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         Zpracované okrsky v %:  100.00
          Platné hlasy celkem:         3 777

                                                                                                       Platné         % plat.
                                                                                                         hlasy           hlasù

1 Národnì demokratická strana 2 0.05

2 Demokratická liga 2 0.05

3 Èeská strana sociálnì demokratická 991 26.23

4 Balbínova poetická strana 24 0.63

5 Obèanská demokratická aliance 23 0.60

6 Volba pro budoucnost 2 0.05

7 Humanistická aliance 8 0.21

9 Nadìje 15 0.39

10 Nové hnutí 0 0.00

11 Republikáni Miroslava Sládka 17 0.45

12 Cesta zmìny 14 0.37

13 Èeská strana národnì sociální 48 1.27

15 Strana zdravého rozumu 8 0.21

16 Strana venkova - spojené obèanské síly 1 0.02

19 Èeská pravice 1 0.02

20 Republikáni 3 0.07

21 Sdru�ení nezávislých 85 2.25

22 Obèanská demokratická strana 1 471 38.94

23 Komunistická strana Èech a Moravy 392 10.37

25 Koalice KDU-ÈSL, US-DEU 550 14.56

26 Strana za �ivotní jistoty 9 0.23

27 Pravý Blok 40 1.05

28 Strana zelených 70 1.85

29 Strana demokratického socialismu 1 0.02

Kandidující strana
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Rada místního zastupitelstva na svém
79. a 80. zasedání ve dnech 21. kvìtna
a 4. èervna 2002
vzala na vìdomí:
- hospodáøský výsledek  I. M� Staro-

kolínská  è.p. 132 za rok 2001 a schvá-
lila pøídìly do fondù dle pøedlo�eného
návrhu

- �ádost  sl. Jitky Bauerové o pronájem
gará�e v areálu M� Sedmikráska a ulo-
�ila vedoucímu OMI ing. Voskovi, aby
zveøejnil na úøední desce zámìr MÈ
Praha 21 na pronájem  gará�e v areálu
M� Sedmikráska

- pøedlo�ený materiál k pronájmu ne-
bytových prostor v è.p. 1630, ul. �i-
vonínská, schválila Dodatek è. 3 ke
smlouvì o nájmu nebytových prostor,
uzavøené dne 30.1.1995 mezi MÈ
Praha 21 a MUDr. Katarínou Feue-
reislovou a povìøila starostu podpi-
sem dodatku

odsouhlasila:
- �ádost MUDr. Feureislové o podná-

jem nebytových prostor tøetí osobì
(pro rehabilitaèní sestru a diabetologii)
za podmínky, �e podnájemce nebude
platit vy��í nájemné ne� souèasný
nájemce a ulo�ila vedoucímu odboru
BH a VHÈ ing. �afaøíkovi, aby pøi-
pravil návrh dodatku ke smlouvì
a vypracovaný návrh pøedlo�il na
pøí�tí jednání rady

- provádìcí dokumentací k územnímu
rozhodnutí akce �Modernizace trati
Praha � Bìchovice � Úvaly� za pod-
mínek prodlou�ení ochranné proti-
hlukové zdi smìrem k Bìchovicím a�
na úroveò stávající ÈOV vzhledem
k budoucí zástavbì pozemkù dle
schváleného územního plánu rodin-
nými domy, a dále prodlou�ení ochran-
né protihlukové zdi smìrem k nádra�í
Klánovice o cca 300 m vzhledem
k budoucí zástavbì pozemkù dle
schváleného územního plánu pro
stavby zdravotnické a sociální péèe

- vstup a ulo�ení STL plynovodu a pøí-
pojek v ulici Hodkovská, Holínská,
Veletovská a Kle�ická dle �ádosti
fy. Rohla a Jírek a po konzultaci
s právním zástupcem  JUDr. Fialou
souhlasila s uzavøením  smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemena a povìøila starostu podpisem
smlouvy

