod. v rozsahu vybra-
ných spojů a nahrazuie vybrané spoie linky Č. 229. Dopravcem linky Č. 330 je firma
 OAD Kolín s.r.o.

● Zavedla se nová linka PID č. 391 v trase „Nádraží Klánovice - Hulická - Rohožnická -
Květnice Dobročovice - Úvaly, žel.st.“. Linka je v provozu pouze v pracovních dnech
v období cca 5.00 - 21.30 hod. a v úseku „Nádraží Klánovice - Rohožnická“, resp.
„Sídliště Rohožník - Nádraží Klánovice“ nahrazuie vybrané spoie linky Č. 251. Doprav-
cem je fa HOTLlNER S.r.o.

Upozornění: Obě nové linky obsluhují z provozně-technických důvodů zastávku „Sídliš-
tě Rohožník“ pouze ve směru „Depo Hostivař“, resp. „Nádraží Klánovice“; v opačném směru
je poslední zastávkou na území hl. m. Prahy zastávka „Rohožnická“.

Jelikož v době uzávěrky zářijového čísla Újezdského zpravodaje nebyly známy jízdní
řády těchto autobusových linek, informujeme Vás proto o těchto novinkách v říjnovém
čísle ÚZ.

Za redakci - M. Nejtková

Zavedení nových autobusových l inek, IJCc..
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SVAZ POSTIŽENÝCH INFORMUJE

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice
Obvodní výbor Praha 9, Nemocniční 6, 190 00  Praha 9
Tel: 777 286 672, e mail: strasmajrova.eva@seznam.cz

S R D E Č N É    P O Z V Á N Í

na akci konanou v rámci 2. ročníku týdne s SPCH v ČR 2006,

která proběhne dne 13. října 2006 od 9:00 do 18:00 hodin
V Praze 9 – Horních Počernicích část Chvaly,

výstavní prostory Špejchar.

Účelem námi pořádaného dne je bližší seznámení veřejnosti s posláním a činností SPCCH:
- snaha o vytvoření přátelského prostředí ve společnosti ke každému věku a úsilí o vzájemné

přiblížení lidí se zdravotním postižením, seniorů a většiny společnosti
- otevření se vzájemné spolupráci a solidaritě mezi spoluobčany, veřejnou správou, podnikatel-

ským sektorem, neziskovými organizacemi a médii
- rozvoj kvality života lidí se zdravotním postižením, především dlouhodobě nemocných seniorů

Budete mít možnost vyslechnout přednášku lékařky, zhlédnout ukázky prací našich členů, krát-
kou ukázku cvičení pro zdraví, zúčastnit se paměťových soutěží a pobavit se při hudební pro-
dukci. Dozvíte se o rekondičních pobytech, cvičení, přednáškách a besedách se zajímavými
lidmi, výletech, o návštěvách kulturních zařízení apod.

Přijďte mezi nás nejen v tomto týdnu.
Eva Štrasmajrová

           Předseda OV SPCCH v ČR Praha 9

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami spolu se Sdružením důchodců
v Újezdě nad Lesy zve nejenom všechny své členy,

ale i zájemce o zahradní architekturu
na přednášku, která se uskuteční

ve čtvrtek 5. října 2006

Přednášet bude, nám již známý, pan Ullman, pracovník Botanické zahrady UK v Praze,
tentokrát ne o kaktusech, ale

o „zahradách slavných“,

své vyprávění doprovodí diapozitivy.

Přednáška začne, jako vždy v 15:00 hod.

Těšíme se na setkání s vámi v zasedací místnosti MÚ.
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LESNÍ BRIGÁDA

STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy a okolí - pořádal v sobotu 9. září
2006 úklid lesa mezi ulicemi Polesná, Čentická a Staroklánovická. Sešlo se nás na třicet a podařilo se nám uklidit kus lesa.

Sraz u Masarykovy školy Pavel Roušar a Michael Hartman

Sraz byl v 9:00 v Čentické ulici u Masarykovy školy, přesněji u vchodu do Divadla pod úrovní. Při stěně budovy byly připraveny
dvě informační tabule s údaji o STROMu - jeho poslání a záměrech, peticí „za zprůjezdnění pro jízdu na kole v obou směrech“,
a hlavně instukcemi pro „brigádníky“: plánek lesa s vyznačením sektorů, které jsme měli uklízet, a doporučení, jak si počínat,
když se do náš zakousne klíště, a další.

