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SLOVO STAROSTY
2.12.2003 byla na zasedání újezdského zastupitelstva zvolena nová mìstská

rada ve slo�ení:
starosta - Petr Mach, uvolnìný místostarosta - Andrea Zikmundová, neuvolnìný
místostarosta - Jan Slezák, radní - Vladimír Saitz a Petr �tulc. Pøedsedou Finanèní
komise se opìt stal Josef Dvoøák, pøedsedou Revizní komise Pavel �vejnoha.

Budeme-li si chvíli vesele pohrávat s osobami na�ich obecních pøedstavitelù,
tak z dosavadní krátké statistiky vyplývají náhodné souvislosti: na postu starostù
se pravidelnì støídají obyvatelé z Roho�níku a z Blatova, pøièem� ti roho�niètí bývali
�mladí�, blatov�tí �staøí�. Pan Pavlíèek a pan �orejs po�ívali vysoko�kolského
titulu, pánové Slezák a Mach nikoliv. Pro mladé pány starosty z Roho�níku od-
startovalo zdej�í starostování následnou vy��í politickou kariéru na Magistrátì -
ing. Pavlíèek se stal radním zodpovìdným za problémový Odbor dopravy a o nic
jednodu��í to nebude mít ani nový radní Slezák - èeká ho nevdìèný post �éfa Od-
boru �kolství a kultury.

Paní místostarostová Zikmundová je zaruèenì nejmlad�í, nejkrásnìj�í, nejchytøej-
�í a doposud jedinou místostarostovou v historii Újezda nad Lesy. Radní Saitz
pøe�ívá ve funkci ji� druhé volební období, ing. �tulc rovnì�, pøièem� ten u� byl
i místostarostou! Na�e nová tajemnice paní Eva Pravdová má za sebou dvouleté
volební období starostování v Kolodìjích (a pro úplnost - její tchán, pan Ludvík
Pravda byl pøedsedou i tajemníkem zdej�ího MNV.)

Dosti silvestrovských legrácek ... Pøedstupujeme pøed vás v�ichni s pøáním
zdraví, míru a v�eho dobrého v pøicházejícím novém roce, s vírou v sebe i ve své
vá�ené spolukolegy a taky samozøejmì ve vás. Radnice je vám otevøena, jsme si
vìdomi (ostatnì jsme za to placeni), �e jsme tu pro vás a pota�mo pro obec - ale to
nakonec v�ichni, není-li� pravda! - i na vás pøeci zále�í, jak bude na�e obec vypadat,
jak bude prosperovat, jak nás v�echny bude reprezentovat, jak bude nabývat na
kulturnosti a vá�nosti u svého okolí.

Nu�e  �  pour féliciter 2003. Za celý Úøad a za ve�keré Zastupitelstvo vám pøeje
Petr Mach.

P.s.: Pro újezdské patrioty, starousedlíky a amatérské historiky jedna dobrá
zpráva. Na Odboru legislativy pra�ského Magistrátu mnì tamní pracovník, dr. Lo-
renc, poradil, jak mù�eme nezapomínat a nadále zviditelòovat svou drahou obec.
Oficielnì toti� mù�eme pou�ívat spojení a názvu: Mìstská èást Praha 21, se sídlem
v Praze - Újezd nad Lesy.

P.s. II: Prosíme ochotného a mocného spoluobèana o pomoc: hledáme mo�nost
zvìt�ení a pøekopírování /barevné?/ na�í mapy Újezda nad Lesy (vý�e zmínìného
sídelního to mìsta MÈ Praha 21) na formát cca 1x 0,5m.
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ZASED¡NÕ RADY
Zápis z mimoøádné schùze Rady MÈ
Praha 21 ze dne 19.listopadu 2002
Rada souhlasí
- s ulo�ením kabelové pøípojky NN

pøes pozemky parc. è.557/1, 557/6,
1312/1 a 1312/4 k.ú. Újezd nad Lesy,
jejich� majitelem je MÈ Praha 21 -
Újezd nad Lesy

Rada ukládá
- vedoucímu OMI ing.Voskovi pøed-

lo�it  ke schválení na pøí�tí jednání
rady návrh smlouvy o smlouvì  bu-
doucí o zøízení vìcného bøemene na
vý�e uvedené pozemky

Zápis z 1. jednání Rady mìstské èásti
Praha 21
Rada vzala na vìdomí
- Petici obèanù - �Úpravy Chmelické

ulice� a ulo�ila panu starostovi od-
povìdìt dle petièního zákona zástup-
cùm obèanù v termínu do 20. 12. 2002.

Zápis z jednání KKR ze dne 25. 11.
2002.
Rada souhlasila
- s odstranìním betonových zátarasù

v ulici Pilovské na základì podané
petice v souladu se zákonem è. 85/
1990 Sb. Rada ulo�ila vedoucímu OMI
ing. Voskovi, aby ve spolupráci se
správním silnièním orgánem zajistil
odstranìní betonových zábran a do-
pravního znaèení v termínu do 31. 1.
2003.

- s �ádostí pana Karla Kodrase o po-
volení splátkového kalendáøe na ná-
kup nemovitosti � pozemky staveb-
nin Stako a ulo�ila panu starostovi,
aby �ádost pøedlo�il na nejbli��í jed-
nání zastupitelstva.

- s vlastnickým a u�ivatelským vyjádøe-
ním k dotèeným pozemkùm pro ÚR
stavby è. 3140 TV Újezd nad Lesy,
etapa 009 Rekonstrukce sbìraèe. MÈ
Praha 21 jako vlastník souhlasí se vstu-
pem na dotèené pozemky vèetnì vìc-
ného a èasového záboru za podmín-
ky, �e po ukonèení stavby budou tyto
pozemky uvedeny do pùvodního
stavu, který bude fotograficky zdoku-
mentován pøi pøedání staveni�tì.

- se vstupem a ulo�ením podzemních
sítí (vodovod, plynovod, silnoproud
a telefon) do obecního pozemku parc.
è. 2490 v k.ú. Újezd nad Lesy za pod-
mínky uvedené v usnesení rady è. 935
ze dne 7. 8. 2001.

- s výsledky rozboru èerpání výdajù
rozpoètu za 3. ètvrtletí roku 2002
a ulo�ila panu starostovi pøedlo�it
èerpání výdajù rozpoètu za 3. ètvrt-
letí roku 2002 na jednání zastupitel-
stva

- s pøevodem finanèních prostøedkù ve
vý�i 200 tis. Kè z rezervy kapitoly 10
Pokladní správa do kapitoly 08 � Míst-
ní hospodáøství

Rada ulo�ila
- vedoucí FO ing. Koblicové, zajistit

zpìtný tok informací pøi èerpání nad
15 tis. Kè.

Rada doporuèila
- postupovat dle varianty B pøedlo�e-

ného návrhu ze dne 5. listopadu 2002
pod è.j. MHMP 134501/2002. Rada
ulo�ila pí Sní�kové, aby zaslala kopii
tohoto usnesení do 15. 12. 2002 na
MHMP.

Rada garantovala
- FK Újezd nad Lesy finanèní pomoc

na dokonèení rekonstrukce fotbalo-
vého høi�tì v rámci grantového øízení

Rada schválila
- smlouvu o výstavbì nových jednotek

v domì è.p. 1613 postaveném na po-
zemku parc. è. 4306/20, zastavìná
plocha a nádvoøí o výmìøe 370 m2, to
v�e k.ú. Újezd nad Lesy, zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního
úøadu Praha � mìsto pro k.ú. Újezd
nad Lesy na LV 2885 a smlouvu
o výstavbì nových jednotek v domì
è.p. 1614 postaveném na pozemku
parc. è. 4301, zastavìná plocha a ná-
dvoøí o výmìøe 360 m2, to v�e k.ú.
Újezd nad Lesy, zapsaného v katas-
tru nemovitostí Katastrálního úøadu
Praha - mìsto pro k.ú. Újezd nad Lesy
na LV 2884 a povìøuje pana starostu
podpisem smluv. Rada ukládá vedou-
címu BH a VHÈ ing. �afaøíkovi, aby
zajistil u smluv pøepracování èástí,
kde je uveden jako starosta pan Jan
Slezák na novì zvoleného starostu
pana Petra Macha. Rada MÈ Pra-

ha 21 schvaluje návrh na zahájení
øízení o povolení vkladu práva vlast-
nického.

- úpravy rozpoètu na rok 2002 è. 27 a 28
dle pøilo�ené tabulky (viz. pøíloha è. l).

- u�ívání závìsného odznaku dle ust.
§ 76 zák. è. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù :
- zástupcem starosty pøi svatebních

obøadech a pøi slavnostním vítání
novì narozených obèánkù

- tajemnicí pøi skládání státoobèan-
ského slibu obèanù pøi udìlování
státního obèanství ÈR.

- dle NV è. 358/2000 Sb. § 6 mìsíèní
odmìnu starostovi a uvolnìnému
místostarostovi dle pøedlo�eného
návrhu, který je nedílnou souèástí
originálu zápisu.

Rada revokovala
- usnesení Rady MÈ Praha 21 è. 1334

ze dne 22. øíjna 2002 a sni�uje úèe-
lovou dotaci na dovybavení spole-
èenského sálu o 126,5 tis. Kè.

- usnesení Rady MÈ Praha 21 è. 1343
ze dne 22. 10. 2002 takto: finanèní
prostøedky spoleèenstvím vlastníkù
bytových jednotek na sídli�ti Ro-
ho�ník budou pøevedeny z VHÈ do
rozpoètu hlavní èinnosti a pak formou
neinvestièní úèelové dotace budou
poskytnuty uvedeným subjektùm
jako dar (viz. pøíloha è. 2).

Rada ulo�ila
- vedoucímu BH a VHÈ ing. �afaøí-

kovi, aby pøedlo�il návrh smlouvy
o pronájmu nebytových prostor
v Lomecké ulici za úèelem zøízení
ordinace praktického lékaøe pro
MUDr. Jarmilu Trnèíkovou

- MUDr. Roubíèkové vypracovat sta-
novisko k provozování lékaøské praxe
v oboru v�eobecný lékaø a po�ádat
MUDr. Trnèíkovou o pøedlo�ení sou-
hlasného stanoviska státní správy.