- se zøízením vjezdu na pozemek
è. parc. 1009/18 v k.ú. Újezd nad Lesy

ZASED¡NÕ RADY
dle �ádosti pí Milady Barto�ové za
podmínky uzavøení vìcného bøemena
za úplatu dle vyhlá�ky Ministerstva
financí

- podání výpovìdi nájemcùm nebyto-
vých prostor tam, kde nedo�lo k do-
hodì o vý�i nájemného 500,-Kè/m2/
rok, t.j. v pøípadì MUDr. Dany Frò-
kové (pediatr) a  pí Bo�eny Strna-
delové (firmy MEDICUR) a ulo�ila
vedoucímu odboru BH a VHÈ
ing. �afaøíkovi a právnímu zástupci
JUDr. Fialovi, v termínu do 30. 5. 2002,
pøipravit a doruèit pøíslu�né výpovì-
di a povìøila starostu podpisem
výpovìdí z nájmu

- poskytnutí  pøíspìvku ve vý�i 5.000,-
korun pro �kolní sportovní klub Z�
Polesná na sportovnì kulturní akci
�Pevnost Boyard� a ulo�ila vedoucí
FO ing. Koblicové, aby pøevedla tyto
prostøedky z rezervy kapitoly 10 - Po-
kladní správa do kapitoly 06 - Kultura
a sport

- nájem bytu pro �kolníka objektu �koly
è.p. 230, ul. Staroklánovická  pana
Milana Horáka s podmínkou, �e ve
smlouvì bude uvedeno, �e nájem je
uzavøen pouze na dobu,  po kterou
bude pan Milan Horák ve funkci �kol-
níka

- �ádost pana Stoupy na vybudování
travnatého pásu podél plotu v ul. Èí-
�ovská a Plhovská v �íøi 150 cm, a to
na vlastní náklady

- odvolání, které podal pan Zdenìk
Chadima, Chotìnovská 635 proti
rozhodnutí è. 21 ze dne 18. 4. 2002
vydané pod è.j. 185/02/OMI ve smyslu
upu�tìní od místního poplatku za
jedno reklamní zaøízení smìøující do
neprùjezdné ulice Staroújezdské v roce
2001. Místní poplatek za rok  2001
èiní  3.650,-  Kè  a  za  umístìní  3  reklam-
ních  zaøízení  v roce  2002  èiní    po-
platek 10. 950,- Kè. Celkem místní
poplatek èiní 14. 600,- Kè. Ulo�ila
tajemníkovi KMH, aby v intencích
tohoto usnesení informoval �adatele

- s návrhem Dohody o poskytování
slu�eb - pedikúra mezi MÈ Praha 21,
MÈ Praha - Bìchovice a pí. Evou
Suchou po úpravách bodu è. III. a IV.
vý�e uvedené dohody.  Bod è. III. bude
doplnìn o pracovní zaøazení a za-
mìstnavatele  pí  Mestekové.  Bod
è. IV. bude vypu�tìn. Dále ulo�ila
starostovi, aby projednal s pí Za-

jacovou, starostkou MÈ Bìchovice,
zmìnu dohody, a povìøila starostu
podpisem dohody

- návrh  programu na jednání Zastu-
pitelstva MÈ Praha 21, které se bude
konat dne  26. 6. 2002 od 17 hod.

neodsouhlasila:
- odprodej pozemku è. parc. 4312/63

v k.ú. Újezd nad Lesy dle �ádosti
pí �afaøíkové vzhledem k nevyøe-
�eným majetkoprávním vztahùm.

- znìní návrhu Smlouvy o pronájmu
pozemkù pro umístìní reklamních
poutaèù a navrhovanou vý�í ná-
jemného za instalované reklamní
plochy ve vý�i 2.000,- Kè/m2/rok
a ulo�ila tajemníkovi KMH, aby �a-
dateli písemnì odpovìdìl v intencích
tohoto usnesení

schválila:
- poskytnutí pøíspìvku ve vý�i 2.000,-

korun tenisovému oddílu TJ Sokol
Újezd nad Lesy a ulo�ila vedoucí FO
ing. Koblicové, aby pøevedla tyto
prostøedky z rezervy kapitoly 10 -
Pokladní správa do kapitoly 06 -
Kultura a sport.