Na akci dorazilo přibližně dvacet dospělých s celkem asi deseti dětmi. Zahájení se ujali zakladatelé STROMu Pavel Roušar
a Michael Hartman s instruktáží, co kde a jak budeme v lese uklízet. Kdo nebyl vyzbrojen z domova, dostal rukavice, a každý
nafasoval velký plastový pytel na odpadky. Dohodli jsme se, že většina bude sbírat smíšený odpad, několik z nás pak jen plasto-
vý. Silnější jedinci měli dokonce pytle dva.

Nejhorší situace byla podél místních komunikací, ale i podél cest, které vedou lesem. Je až neuvěřitelné, co lidé dokážou do
přírody vyhodit. Museli jsme dávat pozor hlavně na děti, protože bylo všude spousta střepů a zrezavělých plechovek ať už od
barev nebo konzerv. Byly zde i trosky starých televizních přijímačů a jiných domácích spotřebičů, sedadla z automobilů, staré
pneumatiky a dokonce jedna zapomenutá - celkem funkční, avšak řádně zrezivělá - koloběžka.

I toto najdete v lese v blízkosti ZŠ... Pražské služby třídí odpad

Naše skupina zahájila úklid od Čentické směrem k Polesné, hranici s druhou skupinou tvořila pěšina vedoucí šikmo od Diva-
dla pod úrovní směrem ke křižovatce ulic Polesná a Čenovická. Během úklidu jsme si udělali krátkou pauzu, aby se děti posilnily.
Ještě víc než svačinka děti potěšilo, když jsme mezi spadanými listy objevili malého ježečka.

Pak jsme pokračovali v čištění lesa podél Polesné. Cestou jsme našli množství plastových izolací silnoproudých kabelů, které
sem zřejmě „uklidili“ dělníci pracující na okolní nové výstavbě. Čirou náhodou jelo kolem vozidlo Pražských služeb vyvážející
plasty z kontejnerů umístěných na sběrných místech po Újezdě. Chlapi byli ochotní, takže jsme mohli plastové izolace vysypat
rovnou do jejich vozidla.

Dál jsme pokračovali od Čenovické po lesní pěšině zpět ke škole. Po pár desítkách metrů jsme narazili na neuvěřitelné
množství odpadků rozesetých široko daleko kolem cesty. Pravděpodobně se jedná o starou skládku. V tomto místě jsme to
vzdali. Na to bychom opravdu nestačili a navíc jsme měli docela strach o děti. Uvidíme, zda se podaří zajistit, aby úklid tohoto
místa provedl vlastník, kterým je podle katastru Magistrát hlavního města Prahy.

Naštěstí se celá akce obešla bez zranění. Podařilo se nám nashromáždit asi šedesát pytlů. U nich zůstalo několik hromad
dalšího odpadu, který se do pytlů nevešel. Pavel Roušar pak pracovnici Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 21 předal mapku
s vyznačenými místy, kde jsme připravili odpad k odvozu.

Akci jsme zakončili krátce po poledni. Rozešli jsme se lehce znaveni, hladoví se těšili na oběd a hlavně plni uspokojení
z vykonané práce.
Děkuji všem, kteří se do úklidu lesa zapojili, a věřím, že na další podobné akci se nás sejde ještě víc. Děláme to přeci pro nás
a naše děti!

Jan Váša
Jan.vasa@gmail.com, www.janvasa.cz
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ZPRÁVIČKY   Z  NAŠÍ   ŠKOLIČKY

Tak už nám to zase začalo. V pondělí 4. září Sedmi-
kráska ožila dětskými hlásky. Čerství předškoláci hrdě
vycházeli po schodech do „velkého“ oddělení Sluníček,
do oddělení Berušek přišli malí špunti plni očekávání.
Světe div se! Tentokrát jsme první den obešli bez jedi-
né slzičky. Tak šikovné máme  letos děti!