Informace radních
- Pan Slezák po�ádal pana starostu,

aby na dal�í jednání rady pøipravil
návrh kompetencí.Dále informoval
radu o privatizaci gará�í.

- Pí Zikmundová vznesla podnìt o mo�-
nosti odpovìdí na dotazy obèanùm
na internetových stránkách.

Zapsala:                Andrea Zikmundová
zástupce starosty
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MEZI LIDMI

PODÃKOV¡NÕ
za blahopøání a zaslaný dar k osma-

devadesátým narozeninám, které mì
jménem Úøadu mìstské èásti Újezd nad
Lesy doruèily pracovnice soc. odboru
a matriky.

Za to mùj vøelý dík.
Josef Vrabec st.

PodÏkov·nÌ za vzornÏ
provedenou pr·ci

Byl jsem po�ádán mnohými z Vás,
øady na�ich nejenom star�ích spoluob-
èanù a také vedením MZ� Polesná,

abych vyslovil veøejné podìkování za
vzorné vyprojektování a provedení
schùdkù v ulici Polesné ve smìru na
stanici MHD u Podrazkých. Jmenovitì
pánùm Ing. T. Adamovi a Ing. V. Voskovi
rovným dílem. Chodník zde byl pøeru�en
a obchùzka èinila v jednom smìru 40 m.
Teï je plnì vyu�íván nejen obèany, ale
i �kolní mláde�í. Rádi budeme v na�em
Zpravodaji podobná podìkování nadá-
le zveøejòovat.

Pavel �vejnoha

Z¡PIS do 1.roËnÌku
Masarykovy Z� v Újezdì nad Lesy

pro �kolní rok 2003-2004 se uskuteèní

16.a17.ledna 2003 od 14.00 do 18.00 ho-
din v nové èásti �kolní budovy v parku.

Bli��í informace a termín dodateèné-
ho zápisu tel.281 970 653

PodÏkov·nÌ
Vá�ení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám jménem za-

stupitelù zvolených za Obèanskou de-
mokratickou stranu podìkovala za Va�i
podporu v komunálních volbách a zá-
roveò Vám touto cestou ze srdce po-
pøála klidné pro�ití svátkù vánoèních
a mnoho úspìchù v nadcházejícím roce.

Andrea Zikmundová,
zástupkynì starosty

Mìstské èásti Praha 21

EKOLOGIE

TermÌny p¯istavenÌ kontejner˘ na velkoobjemov˝ odpad na prvnÌ ËtvrtletÌ roku 2003
V leto�ním roce jsme pro vás opìt z organizovali pøistavení kontejnerù na velkoobjemový odpad. Termíny pøistavení jsou

pøipraveny na první ètvrtletí roku 2003.
Kontejnery budou pøistaveny postupnì po desáté hodinì a po naplnìní budou odvezeny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru patøí?
Rozhodnì ANO: starý nábytek � skøínì, postele, stoly, �idle, køesla�

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika � praèky, myèky, videa, poèítaèe, rádia�
zdravotní keramika � umyvadla, záchody
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatøí?

Rozhodnì NE : stavební odpad, su�
pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, øedidla a jiné nebezpeèné odpady
odpad ze zahrady

Mìsíc stanovi�tì datum         druh kontejneru
zavezení

leden Tou�ická 23. 1. jen na velkoobjemový odpad
Roho�nická 23. 1. jen na velkoobjemový odpad
Netu�ilská 23. 1. jen na velkoobjemový odpad

únor Tou�ická 6. 2. jen na velkoobjemový odpad
Roho�nická 6. 2. jen na velkoobjemový odpad
Netu�ilská 20. 2. jen na velkoobjemový odpad
Tou�ická 20. 2.  jen na velkoobjemový odpad

bøezen Tou�ická  6. 3. jen na velkoobjemový odpad
Roho�nická 6. 3. jen na velkoobjemový odpad
Tou�ická 20. 3. jen na veloobjemový odpad
Netu�ilská 20. 3. jen na velkoobjemový odpad

O�PD � M. Nejtková
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EKOLOGIE

Poplatek za komun·lnÌ odpad pro rok 2003

pokraèování
Jak u� jsem vás informovala v minulém èísle zpravodaje, je

ustanovena nová vyhlá�ka o poplatku za komunální odpad.
Dne 10. 12. 2002 jsem se dovolala na Magistrát hlavního mìsta
Prahy (MHMP), na Odbor infrastruktury mìsta, kde jsem ho-
voøila s vedoucím poplatku za odpad, panem Dr. Strakou, který
mi podal následující informace.

Magistrát roze�le  správcùm a vlastníkùm  nemovitostí do-
pis, kde bude pøilo�en formuláø �Prohlá�ení plátce�. Prohlá�ení
je rozdìleno do dvou èástí. V první èásti jsou vypsané osobní
údaje o správci nebo vlastníku nemovitosti. Vedle tìchto úda-
jù jsou vytvoøeny kolonky na pøípadnou opravu. Tzn. ka�dý
adresát zkontroluje pøedvyplnìné údaje, a pokud bude v této
èásti zasilatelská chyba, je mo�no toto opravit do vytvoøených
kolonek. Druhá èást prohlá�ení obsahuje aktuální údaje o va�í
sbìrné nádobì, tzn. velikost, èetnost svozu aj. V této èásti
nelze prohlá�ení opravit. Pokud budete souhlasit s velikostí

Poplatek za komun·lnÌ odpad v†KË za mÏsÌc

   Objem sbìrnénádoby (l)                             Frekvence  obs luhy  sbìrných  nádob
1 x za 14 dní                  1 x týdnì 2 x týdnì 3 x týdnì

70 70 126 - -
80 73 128 - -

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

1 100 - 876 1 634 2 408
O�PD - M. Nejtková

a èetností svozu va�í sbìrné nádoby a s ostatními údaji uve-
denými v prohlá�ení, podepí�ete se, vlo�íte do pøilo�ené od-
povìdní obálky a za�lete zpìt na MHMP, Odbor infrastruktury
mìsta (OIM), Rytíøská 10, 110 00 Praha 1.

Pokud byste chtìli zmìnit velikost nádoby nebo èetnost
svozu, musíte se obrátit na svozovou spoleènost, která mù�e
provést po�adovanou zmìnu.

Na�i lokalitu zaji��uje svozová spoleènost Pra�ské slu�by
� objekt spalovna, se sídlem Prùmyslová 32/615, 108 00 Praha
10 - Male�ice.

Chtìla bych vás upozornit, �e byla novelizována vyhlá�ka
o odpadech è.24//2000, která stanoví minimální dostaèený
objem sbìrné nádoby pro osobu. Je stanoveno 28 litrù jako
minimální limit vyprodukování odpadu pro osobu a týden.
Z vý�e uvedeného limitu a osob trvale pøihlá�ených v objektu
se pak vypoèítá velikost sbìrné nádoby pro nemovitost.

Termín pro odevzdání vyplnìného prohlá�ení je stanoven
do 15. ledna roku 2003. Dr. Straka mì informoval, �e prohlá�ení
plátce bude rozesíláno koncem prosince roku 2002.

Kontejnery na vánoèní stromky
Dne 7. ledna 2003 budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery na vánoèní stromeèky na tøech

stanovi�tích:
1. Roho�nická (u samoobsluhy Julius Meinl)
2. Tou�ická      (u spoøitelny)
3. mezi  ulicemi Èenovická a Poøíèská

Kontejnery budou pøistaveny postupnì po 13. hodinì a po naplnìní budou odvezeny.
O�PD - M. Nejtková
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ZE äKOLY

�KOLNÍ  SPORTOVNÍ  KLUB � �SK Újezd nad Lesy
Pøebor �kolní mláde�e *O studentskou peèe�* - 15.roèník � 12.11.02 � tìlocvièna Z� � výsledky

drbat na chodidle bez pøedklonu). Dìckám ale potvrdili vysoký
kredit své budoucí profese, a tak dík poøadatelù (jménem
v�ech spokojených úèastníkù) jim patøí plným právem.

Ale ani pláè není závodnický, to jen malý Vítek Bure�ù pøi-
�el povzbudit své sourozence a dal najevo, co si o tom myslí.
Více u� napoví nìkolik momentek z vlastního závodu ......  (Ale
�ségry� se èinily skvìle! - viz výsledky)

Smích a pláè � i to byl doprovod ji� patnáctého pøeboru
�kolní mláde�e ve sportovním lezení na obtí�nost. Smích zdobí
jistièe, studenty vy��í zdravotnické �koly z Prahy 4, kteøí díky
pochopení vedení své �koly záøili nejen díky svému �pracovní-
mu� odìvu - záchranáøské kombinéze - ale �záøili� i jako svìdo-
mití pracanti. Ono také odjistit 203 závodníkù, ka�dého na dvou
a� tøech cestách, nebyla malièkost (veèer mìli ruce, �e se mohli
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ZE äKOLY
Výsledky a umístìní na�ich, újezdských, závodníkù :
203 závodníkù bylo rozdìleno do 10 kategorií - chlapci a dívky podle vìku ... do 9, 11, 13, 15 a 18 let  (A, B, C ,D, E)

Na závìr dovolte podìkovat sponzorùm akce - panu �ifrovi ze stejnojmenného Sport systému s.r.o., panu Rù�ièkovi
z vydavatelství Montana a bezejmenným ze �SK Újezd nad Lesy a HO Gekon.

M.Kurka, za �SK

                                         linka kanceláø
Starosta mìstské èásti p.Mach 12 5
Zástupce starosty pí Zikmundová 50 7
Tajemník pí Pravdová 13 6
Zástupce tajemníka p.Vlásenko 14 6
Sekretariát starosty pí Sní�ková 12 5
Finanèní odbor

Vedoucí Ing.Koblicová 16 8
Pokladna pí Kuèerová 17 8
Mzdová úèetní pí Horèièková 18 8
Fakturantky pí Lauberová 19 8

pí Literová 20 8
Odbor obèansko správní

Vedoucí pí Vodová 51 20
Matrika,civilní slu�ba pí Drlová 52 20

Úøad mìstské èásti Praha 21
Staroklánovická 260, telefony  281971685, 88, 89   fax : 281971695

SEZNAM ZAMÃSTNANCŸ ⁄ÿADU M» PRAHA 21
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SEZNAM ZAMÃSTNANCŸ ⁄ÿADU M» PRAHA 21

                      linka              kanceláø
Obèanské prùkazyEvidence obyvatel pí Maczanová 23 2Pasy pí Novotná 57 2Archiv pí Vol�ická 1Sportovní a kulturní referent sl.Jakubcová 48 17

pí Králová 58 4Podatelna pí Brtková 26 27Informaèní centrum pí Zvíøecí 60Odbor státní sociální podporyVedoucí pí Hrubá 28 21Referenti OSSP pí Heømánková 27 21
pí Kejhová 29 26
pí Hájková 30 26
p.Nedvìd 48 17Odbor �ivnostenskýa �ivotního prostøedí a dopravyVedoucí Ing.Voøí�ková 31 23oddìlení �ivností pí Bulíøová 32 9
pí Mièanová 32 9
pí Spurná 33 22
pí �áralová 33 22odd.�ivotního prostøedí sl.Nejtková 43 10
pí Slabochová 43 10ref. silnièního spr. org. p.Rieb 44 18
pí Polanecká 49 10Odbor majetku a investicVedoucí Ing.Voska 47 16odd.majetku a investic pí �ikýøová 45 15
pí Péterová 45 15
Ing.Adam 56 19Stavební úøadVedoucí Ing.Kupr 40 12ref. pí ��astná 39 12zást. vedoucí Ing.Kopecká 37 13ref. p.Jáchym 38 13
Ing.Simandl 41 11
p.Brouzda 53 11Odbor sociálních vìcíVedoucí pí Okrouhlíková 21 4referenti pí Hru�ková 54 4
pí Kaèerová 42 4
pí Jirásková 42 4
pí Lipanovièová 25 4referenti péèe o dítì pí Koníèková 34 24
pí Soukupová 59 25
pí Kotnaurová 35 25
pí Nováková 22 25
pí Pokorná 36 25Oddìlení bytového hospodáøstvíVedoucí Ing.�afaøík 281973086
pí Hanzlová, pí Mrázová 281973270

SPOJENÍ NA MOBILNÍ TELEFONY : Ing.Adam 777939358
soc.odbor 776137000
Ing.Voska 606423506
pí Tomaidesová 776835767
p.Voøí�ek 776811331
p.Valenta 604930086
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Josephine COX Tajemství deníku
Grenville WODEHOUSE Úplnìk
Mary JO PUTNEYOVÁ Tajemný cizinec
Guido KNOPP Hitlerovy obdivovatelky
Barbara ERSKINE Království stínù
Iva HERCÍKOVÁ Jsem nebe
Barbara BRADFORD Pamatuj
Charles RYAN Èerný kód
John GRISHAM Vánoce nebudou!
Ray BRADBURY Vzpomínky na vra�du
Martina COLE Bez tváøe
Fay WELDON Malá tajemství sleèny Felicity
Tom ROBINS V �abím py�amu
Bernard CORNWELL Kronika váleèníkova, Excalibur
Rae LAWRENCE Stíny panenek

Frances SHERWOOD �idovka Ráchel
Zdeòka BEZDÌKOVÁ Øíkali mi Leni
Thomas BREZINA Na�e tajemství, Netvor zvaný

sestra
Enid BLYTON Tajemství pohøe�ovaného mu�e
Marliese AROLD Zcela bez tí�e
Richmal CROMPTON Jirka a �pion
Stephen KING Ètyøi po pùlnoci
Ted ALLBEURY Stín pochybnosti
Stanislav HAVELKA O zvíøátkách pana Krbce
Ivan OLBRACHT Biblické pøíbìhy
Ilona BORSKÁ Na leti�ti kdesi v mlze
Kvìta LEGÁTOVÁ �elary
Ed McBAIN Beznadìjný pøípad
Greg ILES 24 hodin
F.WEISSENSTEINER Slavní sebevrazi
Lynda S.ROBINSON Piják krve
J.R.R.TOLKIEN Pán prstenù.

Spoleèenstvo prstenù
Marie Tomaidesová

knihovnice

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

VÍTEJTE V DIVADLE POD ÚROVNÍ

A u� je to tady! 7. prosince roku 2002
bylo slavnostnì otevøeno Divadlo Pod
Úrovní v budovì nové èásti Masary-
kovy �koly v Újezdì nad Lesy.

HISTORIE SOUBORU
Soubor Divadla Pod Úrovní má za

sebou ji� dva roky spoleèné umìlecké
práce. Jeho èlenové jsou pøedev�ím
studenti, kteøí se více èi ménì zajímají
o psychologii a o syntézu du�í, co� jim
výraznì pomáhá v jejich herecké èin-
nosti. Kromì tohoto pojítka je soubor
zároveò doslova �rozkvetlou zahradou�
umìleckých talentù v rùzných smìrech
tvorby. To v�e v pøimìøené kombinaci
dává dohromady jedineènou partu lidí,
kteøí doká�í z ka�dého pøedstavení utvo-
øit nezapomenutelný zá�itek.

Vìt�ina èlenù se se�la v roce 2000
v dnes ji� neexistujícím souboru Causa
Bibendi. Po pùl roce, je�tì pøed zaèátkem

nové divadlení sezóny, spolu zalo�ili
Divadlo Pod Úrovní a zaèali zkou�et
svou první jednoaktovku Sláva rodinì
od Jiøího �ubrta (dvorní autor Divadla
Pod Úrovní a zároveò také èlen soubo-
ru), která patøí dosud mezi jedno z nej-
úspì�nìj�ích pøedstavení na�eho sou-
boru. Jeliko� se ukázaly kvality nejen
slu�nì napsaného textu ale i nás, hercù,
byli jsme schopni s touto hrou vystoupit
ji� na Ka�kovì Zbraslavi v listopadu
2001, kde hlavní protagonista hry (Jiøí
�ubrt) sklidil ocenìní za preciznì ztvár-
nìnou hlavní roli a zbytek souboru po-
chvalu za kvalitní pøedstavení. Tato hra
v�ak mìla být zároveò nìco jako chari-
tativní zále�itostí, a proto jsme se s ní
v prosinci a lednu vydávali postupnì
po domovech seniorù v Praze i jejím
blízkém okolí.

Dobøí autoøi v�ak nelení, a tak se
stalo, �e dvojice autorù z na�eho soubo-
ru, Jiøí �ubrt a Eva Podkonická, napsala
na�i dal�í hru. Byla to pohádka Oldøi�ka
a stra�idlo. Úsmìvná pohádka proklá-
daná hudebním doprovodem Jirky Bobra
s texty øecké autorky Katharin Mavros
na motivy èeských lidových písnièek si
okam�itì na�la v�echny dìtské diváky,
kteøí ji zhlédli. I tato hra splnila svùj úèel.

Zahráli jsme ji toti� v èervnu 2002
v dìtské onkologii v nemocnici v Motole
a snad tím tak alespoò trochu vnesli
radost do dìtských du�í.

Výrazným mezníkem bylo èervenco-
vé devítidenní turné na státním zámku
Libochovice (2002). Zde jsme odehráli
celkem 45 repríz pohádky Oldøi�ka
a stra�idlo a 15 repríz hry Èerný den na
Tol�tejnì aneb humorné krveprolití
tamté� (bohu�el u� není v repertoáru
na�eho divadla).

Bylo to na�e první turné a rozhodnì
ne poslední.

Nejnovìj�í hrou Divadla Pod Úrovní
se stala hra F.F. �amberka Blázinec
v prvním poschodí, její� újezdskou
premiéru budete moci zhlédnout ji�
v lednu tohoto roku.

STÁLÁ SCÉNA
Na tomto projektu se pracovalo bì-

hem celého listopadu 2002. Bylo tøeba
tehdej�í spoleèenský sál upravit do
takové podoby, aby mohl slou�it jako
divadlo. Byla vybrána firma, která tyto
úpravy provede a zaèalo se. Pøípravy
byly nároèné, ale díky ú�asné pomoci
nejen místního úøadu, ale i dal�ích lidí,
koneèný výsledek urèitì stojí za to.

ZAHÁJENÍ
7. prosinec 2002 se nav�dy zapí�e do

kronik na�eho divadla a doufáme, �e
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bude i významným datem nejen pro
Újezd nad Lesy, ale hlavnì pro jeho
obyvatele, pro které toto v�echno pod-
nikáme.

Bìhem zahájení se na prknech di-
vadla vystøídali kromì na�eho souboru
také soubory z ostatních èástí Prahy. Po
pøestøi�ení pásky starostou Újezda nad
Lesy zaèal celodenní program flétnový
soubor Musica per Bambini, poté pøi�el
na øadu dìtský soubor Mezi nebem
a zemí a koneènì soubor Divadla Pod
Úrovní se svou pohádkou. Po pøestáv-
ce mohli diváci shlédnout pohádku
Divadla Èasu a koneènì komedii Di-
vadla Pod Úrovní.

MÚZA
Domníváme se, �e by se i mezi domá-

cími na�ly nesporné talenty, a proto na-
bízíme mo�nost zahrát si s námi v nìkteré
z pøí�tích inscenací. Mìl by probìhnout
jakýsi konkurz, na jeho� základì bychom
se rozhodli. V pøípadì zájmu napi�te co
nejvíce o sobì na adresu: Divadlo Pod
Úrovní - podatelna místního úøadu,
Staroklánovická 230, Praha 9 - 190 16,
nebo na email:
divadlopodurovni@tiscali.cz .

CO VÁM NABÍZÍME
Na prknech na�eho divadla uvidíte

pravidelnì podle programu, který bude
vycházet v�dy v tomto zpravodaji a bude
vyvì�en pøed divadlem, tj. pøed �kolou
ve vývìsní skøíòce, kde najdete ve�keré
informace a podrobnosti ohlednì di-
vadla, inscenace nejen na�eho sou-
boru, ale zároveò také na�ich hostí
z rùzných èástí Prahy. Domníváme se,
�e tím vytvoøíme �ánrovou rozmanitost,
z ní� si vybere opravdu ka�dý. 28.2. �
2.3. se bude v na�em divadle konat
známá pøehlídka amatérského divadla
POPAD, organizovaná spoleèností
ADA (amatérská divadelní asociace)
a ARTEMA. Tyto pøehlídky by se mìly
stát do budoucna tradicí. Dále by
v na�em divadle mìl bìhem roku 2003
vzniknout dramatický krou�ek pro dìti.