A hned jsme se rozjeli naplno. Už v pátek 8. září jsme
odjeli na první lekci plavání do bazénu v Hloubětíně
a rovnou s osmnácti dětmi. S radostí jsme využívali nád-
herného babího léta a trávili spoustu času na zahradě.
Děkujeme rodičům Kačenky a Marušky Dubových, kte-
ří nám zahradu krásně posekali.

V říjnu u nás také začínají odpolední zájmové krouž-
ky pro děti. Letos jsou to tradiční angličtina, dětský ae-
robic, hra na flétnu a keramika.

Novinkou jsou naše webové stránky, které by měly být v provozu od října. Najdete nás na adrese
www.ms-sedmikraska.cz.

Martina Kubová
Mateřská škola Sedmikráska

!! MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY INFORMUJÍ !!!
LAMPIONÁDA 31.10.2006 v 17:00 HOD PSÍ PLÁCEK
BRIGÁDA 4.11.2006 v 9:00 HOD PSÍ PLÁCEK
MIKULÁŠSKÁ 3.12.2006 v 15:00 HOD RESTAURACE BLATOV
MAŠKARNÍ 11.02.2007 v 15:00 HOD RESTAURACE BLATOV

Za sdružení - pí Danielová

Pan učitel Václav Potůček, který žije nyní v Turnově,
se dožil dne 21. července 2006 devadesáti let. Zdra-
ví mu přeje, vzpomíná na žáky a přátele v Újezdě
nad Lesy a Klánovicích. Humor ho v žádném přípa-
dě neopouští, už teď se těší, až bude slavit stovku.

Vladimíra Černíková, dcera

Vážení čtenáři,
Rádi bychom vám představily taneční skupinu AMBRA. Tato skupina vznikla

v září tohoto školního roku a jejími členy jsou žáci základní školy. Ačkoliv se
s tancem teprve seznamují, dokázali společně sestavit skladbu s názvem START
UP, se kterou měli možnost vystoupit v neděli dne 4.6. 2006 na dětském dni
v Běchovicích. Litujeme, že nebyla příležitost, aby svou práci předvedli také
v Újezdě. Touto cestou bychom vás chtěly informovat o tom, že i v amatérské sféře
vznikají společným úsilím pěkné a zajímavé věci, které nám však díky absenci
kulturních akcí typu „setkávání a přehlídek činností zájmových kroužků a amatér-
ských nadšenců“ v Újezdě zůstávají utajeny.

Najdou-li se mezi vámi tací, kterým tato situace také není lhostejná a jsou ochotni
s tím něco udělat, prosím, kontaktujte nás. Věříme, že se nám společnými silami
podaří oživit společenský život v Újezdě. Rády také uvítáme nové členy do taneční
skupiny  AMBRA, ale i do taneční skupiny  GRIP.

Děkují a na případné setkání se těší vedoucí těchto skupin Alžběta Martínková a Lenka Zátková (Grip-Ambra@seznam.cz )

Pozvání

Chcete se s námi podívat na trhy v Polsku
v Kudové? Máte možnost se přihlásit u pí Zajacové
tel: 2819 70 138. Termín zájezdu je sobota 21. října,
odjezd v 5:00 hod - Auto Štangl.

Cena zájezdu 200,-Kč.
Za ČČK – pí Zajacová
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Pozvánka
Občanské sdružení Neposeda oslaví na začátku

října dvouleté výročí činnosti. Při té příležitosti ofici-
álně otevřeme nízkoprahový klub Autobus pro mlá-
dež. Součástí programu bude prezentace dosavad-
ní činnosti našeho sdružení a dalších plánů do
budoucna.

Těšíme se na setkání s Vámi ve středu 4. října
2006 v 16.30 hodin v areálu Stará pošta v Běchovi-
cích.

Za tým o.s. Neposeda Bc. Melanie Zajacová (mo-
bil 605 861 109) více na www.neposeda.org

Klub malý Neposeda
Po prázdninovém omezeném provozu bude od září

Klub malý Neposeda opět otevřen pro všechny rodi-
če s malými dětmi vždy v úterý a ve čtvrtek od 10:00
do 12:00 hodin. S novým školním rokem jsme při-
pravili i novinky: nakupujeme další hračky a vybave-
ní pro rozvoj schopností a dovedností dětí, připra-
vujeme inovaci programu. Přijďte se mezi nás také
podívat!