PØÁNÍ DO BUDOUCNA
Co pøát novému divadlu? Snad aby

si na�lo své vìrné diváky, aby si jeho
diváci v�dy odná�eli jen ty nejlep�í zá�it-
ky a aby na divadlo nezanevøeli. Budeme
se sna�it ze v�ech sil, aby tomu tak bylo.

Soubor Divadla Pod Úrovní

L E D E N   2 0 0 3

11.1.2003 - 19:00

Divadýlko Na Dlani
Jeden den velkoknì�ny

Autor: Oldøich Danìk
Pøíbìh budoucí Kateøiny Veliké v dobì, kdy je�tì nebyla velkoknì�nou. Její setkání
s dvorskými intrikami a boj o pøe�ití. Pøíbìh je zalo�en na skuteèných událostech

podlo�ený historickými fakty. Historická anekdota.

17.1.2003 - 19:00*

Divadlo Pod Úrovní
Sláva rodinì
Autor: Jiøí �ubrt

20:00*

Natìsno Plus
Sochaøùv sen aneb antipygmalion

Komedie, zamìøuje se na vztahy mezi �enou a mu�em.
18.1.2003 – 19:30

Natìsno Plus
Aucassin a Nicoletta

Parodický pøíbìh o lásce dvou lidí, kteøí se tak velice milovali, a� se po v�ech
protivenstvích nakonec pøeci jenom  se�li.

25.1.2003 – 19:00*

Divadlo Elipsa  - Vra�ednice – Felix Mitterer

19:45*

Divadlo Pod Úrovní – Blázinec v 1.poschodí – F.F. Šamberk

Vstupné:    45 Kè � dospìlí; 25 Kè dìti
Více informací na

http://divadlopodurovni.web.wo.cz

* obì pøedstavení v tém�e dni jsou za jedno vstupné
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ZAHR¡DKA V LEDNU 2003
Vá�ení ètenáøi újezdského Zpravo-

daje, dovolte , abychom i v tomto roce
pokraèovali s aktuálními zprávami o spol-
kové èinnosti a pracích na na�ich za-
hrádkách.

Pokusíme se navázat na krásné, témìø
spisovatelské èlánky pø. Petra Macha,
o kterém asi víte, �e bude psát na jiných
místech  Zpravodaje, a to z míst nejvy�-
�ích v na�í mìstské èásti.

Petru  Machovi, dobrému pøíteli a pøed-
sedovi újezdských zahrádkáøù, výbor
dìkuje jménem svým a v�ech èlenù ÈZS
za dobøe vykonávanou práci.

Nejprve nìco o zmìnách ve výboru
Zahrádkáøù. Museli jsme se pøizpùsobit
dané situaci a ponìkud pozmìnit se-
stavu. Pøedsedu, správnì pøedsedkyni,
bude vykonávat po dobu urèitou pø.
B. Exnerová, místopøedsedu pø. Ing.
L. Dvoøák, jednatele pø. Procházka. Re-
vizní komise bude pracovat pod vedením
pø. J. Hrdého za pomoci pø. A. Dokto-
rové, J. Nìmce a J Trendy. O pokladnu
se i nadále bude starat pø. B.  Líznerová,
hospodáøem je i nadále pø. M. Nohejl,
matriku povede pø. Z. Nohejlová, a kul-
turní komise bude pracovat ve slo�ení
pø. J. Vacková a pø. M. Hrdá.  Toto jsou
zmìny ve výboru ÈZS Újezd nad Lesy.
Nyní dal�í zprávy.

Jak jste se ji� doèetli v pøedcháze-
jících èíslech Zpravodaje, èlenské znám-
ky na r. 2003 budou z rozhodnutí Re-
publikové rady ÈZS zvý�eny na èást-
ku 100 Kè za rok.

Ale teï jednu lep�í zprávièku. ZAZIP
bude i nadále pokraèovat v poznávacích
zájezdech i v leto�ním roce. Pro jeho

pokraèování ale musíme mít program
výletù, k jeho sestavení zveme v�echny,
kteøí s námi rádi jezdíte, na schùzku dne
21. února 2003 v 17 hodin do klubovny
Areálu snù. Tì�íme se na Vás, jste sr-
deènì vítáni. Pøijïte s dobrými nápady
i bez nich.

A teï se s Vámi podìlím o nìkolik
aktuálních poznatkù a rad pro lednové
zahrádky.

I kdy� je venku zima a mráz, vyjdeme
se podívat do zahrady, jestli nemáme
je�tì na stromech mumifikované plody
nebo zámotky housenek. Odstraníme je
a zlikvidujeme nejlépe spálením. Nene-
cháváme je pod stromy.

Pøi slunných, mrazivých dnech je ne-
bezpeèí popraskání kmenù ovocných
stromù. Proto silnìj�í vìtve a kmeny
stromù natøeme vápenným mlékem (1,5
kg na 10 l vody). Pokud nám ji� kmeny
popraskaly, rány zatøeme stromovým
balzámem nebo �tìpaøským voskem.

V pøípadì, �e postøíkáme 1�2 % vá-
penným mlékem koruny merunìk, broskví
a ranì kvetoucí ovocné døeviny, oddá-
líme tak pøedèasné kvetení. Pravidelnì

kontrolujeme ve sklepích ulo�ené ovoce,
zeleninu a brambory a odstraòujeme na-
hnilé plody.

Ale prosím, nerozná�ejte je v igeli-
tových ta�kách po Újezdì, jak se to dìje
v Chabaøické ulici. Nìkdo �poøádkumi-
lovný� celý podzim ukládal na rùzná
místa ta�ky se shnilými jablky a èekal a�
je nìkdo uklidí.

Rostliny zazimované v nádobách
v chladných místnostech , kde nemrzne,
mírnì zaléváme do misek a vìtráme.

Ze stálezelených keøù setøásáme
mokrý tì�ký sníh, aby nám nepolámal
vìtve. To proto, abychom se i na jaøe
mohli obdivovat krásným keøùm a stro-
mùm a nemuseli oøezávat polámané
a ponièené vìtve.

Za pøíznivého poèasí, kdy� se tro�ku
oteplí, mù�eme zaèít proøezávat ovocné
stromy, nejdøíve jádroviny. Øezné rány
ihned a velice peèlivì o�etøíme stromo-
vým balzámem.

Po tìchto v�ech pracích si zaslou�í-
me jít do teplouèka a dát si pro zahøátí
grog, kávu  nebo èaj.  Víte, �e v èínském
pøírodním léèitelství se ví ji� odedávna
o pozitivním úèinku zeleného èaje na
na�e zdraví? Zelený èaj pøedchází sr-
deèním i obìhovým chorobám a brání
vzniku zhoubných nádorù, chrání pøed
viry a bakteriemi a je dokonce pou�íván
i v kosmetice. Proto vám vøele doporuèu-
jeme pití tohoto èaje. Je mo�no si ho
koupit i s lahodnou  ovocnou pøíchutí.

Nashledanou pøí�tì na této stranì  se
tì�í

Za Výbor
-znoh-

od 18.11.2002 do 10.12.2002
A� poslední podzimní mistrovský zápas dovedl aspoò jedno
na�e mu�stvo k vedoucímu postavení v tabulce. Stalo se tak
v mu�stvu star�ích �ákù, kteøí v dvakrát odlo�eném utkání

SPORT

(místo høi�tì SK Újezd nad Lesy se hrálo na høi�ti FC Háje
JM) zvítìzili 7:4.

Dorost
Mu�stva dorostu mìla v prosinci na programu 2x týdnì

tréninky. V lednu (19.1. 9:00; 26.1. 9:00) zaèínají zápasy na
venkovním zimním turnaji na høi�ti v Troji.

StaröÌ û·ci 1.t¯Ìda ñ skupina B
Dohrávka devátého kola FK Újezd nad Lesy � Øeporyje

dopadla pro nás úspì�nì (g. 4x Novák Jar., 3x Kohout Vr.)

FK ⁄jezd nad Lesy
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a pøezimujeme na èele 1.tøídy (po loòském postupu do této
soutì�e) s 25 body.

V zimním období se ji� pravidelnì zúèastòujeme kvalitnì
obsazeného venkovního turnaje v Bohnicích:

1. zápas FK � Admira/Slavoj 0:3 (0:3)
Program v lednu: 4.1. 10:00 Vikt.�i�kov, 11.1. 8:30

H.Mìcholupy, 18.1. 11:30 Meteor, 25.1. 11:30 Viktorie 8, 1.2.
13:00 Bohnice.

MladöÌ û·ci ÑAì
V úterý 3.12. jsme odehráli pøátelský zápas na høi�ti Horních

Mìcholupy. Hrálo se na høi�ti s umìlou trávou pod umìlým
osvìtlením a s úèastníkem pøeboru jsme prohráli 2:6 (g. Forst
T., Vejr P.).

Odehráli jsme dal�í dva zápasy v námi poøádané halové
soutì�i v Memoriálu Ondry Bakaláøe v hale Aero Odolena
Voda:

3. zápas FK � Bohnice 3:5 (1:2)
g. Vejr P., Bare� F., Pelikán K.

4.zápas FK � Union �i�kov 5:0 (3:0)
g. 2x Novák P., 2x Pelikán K., Vejr P.

V lednu hrajeme dal�í zápasy 11.1. od 14:55 (Junior Praha)
a od 17:35 (FC Støí�kov).

Minifotbal 10 ÑAì
Výsledky v halové soutì�i Trilobit cup � O pohár èerpací

stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda):
1.zápas FK � ÈZU 7:2 (3:0)

g. 2x Veselý T., Cikhart, Kohout, Zach, Repetný,
Kováø

2.zápas FK � Motorlet 3:7 (2:4)
g. 2x Køelina, Repetný � zápas mimo soutì�

3.zápas FK � Støí�kov �B� 14:2 (5:1)
g. 4x Fi�er, 3x �trunc, 3x Kováø, 3x Repetný,
Køelina

Dal�í zápasy hrajeme 12.1. od 7:45 (Meteor) a od 8:45
(Hostivaø); 2.2. od 7:45 (Junior �A�) a od 10:30 (Vr�ovice).

Minifotbal 10 ÑBì
Výsledky v halové soutì�i TRILOBIT cup � O pohár

èerpací stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena
Voda):

1.zápas FK �B� � Kyje 2:8 (2:2)
g. Hluboèek, Korvas

2.zápas FK �B� � Vr�ovice 3:8 (1:6)
g. �ebesta, Pecho, Køelina � zápas mimo soutì�

Dal�í program: 12.1. od 16:00 (Junior �B�) a od 18:05
(Motorlet); 2.2. od 12:20 (Háje) a od 15:05 (Bohnice).

Minifotbal 8
Dal�í výsledky v halové soutì�i PETR cup � O pohár

èerpací stanice PHL Petr Bìchovice (hala Bìchovice):
3.zápas FK � Kyje 5:4 (2:1)

g. 3x Vejr T., 2x Podlipný D.

4.zápas FK � Libu� 11:2 (7:1)
g. 5x Podlipný D., 2x Vejr T., Køikava, Sládek,
Lukavský, Mrazík

Program v lednu: 4.1. od 10:05 (Xaverov) a od 11:55
(Meteor); 26.1. od 15:50 (Bohnice) a od 17:40 (Vikt.�i�kov).

Minifotbal 7
Výsledky v halové soutì�i SAOS cup � O pohár Stavební

a obchodní spoleènosti SAOS (hala Bìchovice):
1.zápas FK � Meteor 2:0 (0:0)

g. 2x Køikava
2.zápas FK � Háje 8:2 (5:0)

g. 3x Podlipný J., 3x Køikava, Baudi�, vlastní
Program zápasù v lednu: 11.1. od 7:45 (Xaverov) a od 8:50

(Bohnice), 25.1. od 17:00 (Dukla) a od 18:00 (Aritma).

Minifotbal 6
Výsledky v halové soutì�i STAKO cup � O pohár sta-

vebnin STAKO (hala Bìchovice):
1.zápas FK � Háje 2:3 (1:1)

g. Havel, vlastní
2.zápas FK � Meteor 1:7 (0:6)

g. Havel
Dal�í zápasy: 18.1. od 8:55 (Háje) a od 10:45 (Junior).

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

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

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

TrÈninky v†zimnÌ p¯est·vce:
Dorost:
Úterý 21:00 � 22:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 19:30 � 21:00 tìlocvièna Polesná
Star�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Ètvrtek 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 18:00 � 19:30 tìlocvièna Polesná
Mlad�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
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Minifotbal 8:
Pondìlí 15:00 � 16:00 hala Bìchovice
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná

Minifotbal 7:
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:00 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná

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

Èeský rybáøský svaz - Místní organizace Praha - Újezd nad Lesy
2003 Z P R A V O D A J 2003

ÚØEDNÍ HODINY V JEDNOTLIVÝCH MÌSÍCÍCH
Klubovna u chovného rybníka - smìr Kolodìje

leden - èerven : ka�dé pondìlí od 17.00 do 19.00 hodin
èervenec - srpen : Z  A  V  Ø  E  N  O
záøí - listopad : 1. a 3.pondìlí od 17.00 do 18.00 hodin
prosinec:                     1.,2. a 3.pondìlí od 17.00 do 19.00 hodin
PRODEJ POVOLENEK MO ÈSR PRAHA 9 ÚJEZD NAD LESY TÉ� V PRODEJNÌ VIPA TRABUCCO UL. NOVOSIBØIN-
SKÁ 1236 - V�DY V ÚTERÝ A ÈTVRTEK 15.00 HOD. -18.00 HOD.- p.KARBULKA tel.723475209
1. Platba povolenek, èlenství a nepenì�ního èlenského pøíspìvku bude provádìna v hotovosti v klubovnì MO ÈRS
2. Upozoròujeme na nutnost vèasného odevzdání úlovkových lístkù, tj. nejpozdìji do 15 dnù po skonèení platnosti povolenky.
3. Èlenské poplatky: je nutno uhradit nejpozdìji do konce února 2003

Známky: dospìlí:    200,-Kè       dorost a studující do 18 let:   100,-Kè
mláde� do 15 let vèetnì a vojáci ZS:                          50,-Kè

Zápisné: dospìlí:    200,-Kè        dorost:       5,-Kè mláde�:      5,-Kè
4. Ka�dý z èlenù MO je povinen odevzdat minimálnì 2kg suchého chleba nebo peèiva, urèeného pro chov ryb. Odebírán

bude v úøedních hodinách na klubovnì
5. Plnìní nefinanèní èásti èlenského pøíspìvku (BRIGÁDY):

26.dubna, 10.kvìtna, 24.kvìtna, 14.èervna, 6.záøí, 20.záøí, 11.øíjna, 8.listopadu
Pozor: Dorost od 16 let do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospìlý èlen, tj.vztahuje se na nìj i plnìní nepenì�ního
èlenského pøíspìvku (brigád), které plní pod dozorem urèeného dospìlého èlena ve vý�e uvedených termínech èi termínech
brigád mláde�e
Stávající èlenové: 10 hodin, nový èlen: 20 hodin
Nefinanèní èást èlenského pøíspìvku (brigády) je mo�no splnit i finanènì úhradou v úøedních hodinách, pouze dospìlí
- 10 hodin = 500,-Kè. Noví èlenové = 500,-  + 500,-Kè
V r.2003 se plní nepenì�ní èást èlenského pøíspìvku pro rok 2004 a to nejpozdìji do 30.11.2003. Platby není mo�no pøetahovat
do roku 2003 spolu s placením èl.pøíspìvku.
V ROCE 2003 JE PØEDPOKLAD VYDÁNÍ POVODÒOVÝCH ZNÁMEK V CENÌ 100 KÈ. VYDÁNÍ ZNÁMEK JE PODMÍNÌNO
SOUHLASEM SNÌMU ÈRS
6. MLÁDE�: �kolení - v klubovnì MO ÈRS dne 16.února 2003 od 09.00 hod. Brigády mláde�e - 24.kvìtna 2003 od 09.00 hodin

26.øíjna 2003 od 14.00 hodin v�dy u  rybníka Blatov
Zájezd mláde�e - termín bude upøesnìn

7. ODDÍL RYBOLOVNÉ TECHNIKY - schází se v zimním období pravidelnì ka�dou nedìli ve velké tìlocviènì Z� Polesná od
16.00 do 19.00 hodin. Vítáme v�echny zájemce o tento rybáøský sport, který má v na�í MO velkou tradici

�ÁDÁME V�ECHNY ÈLENY NA�Í ZÁKLADNÍ ORGANIZACE O FINANÈNÍ PØÍSPÌVEK NA SPORTOVNÍ ÈINNOST
DÌTÍ A MLÁDE�E V RYBÁØSKÉM SPORTU
HLEDÁME ZÁJEMCE O ZÁVODNÍ LOV RYB UDICÍ, ODDÍL POVEDE KVALIFIKOVANÝ TRENÉR MLÁDE�E - INFO
NA KLUBOVNÌ MO ÈRS
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8. CENY POVOLENKY V ROCE 2003

Dospìlí:
ÚSMP - mimopstruhová 550,-Kè pstruhová 600,-Kè
Celosvazová - mimopstruhová 1100,-Kè pstruhová 1200,-Kè

Mláde�, ZTP a ZTPP, vojáci ZS a studující nad 18 let, dùchodci nad 70 let (èlen nejménì 5let)
ÚSMP - mimopstruhová 275,-Kè pstruhová 300,-Kè
Celosvazová - mimopstruhová 730,-Kè pstruhová 800,-Kè

Dìti do 15ti let:
ÚSMP - mimopstruhová 110,-Kè pstruhová 120,-Kè
Celosvazová - mimopstruhová 360,-Kè pstruhová 400,-Kè

9. Povolenky na samostatnì hospodaøící revíry - viz informaèní zpravodaj ÚSMP
10. TÁBORY MLÁDE�E
ORLÍK: 4.7.-19.7. a 17.7.2003 pro dìti 8-15 let - cena cca 3.000,-Kè. Pøihlá�ky se pøijímají v klubovnì MO v úøedních hodinách
do konce dubna, vèetnì dokladu o zaplacení plné ceny. Pokud se pøihlá�ené dítì z jakýchkoliv pøíèin nemù�e tábora zúèastnit,
je nutné odhlásit se prostøednictvím MO minimálnì 10 dní pøed nástupem, aby bylo mo�no zajistit náhradu a vrátit zaplacenou
úhradu, a nebo zajistit za sebe náhradu. Pokud dítì nenastoupí bìh, úhrada se nevrací.
11. Výroèní èlenská schùze: 22.února 2003 ve 14.00 hodin - restaurace �U Roho�níku�.

Úèast na výroèní èlenské schùzi je povinná - patøí mezi základní èlenskou povinnost!
12. Výlov chovného rybníka Modletice - 29.3.2003,    náhradní termín   5.4.2003

Újezd nad Lesy - 18.10.2003
13. Rybáøské závody Blatov:

MLÁDE� -  31.kvìtna a 1.listopadu 2003 od 6 do 12 hodin
DOSPÌLÍ -  1.èervna a 2.listopadu 2003 od 13 do 17 hodin
POZOR: start na závodech dospìlých je podmínìn odpracováním 50% nepenì�ního èlenského pøíspìvku (brigád),

tj. 5 hodin
14. Rybáøský ples: 8.bøezna 2003  - JIRNY
15. Dolovná: 25.øíjna 2003  - JIRNY
16. Telefonní spojení:

Melichar Václav - pøedseda MO ÈRS 602 668702
ing.Nìmec Bohumil - jednatel 606 703734
Bene� Milan - hospodáø 607 741679
Hrubý Petr - výdej povolenek dospìlí 604 209941
Petrù Josef - výdej povolenek mláde� + RT 603 472654

RŸZN…

Jak èeský lev ke svému ocasu pøi�el
Nejstar�í dolo�ený obrázek lva s dvo-

jitým ocasem (ocas je rozdvojen, asi tak
jako hadí jazyk � lev tedy nemá dva oca-
sy) je vyra�en na ̈ pra�ském gro�i¨ Václa-
va II., pøedposledního Pøemyslovce na
èeském trùnu. Gro�e byly ra�eny od roku
1300 a platily v Evropì za hodnotnou
mìnu. Podle Dalimilovy kroniky vdìèí
za tento znak druhý, je�tì nedìdièný

král Vladislav II. za pomoc stateèných
Èechù øímskému císaøi Fridrichu I.
Barbarossovi pøi dobývání Milána roku
1158. Tím také skonèila platnost èerné
plamenné orlice na erbu Pøemyslovcù,
orlice, která byla obnovena za protekto-
rátu jako nacistické vyznamenání. Jan
Lucemburský, který usedl na èeský trùn
nedlouho po Václavu II., mìl ve svém
rodovém erbu také dvouocasého lva,
ale na jiném podkladu.