Za Klub malý Neposeda Alena Fritzenová (mobil
736 452 377)
www.neposeda.org/malyneposeda

Otevřený klub Neposeda
Od září opět rádi přivítáme všechny děti, které mají

chuť trávit u nás zdarma volný čas – připravujeme
různé soutěže a hry, k dispozici jsou i stolní hry, bu-
žírky a různé výtvarné a jiné potřeby. Je možné při-
nést si vlastní nápady, cédéčka i si jen tak popo-
vídat. Otevřeno máme v obvyklých časech vždy
v pondělí 16:00–18:00 h a ve čtvrtek 15:00–17:00 h.
Na všechny čekají nové nápady a hry i noví dobro-
volníci. A pozor! Od října chystáme výrazné změny.

Za Otevřený klub Neposeda (prozatím) Melanie
Zajacová (mobil 605 861 109)  www.neposeda.org

Nízkoprahový klub Autobus
Již několik měsíců funguje nový klub Autobus. Níz-

koprahový klub znamená, že k nám může přijít každý
ve věku od 12 do 26 let, najde v něm dobrou atmosfé-
ru a muziku, zdarma ping-pong, šipky, fotbálek, žong-
lovací nástroje, stolní hry, internet atd. Je také možné
se s námi poradit, máte-li nějaký problém (doma, ve
škole …) nebo jen tak posedět. Neužívá se tu násilí,
nepije alkohol, neberou drogy a je to tu v pohodě. Tak
se přijďte podívat. Otevřeno je v úterý a ve středu
od 17:00 do 20:30. Webové stránky připravujeme.

Za Nízkoprahový klub Autobus Petr Winkler (mo-
bil 728 221 883)
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RŮZNÉ

Blíží se druhé výročí vzniku Poradny pro zdravotně a sociálně handicapované TARO
Zájemcům o informace ze života handicapovaných

z důvodu zhoršeného zdravotního stavu je určen
Internetový Zpravodaj, ve kterém čtenáři najdou
užitečné informace a tím si rozšíří povědomí o dané
problematice a v případě potřeby mohou na zákla-
dě získaných poznatků pomoci při řešení problémů
výše uvedených cílových skupin.

Všechny služby poskytované poradnou TARO jsou
bezplatné a je možné jich využít prostřednictvím In-
ternetu, telefonu, Skype i ICQ. Bližší informace
o poradně najdou zájemci na Internetové adrese:
http://www.taro.cz .

Přejeme celé společnosti, aby služeb poradny
TARO bylo co nejméně zapotřebí. Pro ty, kteří
však tuto pomoc potřebovat budou, chceme udě-
lat maximum možného pro zmírnění nepříznivých
dopadů a tím napomoci ke řešení obtížných situ-
ací, do kterých se občané naší republiky mohou
dostat.

Pavol Halaj
                                       Poradna TARO

V prosinci tomu budou již dva roky co začala pro-
vozovat své služby Poradna pro zdravotně a sociál-
ně handicapované pod názvem TARO. Jak je již
z názvu patrné, poradna slouží především zdravot-
ně a sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel
v rámci celé ČR. TARO poskytuje své poradenské
služby v oblastech sociálního zabezpečení, důcho-
dového i nemocenského pojištění, sociální péče,
státní sociální podpory, zaměstnanosti, pracovně
právní problematiky, ale i dalších oblastí, které
mohou pomoci takto handicapovaným občanům.

Kromě využívání poradenských služeb mohou zá-
jemci z řad zdravotně znevýhodněných hledající pra-
covní uplatnění, ale i firmy a organizace, které takto
znevýhodněné chtějí zaměstnat, inzerovat v kategorii
Práce. Našim cílem není práci hledat, nýbrž nabíd-
nout zprostředkování. Vycházíme z filosofie rovných
příležitostí. Nechceme našim klientům poskytovat
péči, ale asistenci a podporu.

Na webu poradny je rovněž Seznamka pro zdra-
votně znevýhodněné, ale i pro ty, jimž nevadí zdra-
votní omezení při navázání partnerského vztahu.