Povìst Aloise Jiráska i Augustina
Sedláèka o Bruncvíkovi a jeho lvu ne-
budí dùvìru, i kdy� mají na bøehu vltav-
ském hezký pomník. V jejich podání je
tolik nadpøirozena, �e povìst je spí�e
pohádkou. Èeská historie nezná kní�ete
tohoto jména, ani jeho otce �tylfrída nebo
,Stanimíra¨ podle Dalimilovy kroniky.
Podle Dalimila jde nadto o Nìmce.
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Mezi èeskou �lechtou bylo devìt rodù,

které mìly v rodovém erbu lva s jedním
ocasem (tolik Bruncvíkù zas není). Byly
to i rody slavné, jako �likové, Vald�tejnové
èi �erotínové. Z hlediska heraldického
byla �dvouocasost� známkou pový�ení.
Za vlády Habsburkù po Bílé hoøe dostaly
pøi pový�ení na øí�ská hrabata tøi rody
do znaku lva dvouocasého � byli to Ho-

diètí, Michnové z Vacínova a Thurnové.
Za první dochovaný oficiální obraz

erbu s dvouocasým lvem a nápisem Bo-
hemia je pova�ován titulní list Pasionálu
abaty�e Kunhuty z roku 1320. Kunhuta
byla dcera Pøemysla Otakara II. a man�el-
ka Boleslava Mazovského. Kdy� ovdo-
vìla, uchýlila se do klá�tera jiøského na
Pra�ském hradì.

Z dùvodù praktických se v heraldice
nahrazuje barva støíbrná barvou bílou
a barva zlatá �lutou. Pøi tom platí pravidlo,
�e nesmí být kov na kov a barva na bar-
vu. Èeský dvouocasý lev je støíbrný na
èerveném poli. Je kuriozitou, �e nejvy��í
èeské státní vyznamenání je �Øád bílého
lva�.

L.Jen�ovský

Do t¯etice k Ël·nku pana Timury ÑNa ostroì
Nemohu jednat jinak, ne� odpovìdìt na tento �èlánek� ze

svého ale rovnì� i v�eobecného pohledu. Ke konkrétním
vìcem se ji�  vyjádøili páni Slezák a Dvoøák, mì spí�e zajímá
morálnì-etická stránka celé zále�itosti, která mù�e u nein-
formovaných obèanù vyvolat urèité pochybnosti. Jeliko� jsem
byl uplynulé volební  období nejen zastupitelem, ale i èlenem
Rady, byl jsem vlastnì v centru samotného dìní. Myslím si,
�e pan Timura by se za  svá nehorázná tvrzení zde uvádìná
mìl omluvit nejen panu  starostovi, Radì a zastupitelùm, ale
i v�em obèanùm na�i obce.

Ono je velice snadné bagatelizovat snahu druhých o co
nejlep�í fungování obce, plnìní volebních slibù a uskuteè-
òování nových investièních zámìrù, kdy� sám k tomu ne-
pøispìji svými skutky.

Já si napøíklad nevzpomínám na jedinou pozitivní vìc,
kterou by autor èlánku uèinil nezi�tnì pro na�i Mìstskou
èást a blaho  jejích obèanù. Namátkou mì napadá jedna vìc
a to vypracování smluv na prodej bytù na sídli�ti Roho�ník,
které v�ak nebylo zadarmo. Naopak si myslím, �e ne v�dy
byla jeho èinnost v  souladu s kodexem zastupitele a mnohdy
by se zde mohl objevit  i vylo�ený støet zájmù (viz pø. nákupy
nestavebních pozemkù a  po�adavky nepøijatelných cen pro
investory za vìcná bøemena  nebo event. prodej). Myslím si

ale, �e pøevá�ná vìt�ina z nás obèanù si o celé zále�itosti
dovede udìlat svùj obraz. Velkou satisfakcí pro nás bylo uzná-
ní z øad ODS døíve opozièního, nyní koalièního partnera, které
zaznìlo na povolebním jednání Zastupitelstva z úst pana
�tulce. Bylo pøíjemné sly�et, �e jsme la�ku nasadili hodnì
vysoko a nebude  jednoduché ji udr�et. Takové ocenìní nejen
potì�í, ale je i  pøíslibem dobré budoucí koalièní spolupráce
s novým partnerem.

Jen a� si pan Timura vzpomene, jak díky jeho neodù-
vodnìným obstrukcím trvala zasedání Zastupitelstva èasto
a� daleko pøes  pùlnoc, jak vìt�inou hlasování o podstatných
problémech obce dosahovala výsledku 16 : 1, kdy� víme, �e
tìch 16 byla poètem  tehdej�í koalice + opozice. Nemusím ji�
snad dodávat, kdo byl  ten jeden, pøesto�e pøipojil svùj podpis
pod koalièní smlouvu.

Nakonec jste to byli vy obèané - volièi, kteøí v leto�ních
komunálních volbách rozhodli, komu jste dali dùvìru a kdo si
zaslou�í Vá� hlas. Je to pro nás uznáním na�í práce a hlavnì
závazkem do budoucnosti, sna�it se být je�tì lep�í ne� dosud.
Chtìl bych skonèit citací ze závìru autora èlánku �Na ostro�:
�Na ka�dém konci je hezké to, �e nìco nového zaèíná ...� , jen
dodávám, ale ji� bez Vás vá�ený pane!

Pavel �vejnoha

KonÌci - DÏti - Hipoterapie
Ná� Jezdecký oddíl Poèin V Ráji pro-

vozuje svou èinnost druhým rokem
v prostorách bývalé èistièky v Dolních
Poèernicích. Pracujeme jako jeden z klubù
Obèanského sdru�ení POÈIN (Poèer-
nická iniciativa) a sna�íme se poskytovat
slu�by co nej�ir�ímu poètu dìtí, mlá-
de�e, ale i dospìlých. Na�i èinnost pøi-
bli�nì z poloviny kapacity koníkù obra-
címe také k sociálnì pedagogickému
je�dìní a usilujeme o roz�íøení cvièi-
telské a rehabilitaèní základny, abychom
mohli lépe provozovat tuto èást jezdec-
kého sportu. O hipoterapii je velký zájem
ale v na�ich øadách chybí tolik potøebné
pedagogické zázemí. Na�i cvièitelé dìlají
práci s velkým nasazením a ve svém vol-
ném èase bez nároku na odmìnu, ale je
nás málo, a tak se obracíme na Vás, po-

kud by se mezi Vámi na�el kdokoli
ochotný pomoci pøi práci s dìtmi nebo
výcviku koní, velmi rádi ho pøivítáme
v na�em oddílu. Jako protislu�bu mù-
�eme nabídnout pøedev�ím mo�nost
vlastního je�dìní a seberealizace v tom-

to oboru. Tøeba jsou mezi Vámi i lidé ji�
v dùchodu a po kontaktu s konìm se
jim stýská. Neváhejte a pøijïte. V sou-
èasné dobì k nám chodí jezdit dìti
z Chránìné dílny v Dolních Poèernicích,
OS Motýlek na Èerném Mostì, OS Hvìz-
dièka z Hloubìtína, ale máme i vlastní
turisticko jezdecký krou�ek ji� pro dìti
od 6 let a jezdecký krou�ek pro mláde�
od 10 let. V létì poøádáme výcvikové
tábory a pøes rok øadu akcí jako napø.
Masopustní prùvod v maskách, Miku-
lá�ská zábava, Den dìtí, Dovednostní
závody aj. Kontakt na nás: tel. 605285426
nebo 272659510
Tì�íme se na Vás

Za JK POÈIN V Ráji
Hanka �pindlerová
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RŸZN…
Mìstská èást Praha 21
Úøad mìstské èásti - stavební úøad
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9
È.j.:Výst/4289/Ku

Alois �ebík,  Plhovská 1416 190 16 Praha 9
Vìc:
Rozhodnutí ze dne 13.11.2002
�ádám o zru�ení a opìtovné pøezkoumání rozhodnutí pro Realstar Plus s. s r.o. Sokolovská 168, 180 00 Praha - Libeò na
umístìní stavby bytového domu v ul.Plhovská-Èí�ovská.
Pøipomínky v�ech úèastníkù nebyly akceptovány. Na dvou setkáních na stavebním úøadì se odpùrci stavby jednoznaènì
shodli, �e daná lokalita (pozemek cca 1000m2) je vhodná na výstavbu rod. domku nikoli na bytový dùm o 15 a pozdìji o 12 by-
tových jednotkách.

V˝tah v mobilnÌm telefonu
To, �e jsou výtahy Eletec napojeny

prostøednictvím internetu do servisního
monitorovacího centra, je chápáno jako
základní standard pro zaji�tìní jejich bez-
problémového fungování. Tento rok ale
spoleènost pøichází se zcela novým
systémem, jeho� prostøednictvím pøi-
cházejí u�ivatelùm informace nejen
o tom, co se dìje ve výtahu, ale i v celém
domì a to pøímo do mobilního telefonu.

Vol· V·m v˝tah
Automatický integrovaný informaè-

ní systém Eletec Aiise pracuje v pro-
støedí, které vyu�ívají mobilní oparátoøi.
Jeho hodnota spoèívá ve faktu, �e svým
u�ivatelùm, a� jsou kdekoli, podává dù-
le�ité informace o provozu výtahu, stavu
jeho pøíslu�enství, a za pou�ití speciál-
ních pøídavných èidel monitoruje i cel-
kovou bezpeènostní situaci v domì.