PLACENÁ INZERCE

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

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

jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098

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

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
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

Výuka angličtiny
Kde? - Mateřské centrum Šestajovice, Revoluční 13,

vchod dvorem, 1. patro, od 12. 10. 2006

informace: Jana Jindrová,  608 362 310

Hledáme byt k pronájmu v Praze
gars. - 1 + 1 do 9.000 Kč,

nebo 2 + kk - 3 + 1 do 13.000 Kč vč. popl.

Tel.: 220 806 245,  605 845 088
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

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

placená
 inzerce & reklama
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! 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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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

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 281 972 273 nabízí

Masáže –  nově:
 thajské masáže, masáž horkými kameny,
celulitidové programy, víkendové pobyty

klasické, lymfatické, reflexní, reiki,
 baňkové, Zen Touch Shiatsu,

 moxování, parafín

Sauna, Vířivá vana, Solárium

Nové produkty: přírodní mýdla,
byliny a polodrahokamy

www.topresort.cz

Zde mohl být Váš inzerát

placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama

Nabízím HLÍDÁNÍ DÍTĚTE
zde v Újezdě

mobil: 777 671 042
domů: 281 971 707

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

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

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

- náhradní díly na zahraniční vozidla
- slevy servisům

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

Přijmu šikovnou, spolehlivou, vyučenou
nebo s praxí

PRODAVAČKU do květinářství
v Újezdě nad Lesy.

Nástup možný ihned

608  982  711

(Koupím dýně jakékoliv velikosti - prosím nabídněte. Děkuji.)

hledám, kdo naučí dítě
ZÁKLADŮM NA KYTARU

Telefon: 777 289 399
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Stavební bytové družstvo

POKROK
s mnohaletými zkušenostmi

se správou, vlastnictvím i výstavbou
družstevního majetku

nabízí

bytovým družstvům
i společenstvím

vlastníků jednotek

komplexní
správu nemovitostí

Veškeré informace:
Vl. Březina – vedoucí obch. oddělení

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

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

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

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

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

Kosmetické studio AKVIZÁŽ
Alena KRÁLOVÁ

Úvaly
www.akvizaz.cz         mobil: 603 112 415

● ošetření všech typů pleti
● ošetření proti celulitidě a tuk. polštářkům
● depilace
● líčení
● prodej kosmetiky a dárkových poukazů
● modeláž nehtů acryl, gel

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 943.
Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Ing. Ondřej Štrouf, Bc Zuzana Vallová. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Hana Jančová. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:
Martina Nejtková, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Ing. Tomáš Vaníček, MBA. Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098.
Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 14. v měsíci. Náklad - 1600 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv
stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI
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 OVÁ ,
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 TARO 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

AUTODÍLNA
PNEUSERVIS
opravy vozů všech značek

Aleš Havránek
603 719 066    737 525 399

Újezd nad lesy

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

placená
 inzerce & reklama
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Česká strana sociálně demokratická
 
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit na konci čtyřletého volebního období, abyste posoudili, zda práce zastupitelů
za ČSSD byla pro městskou část užitečná a ve volbách rozhodli, zda chcete ,aby se naše městská část
i nadále rozvíjela nastaveným tempem po nadcházejících volbách. Jsou věci, které jsme dlužní
realizovat a prosadit v nadcházejícím volebním období .

Zdravotní a sociální péče

Je naším cílem :
1.1. prosazovat posílení pozice pacienta, usilovat o zavedení systému měření a vyhodnocení kvality poskytované

zdravotní péče
1.2. zvyšovat kvalitu sociálních služeb s důrazem na individuální potřeby klientů

Bezpečnost a pořádek

Je naším cílem :
2.1 prosadit rozšíření kamerového systému v oblastech se zvýšenou kriminalitou  
2.2 zvýšení preventivní činnosti policie se zaměřením na dopravu a obecnou kriminalitu

Bytová politika

Je naším cílem :
3.1 podpora všech forem  výstavby levného nájemního bydlení družstevní formou
3.2 přistupovat  citlivě k životnímu prostředí při přípravě dalších území pro bytovou výstavbu,

nákupní, rekreační a oddychové zóny

Doprava

Je naším cílem :
4.1 prosazování urychlení výstavby Městského /vnitřního/ a Pražského /vnějšího/ dopravního

okruhu
4.2 podpoříme činnosti dopravního inženýrství pro zvýšení bezpečnosti a  plynulosti dopravy /

organizace a regulace dopravy, světelná signalizace apod.
4.3 zlepšení dopravy v klidu realizací výstavby garážových domů