Eletec Aiise pøedchází nebezpeèím
a rizikùm, spojeným s provozem výtahu
i domu vèasnými a vìcnými SMS zprá-
vami nebo e-maily správci domu, bez-

peènostní slu�bì, støedisku centrální
ochrany nebo tøeba i hasièùm èi policii.
Okam�itì informuje o vandalství èi krá-
de�i ve výtahu, a je-li tak nastaven, uza-
vøe kabinu i s ne�ádoucí osobou. Mimo
to doká�e sledovat i bezpeènostní pa-
rametry v celém domì. Jednodu�e øeèe-
no, Eletec Aiise Vám oznámí, kdy� máte
v domì zlodìje, který se právì sna�í
ukrást cívku odklánìcího magnetu z ka-
biny, nebo vandala, který rozbíjí osvìt-
lení výtahu, ale tøeba také to, �e ve dru-
hém patøe uniká plyn.

I kdy� by se mohlo zdát, �e se jedná
o nákladnou technologii, není to pravda.
Øízení výtahu je roz�íøeno o dal�í peri-
ferii s propojením na pøídavná èidla,
pøièem� jejich poèet i funkce zále�í zcela
na uvá�ení u�ivatele a konkrétních
potøebách. Tato èidla snímají pohyb v domì
i výtahu, kontrolují hodnoty kouøe, ply-
nu èi vody v �achtì výtahu èi domì, in-
formují o ne�ádoucích pohybech v domì,
stejnì jako o neúmìrném pøetì�ování
výtahu. V pøípadì pøekroèení nastave-
ných hodnot systém okam�itì rozesílá

informaèní zprávy na vybraná mobilní
èísla a elektronické adresy, pøípadnì
blokuje provoz výtahu. Systém lze navíc
propojit i s dal�ími prostory v budovì,
napøíklad s kotelnou domu, její� bez-
chybný provoz je tak zcela pod kontrolou.

Cena zaøízení se li�í podle rozsahu
po�adavkù zákazníka, ale zcela urèitì je
tento systém dostupný tøeba i právì
vzniklým dru�stvùm, které se správou
domu teprve zaèínají. Tam, kde je ji� na
výtazích øídící mikroprocesorový systém
Eletec, staèí doplnit pøídavné zaøízení
a èidla a je hotovo.

Eletec Aiise je v pohotovosti 24 ho-
din dennì a lze si jeho pomocí napøíklad
pøivolat mobilním telefonem výtah.

Technologie není v dne�ní informaè-
ní spoleènosti nièím výjimeèným, je to
jen logický krok na cestì vývoje, který
spoleènost Eletec výtahy udìlala v této
oblasti jako první.

Eletec Aiise se vyplatí ka�dému. Je
známo, �e nemù�eme být v�ude a pøed-
cházení rizikùm a nebezpeèím vyjde v�dy
levnìji, ne� jejich pøehlí�ení.

Vstupte do bezpeèného svìta Eletec
Výbìr nejdùle�i tìj� ích informaèních funkcí  systému Aiise

- Ochrana proti pou�ití sprejù v kabinì
- Otevøené �achetní dveøe bez pøítomnosti kabiny za nimi
- Výtah bez elektrického proudu
- Jízda výtahu do �zakázané zóny� v urèitém èase
- �Moèení� ve výtahové kabinì
- Házení odpadu do výtahové prohlubnì
- Ne�ádoucí pohyb osob pøed strojovnou výtahu
- Nepovolená manipulace s rozvadìèem výtahu
- Nepovolená manipulace s mikroprocesorovou kartou

výtahu

- Nepovolená manipulace s modemem
- Nepovolená manipulace s ovladaèi ve výtahu v podla�ích
- Nepovolená manipulace s ovladaèi ve výtahové kabinì
- Nepovolená manipulace s cívkou odklánìjícího magnetu
- Nepovolená manipulace s osvìtlením kabiny
- Hlá�ení - teplo/po�ár ve strojovnì, �achtì, kabinì, budovì
- Hlá�ení - únik plynu v prostorech budovy
- Hlá�ení - kouø signalizující po�ár
- Hlá�ení - voda ve výtahové prohlubni
- Hlá�ení - otevøená dvíøka po�árních hydrantù
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

Kronika 33.
7.3.1955 byla Oslava Mezinárodního

dne �en. Opìt úèinkoval hudební krou-
�ek.

8.5.1955 byl uspoøádán Kulturní ve-
èer na poèest osvobození Èeskosloven-
ska sovìtskou armádou. Byla pøedvede-
na nìkterá díla èeských klasikù a lehèí
skladby v duchu národním. Spoluúèin-
koval baletní krou�ek.

V létì r.1955 úèinkoval hudební i ba-
letní krou�ek na veèírku v Klánovicích
a na estrádì v Pøedmìøicích.

22.10.1955 uspoøádal hudební krou-
�ek velký V. koncert na poèest deseti-
letého trvání hudebního krou�ku. Hrány
byly skladby Rosiniho, Dvoøáka, Ver-
diho, Schuberta, Pucciniho, Adama, Le-
hára, Langra, Mayerbeera a místních
skladatelù Melèe, Tracha a Ing. Postlera.
V orchestru úèinkovali èlenové or-
chestru ND, FOK a filmového orchestru
z Prahy - Schönfetd, Dìdiè st. a Dìdiè
ml., Hlava a dal�í.

5.11.1955 byl proveden koncert
v �estajovicích, rovnì� za spoluúèinko-
vání svrchu uvedených umìlcù.

12.11.1955 - byl tento koncert s úspì-
chem opakován v rámci èeskosloven-
sko-sovìtského pøátelství.

19.11.1955 byl uspoøádán Kulturní
veèer, na nìm� úèinkovali �áci na�í �ko-
ly, hudební a taneèní krou�ek.

10. a 11.12.1955 byl proveden celo-
veèerní balet �Z pohádky do pohádky�.
Veèer mìl mimoøádný úspìch. V hudeb-
ním krou�ku spoluúèinkovali èlenové
filmového orchestru Dìdiè st. a ml.

V lednu 1956 se opakoval baletní
veèer �Z pohádky do pohádky�. 7.3.
1956 úèinkoval hudební krou�ek spolu
s baletním krou�kem na Mezinárodním
dnu �en. To byl poslední podnik hudeb-
ního krou�ku. Pak se èinnost tohoto
kvalitního krou�ku skonèila, jak jsem ji�
døíve psala.

Baletní krou�ek byl zalo�en v r.1952.
Zakládající èlenové: Vìra Mysliveèko-
vá, Eli�ka Fauknerová, Dagmar Vraspie-
rová, Jarka �ebrová, Marta Veselá, Míla
Køenková, Olga Tamchynová, Ant.
Køenková, Vlad.Vojáèek. Vedoucí: Marie
Bendlová. Hudební doprovod: Marie
Èerníková. Za 5 let trvání baletního
krou�ku bylo uskuteènìno mnoho
vystoupení s následujícím programem
v choreografii M.Bendlové: B.Smetana:

�Na�im dìvám�, Gounod: Baletní panto-
mina z opery �Faust a Markéta�, Brahms
�Uherský tanec�, B.Leopold �Kozáèek�,
Gounod Allegretto �Faust a Markéta�,
B.Smetana �Furiant�, Èajkovskij �Tanec
kvìtin�, M.Gre�l �Letní podveèer na
vsi�, M.Gre�l �Vrták� a �Dupák�, Èaj-
kovskij z �Labutího jezera�, B.Smetana
Skoèná z �Prodané nevìsty�, O.Nedbal
Pásmo z baletu �Z pohádky do pohád-
ky�, celkem úèinkovalo 60 lidí, orchestr
OB 20 èlenù, technické a krejèovské
práce se zúèastnila velká èást obce.

Krou�ek pak vzrostl o tyto dal�í
èleny: Eva Uhlíøová, Jindra Strnadová,
Jaroslav Èerník, Jan Køenek, Jiøí �tras-
majer, Mirek Rozko�ný, Lad. Èanèík,
Zla�a Maciuchová.

Na podzim r.1956 byl zalo�en dìtský
taneèní krou�ek pøi OB /baletní �kola/
a jeho práce se slibnì zaèala rozvíjet.

V roce 1952/53 se baletní krou�ek
zúèastnil soutì�e lidové tvoøivosti. Byl
zván po celém okrese. Úèinkovalo se
i v továrnách pro dìlníky, na v�ech mo�-
ných slavnostech a estrádách, nìkdy
i ÈSM.

V roce 1954 úèinkoval baletní krou�ek
v tìchto obcích: Opravny, n.p., Kbely,
Èakovice, Ïáblice, Kyje, Poèernice,
Klánovice. V létì r.1955 úèinkoval baletní
krou�ek pøi do�ínkách ve Veleni.

V øíjnu r.1955 krou�ek se zúèastnil
okresního soustøedìní kulturních pra-
covníkù.

V prosinci 1955 krou�ek úèinkoval pøi
vánoèních slavnostech pro dìti a uvedl
pohádku �Zvíøátka a Petrov�tí�.

V I.ètvrtletí 1956 ve Kbelích byl
proveden balet �Zlatovláska� z cyklu
�Z pohádky do pohádky�.

Dne 15.9.1956 byly zahájeny kursy
(baletní �kola) pro dìti. V prosinci r.1956
úèinkoval ji� dìtský baletní krou�ek pøi
�kolní vánoèní slavnosti a pøedvedl pás-
mo národních tancù.

Dramatický krou�ek v Újezdì nad
Lesy byl zalo�en v roce 1939. Jeho zaklá-
dajícími èleny byli: �ebek Václav, Zeman
Antonín, Nezbeda V. a Bambula Josef.
Mimo tento krou�ek byl, jak jsem ji� døíve
psala, dramatický krou�ek na Blatovì a
v bývalé Nové Sibøinì. Dramatický krou-
�ek na Blatovì hrával u Lnìnièkù a krou-
�ek v Nové Sibøinì U �trasmajerù, sice
na malém jevi�ti a ve skromných pomì-
rech, ale v�dy s nad�ením. Du�í tohoto
dramatického krou�ku byl obìtavý kul-

turní pracovník Václav Zeman a jeho
náhlá náhlá smrt v r.1949 byla velkou
ranou nejen pro dramatický krou�ek
v Nové Sibøinì, ale i pro ve�kerou osvì-
tovou práci v této východní èásti na�í
obce.