Zajištění financování

Je naším cílem :
5.1 zajistit včasnou informovanost občanů o záměrech městské části   v investiční výstavbě
5.2 reálně a efektivně využívat fondů Evropské unie k rozvoji městské části
5.3 pokračovat v trendu nezadlužování městské části

Školství a  vzdělání

Je naším cílem :
6.1 rekonstrukce a modernizace školek a možnost znovuobnovení činnosti „jeslí“
6.2 rozšíření podpory zájmové činnosti dětí a mládeže a oblasti volnočasových aktivit  

Volný čas, kultura a sport

Je naším cílem :
7.1 vytvoření grantů na vzdělávací,  kulturní a zábavné akce pro seniory a hendikepované občany
7.2 vytvoření nových víceúčelových sportovišť místního významu

Životní prostředí

Je naším cílem :
8.1    řádný úklid a čistota v ulicích
8.2    realizovat rozšiřování stezek pro cyklisty a jejich propojování v trasové celky
8.3     prosazovat opatření ke zlepšení ovzduší  a snížení hluku z dopravy

    
JSME LIDÉ NA VAŠÍ  STRANĚ
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Vážení spoluobčané,
Po čtyřech letech se opět obracíme na Vás při příležitosti voleb do Zastupitelstva  městské části Praha
Újezd na d Lesy. Zástupci naší strany se i v uplynulém období aktivně zapojovali do práce na plnění
volebních cílů s poctivým záměrem přispět k rozvoji městské části. Podařilo se mnohé. Za hlavní považujeme
ukončení činnosti  společnosti Laxemburger – Újezd nad Lesy s.r.o., jejíž činnost stála občany mnoho
peněz bez jediného efektu. Současně jako velmi pozitivní hodnotíme výstavbu nové mateřské školky, vložení
získaných peněz za prodej firmy Laxemburger-Újezd nad Lesy s.r.o. do pozemku „jámy Karel“. Samozřejmě
i dostavbu  školy je potřeba mezi úspěchy zahrnout. Pro příští období Vám předkládáme hlavní programové
cíle, které bychom chtěli ve spolupráci s dalšími zvolenými zástupci realizovat:

1. V řízení obce, správě majetku obce a finančních otázkách se chceme zaměřit na zkvalitnění
průhlednosti hospodaření obce, zkvalitnění kontrolního systému, aby nedocházelo
k nezákonným únikům finančních prostředků.

2. V oblasti rozvoje chceme podpořit realizaci projektu zástavby pozemku ve středu obce, která
by sloužila v maximální míře ve prospěch občanů městské části. Dále naší snahou bude přispět
k vybudování domova seniorů v části Blatova a tak napomoci řešit dlouholetý problém obce.
Dále řešení dokončení infrastruktury kolem hlavní komunikace, především kanalizace.

3. V oblasti dopravy je naší prioritou vyvinutí tlaku na obec Praha k zahájení výstavby obchvatu
městské části. Další prioritou je dokončení realizace přechodu pro chodce přes hlavní
komunikaci.

4. V oblasti školství a sportu věnovat pozornost údržbě stávajícího majetku školy a mateřských
škol, hlavní důraz položit na realizaci sportovního areálu pro děti v mezi školou a hřištěm FK.

5. V oblasti ekologie a péče o zeleň je naší prioritou zabezpečit prostředky na údržbu stávající
zeleně, zkvalitnění dalších  parkových úprav a věnování stálé péče otázkám komunálních
odpadů.