Po slouèení obcí, k nìmu� do�lo
v r. 1953, jen nepatrná èást èlenù ze
sibøinského a blatovského krou�ku pøe-
�la do krou�ku v Újezdì nad Lesy.

V tìch letech byli vedoucími krou�ku:
Václav �ebek, Antonín Zeman a Karel
Uhlíø. Èlenù bylo celkem 24.

V roce 1954 byly sehrány tyto hry:
�Sultán z Tillerejnu� za re�ie V.�ebka
a Drdovy �Hrátky s èertem� za re�ie A.Ze-
mana. V roce 1955 byly sehrány hry: �Dùm
u doktorù� za re�ie A.Zemana a �Rodin-
ná vojna� rovnì� za re�ie A.Zemana.

V roce 1956 byla tato pøedstavení:
�rámkovo �Léto� za re�ie K.Uhlíøe a dále
Tylova �Palièova dcera� za re�ie V.�eb-
ka. (Døívìj�í èinnost tohoto dramatic-
kého krou�ku nebyla mi, pøes èetné �á-
dosti a urgence, sdìlena).

Posléze podotýkám, �e obìtavým èle-
nem, zejména co se týèe výpravy her,
byl A.Plecháèek.

Filatelistický krou�ek byl v na�í obci
zalo�en v r.1945. Jeho èinnost je celkem
velmi tichá, tak�e ani mnozí obèané ne-
vìdí, �e u nás v obci podobný krou�ek
existuje. V té pováleèné dobì èítal 42
èlenù. V r.1955 a 1956 byla poøádána
v�dy jedna pøedná�ka.

V roce 1953 pøi slouèení obcí do�lo
také ke slouèení T.J.Sokol v Újezdì nad
Lesy a T.J.Sokol v Nové Sibøinì a to na
výroèní schùzi konané v listopadu 1953.
T.J.Sokol v Újezdì nad Lesy mìla tehdy
179 èlenù a T.J.Sokol v Nové Sibøinì 128
èlenù. Pøi slouèení nepøe�li v�ak v�ichni
èlenové z obou Jednot do novì se tvo-
øící spoleèné Jednoty, tak�e pøi slouèení
èítala T.J.Sokol 125 èlenù. Na ustavující
výroèní schùzi byli zvoleni: pøedsedou
Franti�ek Tmìj, pokladníkem Antonín
Karfík, sportovnì technickým vedoucím
Václav Skøivánek, zapisovatelem An-
tonín Zeman, org. vedoucím Dr.B.Svá-
tek, místo kterého byl pozdìji kooptován
Josef Drahovzal. Organizaèní práce no-
vého výboru v�ak vázla. �ivot v tìlo-
cviènì se soustøedil pouze na sportovní
gymnastiku, kterou vedl Fr.Schinko. Nej-
silnìj�í a nejaktivnìj�í byl oddíl kopané,
jeho� pøedsedou byl Václav Hanibal.

Tímto zápisem tato èást kroniky konèí
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galerie zelený dům
Vás srdeènì zve na prodejní výstavy

Obrazy Zdeny Ho�kové8.1. � 1.2.slavnostní vernisá� je 8.1. v 17.30 hodin
Jiøí Mocek - obrazy5.2. � 1.3.

Stálá prodejní výstava:M. J. Èerný, J. Han�lík, T. Høivnáè, K. Chaba,E. Janou�ová, B. Jirkù, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek,K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, M. Patøièný,M. Po�vic, A. Reon, E. Srncová, H. �tefková-Hru�ková,J. Tichý, O. Vyle�alová a dal�í
Tì�íme se na Va�i  náv�tìvuotevøeno: støeda a� pátek 14.00 � 18.00 hod.  sobota 14.00 � 17.00 hod.,Na telefonech 602 341 318  a  603 246 147je mo�no domluvit náv�tìvu ka�dý den do 20.00 hodin.

Tøebìtínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel.: 281 972 211(cca 100 m za Èeskou spoøitelnou na hlavní Novosibøinské ulici)

�Budeme-li rozumìt Evropì,
bude Evropa rozumìt nám�

Vá�ení senoiøi, vá�ení spoluobèané,
dovolujeme si Vás pozvat na zábavnì-vzdìlávací cyklus,
který pøipravujeme  spoleènì s  DELEGACÍ EVROPSKÉ
KOMISE V ÈESKÉ REPUBLICE a obèanským sdru�ením
�IVOT 90.
P r o g r a m   p r v n í h o   o d p o l e d n e

v úterý dne 14. ledna od 14.00 hodin v Divadle Solidarita:
1. Seznámení s programem
2. Vystoupení �ákù taneèní �koly POP BALET z Prahy,

Horních Mìcholup
3. Módní pøehlídka �koly malých manekýnek
4. Eva Coufalová pøeète svoji minipovídku

�Nezapomenutelné vánoce�
5. K tématu �Sociální  dopad vstupu Èeské republiky

do Evropské unie pro nejstar�í generaci� vystoupí
Ing. Eva Klvaèová z Vysoké �koly ekonomické a pro-
fesor Ludìk Urban z UK

6. Diskuse formou pøímých otázek i odpovìdí na ano-
nymní dotazy

7. Pøedstavení vítìzù Pra�ské snítky, soutì�e ve zpìvu
8. Se slavnými monology vystoupí ocenìní úèastníci

Pra�ského Pohárku
9. Na závìr zatanèí �áci Lidové �koly umìní, z Prahy 3,

Konìvovy ulice
Vstup zdarma !!

Dal�í podrobnosti mù�ete získat na telefonech v  Di-
vadle Solidarita, Praha 10 /tramvaj è.11 a 24, výstup
stanice Zborov, metro Stra�nická a tramvaj è.24/
tel.:  274 816 046,  274 818 122

Vá�ení zákazníci,
ráda bych podìkovala v�em, kteøí se pøed vánoci vypravili do na�í ulice (Chotìnovská) nakupovat i pøes její katastrofální

stav, ulice plné dìr a bahna. Ne�lo projet nato� projít!!! Po nìkolika urgencích se díry zavezly, ale to ji� zaèalo mrznout.
V pùlce prosince jsme projí�dìli autem a za námi mraèna prachu témìø jako po celý rok. Vskutku zdravé �ivotní prostøedí.

I pøesto doufám, �e se dne�ní sliby odboru OMI na MÚ, �e do poloviny roku 2003 bude hotová kanalizace a poté i celá ulice,
naplní. Po osmnácti letech bydlení v Újezdì bychom snad mohli chodit po èistých ulicích bez vìènì zablácených bot.

Je�tì jednou vám, milí zákazníci, dìkuji, a pøeji v novém roce hodnì zdraví, klidu a spokojenosti.
Helena Chadimová, Parfumerie

Vá�ení obèané,
omlouváme se za zpo�dìní tohoto èísla Zpravodaje, které bylo zpùsobeno dovolenou.

Redakèní rada

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICK Á 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169
NA TOMTO MÕSTÃ

MOHL B›T V¡ä INZER¡T

V HODNOTÃ  150,- KË

placen·
 inzerce & reklama
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placen·
 inzerce & reklama

OBKLADY - DLA�BYZEDNICKÉ  PRÁCEBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

NABÍZÍM �EHLENÍ PRÁDLA
ODVEZU A PÿIVEZU Aé DO DOMU

721 664 007, 281 982 765(

OPRAVY ODÃVŸ, ZAK¡ZKOV… äITÕ

Smolíková Emílie
Roho�nická 1601, Újezd nad Lesy

Tel.: 281 971 884      Mobil: 606 458 684

KOUPÕM
st. parcelu, nejlÈpe ve starÈ z·stavbÏ

⁄jezd nad Lesy, Kl·novice

Tel.: 281 973 424
Mobil: 603 240 240

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

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

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

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

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

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

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

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

PRAHA 9  ⁄jezd nad Lesy

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

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

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

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

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

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

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

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

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

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

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

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

Jak postupovat pøi úmrtí:Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vásinformovat.- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníkyzdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomte si,�e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e i informaceod tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatì odmìnìna, toufirmou, kam jste smìrováni.A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybujív závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kè vícene� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnice senejdøive informujte o cenách nebo nás telefonicky kontaktujtea my Vám poradíme. Jan �í�ala
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AMD REALITY s.r.o. - realitnÌ kancel·¯
Ing. Alena Kotyzov·
Lukovsk· 1067, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy
Tel./Fax: 281 997 0993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http://www.amdreality.cz

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

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

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

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

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

l �ití obleèkù na panenkyl

Polièanská 1516Praha 9 - Újezd nad Lesy                  Tel.: 606 258 851
J i t k a  È M E L Í K O V Á

OBKLADY - DLA�BYZEDNICKÉ  PRÁCEBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

ANTIK N¡BYTEK, N·chodsk· 703 / 91, 193 00 Praha 9
  Prod·v·me pouûit·

PIANINA

Tel.: 281 923 179, 606 161 512, 607 233 660
Velmi pÏkn·, dovoz tÈû ze äv˝carska

HornÌ PoËernice, vedle poöty

Zveme na dobré zákusky a chlebíèky s mo�ností objednání.Zhotovujeme dárkové ko�e a balíèky
STAROKL¡NOVICK¡ 470 - ⁄JEZD NAD LESY

TEL. :  +420  281  973  920

placen·
 inzerce & reklama

CUKRÁRNA U BERU�KY
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE

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

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz
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ACE REALITY
Vaöe eso na trhu s nemovitostmi

Nabídnìte nám svoji nemovitost k prodeji.
        Garantujeme vám po�adovanou cenu za va�i nabízenou nemovitost

(dle aktualního prùzkumu trhu poradíme s cenou), mo�nost výkupu RD a bytù v OV,
   platba hotovì. Vlastní advokátní kanceláø, která vám pomù�e vyøe�it dìdictví,

         oceòování nemovitostí, vyøizování hypoteèních úvìrù, pùjèek atd.
            S prodejem nemovitosti kompletní právní servis zdarma
            A je�tì nìco navíc: majitelé nemovitostí, kteøí uskuteèní

      prodej pøes Ace Reality se bezplatnì stávají úèastníky soutì�e.
           Výhra 100.000,- Kè. Losování probìhne 30.3.2003 za úèasti notáøe.

                           Uzávìrka je 25.3.2003.
Tel.: 606 34 31 32    E-mail: acereality@seznam.cz