6. Budeme usilovat o realizaci protihlukové stěny železničního koridoru.

O splnění bodů  volebního programu se budou usilovat tito kandidáti na zastupitele:

1. Pavel Janda, RSDr 65 let Lišická 707 důchodce KSČM
2. Josef Dvořák, Ing. 62 let Onšovecká 424 systémový inženýr KSČM
3. František Vilímek 58 let Čentická 1385 strojvedoucí KSČM
4. Taťána Viktorová 46 let Žlebská 1619 OSVČ bez pol.přísl.
5. Růžičková Veronika 28 let Barchovická 983 inv. důchodce bez pol.přísl.
6. Božena Ryantová 50 let Žíšovská 1627 OSVČ bez pol.přísl.
7. Karel Prokeš 75 let Živonínská 1626 důchodce KSČM
8. Josef Půlpytel,

dipl. technik 63 let Cerhýnská 430 podnikatel KSČM
9. Jana Bartůňková 55 let Budčická 1272 důchodce KSČM

10. Pavel Janda 37 let Lišická 707 řidič KSČM
11. Jana Suchánková 56let Lozická 788 ved.sekretariátu KSČM
12. Iva Bártová 62 let Lozická 782 důchodce KSČM
13. Renáta Šnitrová 56 let Miletická 1624 laborantka KSČM
14. Bartůněk Jaroslav 60 let ,Budčická 1272 důchodce bez pol.přísl.
15. Viktorová Ludmila 65 let Měšínská 1635 důchodce bez pol.přísl.
16. Herzog Miroslava 70 let Žíšovská 1628 důchodce bez pol.přísl.
17. Václavek Bedřich 82 let Hodkovská 1572 důchodce KSČM
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si vás dovoluje pozvat na diskusní večer s lídrem a kandidáty
za ODS do Zastupitelstva městské části Praha 21, který se bude konat
12.10.2006 od 18. hodin v zasedací místnosti úřadu.

                                    Těšíme se na vás !!!

Za tým kandidátů:
                                    Andrea Vlásenková
Lídr kandidátní listiny ODS  a starostka městské části Praha 21

Vážení spoluobčané,

dovolte nám pozdravit Vás v předvolebním čase a představit Vám náš Volební program na
období 2006 - 2010 zároveň s našimi kandidáty, kteří ho budou realizovat, pokud  jim k tomu
dáte mandát.
Náš tým tvoří osobnosti širokého spektra profesních kvalifikací a odborností. Myslíme, že se
nám podařilo sestavit vyváženou a kvalitní kandidátku ze starousedlíků, Rohožnických
i občanů z nových bytových zástaveb, takže je zaručeno maximální přiblížení k Vašim
domovům,  a tudíž  i dobrá orientace v lokální problematice.

Poslední tři roky pracoval úřad a zastupitelstvo pod vedením paní starostky z našich řad.
Objektivně musíme konstatovat, možná že se smíme i pochlubit, že se za tyto tři roky podařilo
dosáhnout mnohem více, než v předchozích volebních obdobích. Namátkou - výstavba školek,
dětských hřišť, odkoupení „Jámy Karel“, opravy  místních komunikací, vyčištění obou rybníků
a další. Je připravena výstavba domu seniorů a sportovně relaxačního centra  mezi školou a
hřištěm.

Jsme malá městská část a máme ještě co dohánět, abychom zpříjemnili  život a prostředí
občanů naší obce. Volební program Vám představuje to, čeho bychom chtěli v příštím volebním
období dosáhnout.
Na závěr nám dovolte, abychom Vás pozvali 20. a 21. října k volebním urnám.Těšíme se na
Vaše hlasy, a těm, kteří naše kandidáty podpoří,  předem děkujeme.

Volební program Občanské demokratické strany Vám bude zaslán do Vašich poštovních
schránek. Jinak bude k dispozici na webových stránkách Místního sdružení ODS Praha
21 a zároveň bude distribuován na našich předvolebních akcích.

Za Místní sdružení ODS – MUDr. Zuzana Dastychová

Občanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická strana
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Vážení spoluobčané,
již třetí volební období před vás předstupuje Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), nyní pod hlavičkou zatím neparlamentní politické strany
Sdružení nezávislých kandidátů –Evropští demokraté. Naším cílem je především prosadit do místní politiky tradiční principy, založené na
spolkové činnosti. Jsme těmi, kteří do komunální politiky prosazují principy spolupráce všech stran, které si újezdští občané ve svobodných
volbách zvolili. Naše priority jsou:

Obecně pro obec
aktualizovat územní plán Újezda nad Lesy  s důrazem na jasné rozlišení zón pro bydlení, odpočinek, dopravu a drobnou výrobu/podnikání
připravit podmínky pro dlouhodobý ekonomicko-sociální rozvoj obce, podporovat podnikatelské prostředí v obci
otevřít prostor pro diskusi nad klíčovými dokumenty obce a důsledně uplatňovat schválené principy v praxi
obnovit centrum obce  a vytvořit z této části obce místo tvořící přirozené centrum obce, rekultivace Jámy Karel

Správa obce
na Úřadě MČ vytvořit podmínky pro efektivní čerpání a využívání strukturálních fondů EU, dotací a grantových programů, zmapovat
všechny dostupné možnosti, systematicky zpracovávat a předkládat kvalitně zpracované žádosti, personálně posílit Úřad MČ
o odborníky na tuto oblast
zlepšit informovanost všech občanů o obecních věcech všemi dostupnými prostředky (úřední deska, Zpravodaj, internet)

Sociální politika
stabilizovat a rozšířit kapacity mateřských školek a ostatních předškolních zařízení
prosazovat výstavbu domu seniorů

Zdravotnictví
zajistit maximum zdravotních služeb v rámci obce
zajistit dopravní dosažitelnost všech specializovaných lékařských pracovišť

Školství
zpracovat střednědobý plán rozvoje školství (školky mateřské i základní školy) s ohledem na demografický vývoj v obci
vytvořit podmínky pro stabilizaci perspektivních a kvalitních učitelů (např. byty)
aktivně dohlížet na kvalitu školní výuky, zejména pak na výsledky žáků u přijímacích zkoušek na školy vyššího stupně
podporovat výměnné pobyty žáků a pedagogů v partnerských městech a  rozvíjet mimoškolní vzdělávací aktivity (jazykové a hudební
kurzy)

Doprava
provést celkovou revizi dopravní situace (jednosměrky, dopravní značení) s důrazem na plynulost a bezpečnost dopravy, zavedení
režimu obytné zóny do větší části obce s cílem zlepšit pohodu bydlení
posoudit rozložení stanic MHD z hlediska aktuálního a budoucího rozvoje, doplnění o další stanice
preferovat cyklistiku jako nejekologičtější formu místní dopravy zřizováním cyklistických stezek a bezpečných prostorů pro parkování
jízdních kol u školních zařízení a úředních budov a  ve spolupráci se sousedními městskými částmi vybudovat síť cyklostezek
s návazností na celoměstskou síť především v okolních lesích
revidovat umístění stávajících přechodů, dobudovat chodníky pro pěší a udržovat je v odpovídající kvalitě
propojit stávajících části obce s novými, značky „obytná zona“ osadit již na začátku stávající zástavby

Životní prostředí
revitalizovat parky v obci a udržet „rezidenční“ profil obce –„Újezd je přece nad „lesy“
udržet rekreačně-oddychový charakter lokality Klánovického lesa i dalších lesů a lesoparků pro všechny obyvatele přilehlých oblastí
(ne golfovému hřišti!)  jako přirozeného základu pro krátkodobou rekreaci obyvatel Prahy
dále rozšiřovat umisťování košů na psí exkrementy s ohledem na typické „procházkové“ trasy majitelů psů

Bezpečnost občanů
zefektivnit činnosti městské policie a důsledně dohlížet na dodržování platných zákonů, vyhlášek a předpisů
prohloubit aktivní i pasivní prevenci kriminality

Bydlení
dosažení kompletní vybavenosti inženýrskými sítěmi v původní zástavbě obce
podporovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny

Sport a kultura
podporovat rozvoj sportu s důrazem na zapojení dětí a mládeže, iniciovat a podporovat programy zaměřené na výchovu mládeže
podporovat společenský život v obci a zpracovat jasná pravidla finanční i nefinanční podpory spolkům a zájmovým sdružením
působícím v obci

V úterý dne 10.10.06 od 18 hod. pořádáme v zasedací síni Úřadu MČ besedu s občany Újezda nad Lesy – srdečně zveme!

za  SNK-ED v Újezdě nad Lesy:  Jiří Sikač, Pavel Švejnoha, Tomáš Vaníček