- pracovní øád Úøadu MÈ Praha 21
s úèinností od 22. 5. 2002

- v rámci privatizace prodej bytu è. 22
v ul. �í�ovské 1627 o velikosti 3 + kk
(65,6 m2) ve prospìch pana Ondøeje
�emlièky za èástku 751.000,- Kè
(vèetnì dlu�né èástky), ulo�ila ve-
doucímu odboru BH a VHÈ ing. �a-
faøíkovi pøedlo�it na pøí�tí jednání
rady návrh smlouvy a panu staros-
tovi pøedlo�it tento návrh na èerv-
nové jednání Zastupitelstva MÈ
Praha 21

- vyhodnocení poji�tìní nemovitostí
MÈ Praha 21 a povìøila pana starostu
podpisem pøíslu�ných pojistných
smluv

- zaøazení vedoucí finanèního odboru
ing. Koblicové  do 10. platové tøídy
a její nový platový výmìr

- úpravu  rozpoètu ve vý�i  473 tis. Kè
(zvý�ení platù pro zamìstnance) a ulo-
�ila vedoucí FO ing. Koblicové, aby
pøevedla tyto prostøedky z rezervy
kapitoly 10 - Pokladní správa do
kapitoly 09 - Vnitøní správa

- pøedlo�ený návrh smlouvy o zaji�tìní
odvodu brancù mezi MÈ Praha 21
a MUDr. Nadì�dou Hartlovou a po-
vìøila starostu podpisem smlouvy

- koeficient  K
i
 podle bodu 3 polo�ky
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ZASED¡NÕ RADY
è. 5 oddílu  A  èásti  I. Výmìru  MF
ÈR è. 01/2002 ze dne 28. listopadu
2001 a dle Výmìru MF ÈR è. 02/2002
ze dne 27. února 2002  pøi úpravì ná-
jemného od 1.7.2002 do 31. 12. 2002
u bytù svìøených Statutem hl.m. Pra-
hy, a to ve vý�i 1,0

- pøevod finanèních prostøedkù ve
vý�i 175.000,- Kè na úpravy budovy
MÚ a ulo�ila vedoucí FO ing. Kobli-
cové, aby pøevedla tyto prostøedky
z rezervy kapitoly 10 - Pokladní sprá-
va do kapitoly 08 - Místní hospo-
dáøství, polo�ka rekonstrukce budovy
Úøadu MÈ Praha 21

- poskytnutí pøíspìvku ve vý�i 10.000,-
korun Èeskému rybáøskému svazu na
vìcné ceny, medaile a poháry u pøíle-
�itosti konání mistrovství ÈR juniorù
a �actva v rybolovné technice a ulo-
�ila vedoucí FO ing. Koblicové, aby
pøevedla tyto prostøedky z rezervy ka-
pitoly 10 - Pokladní správa do kapitoly
06 - Kultura a sport

odvolala:
- z funkce tajemníka Kontrolního vý-

boru pí Vìru Antoòovou a jmeno-
vala do této funkce pí Ivanu Bulíøo-
vou,  a to s platností od 22. 5. 2002.

- z funkce tajemníka Komise místního
hospodáøství ing. Adama a jmenova-
la do této funkce pí Hanu �ikýøovou,
a to s platností od 5. 6. 2002.

revokovovala:
- usnesení Rady MÈ Praha 21 è. 1102

ze dne 25. 02. 2002 a odsouhlasila
zmìnu textu dodatkù smluv o nájmu
nebytových prostor PharmDr. Ivany
Havránkové (lékárna), MUDr. Marie
Vráblíkové (pediatr), MUDr. Jindry
Tuèkové (stomatolog), MUDr. Zuza-
ny Dastychové (gynekolog) a MUDr.
Kataríny Feuereislové (praktický lé-
kaø) a povìøila starostu podpisem
dodatkù.

- usnesení è. 1102 ze dne 25.2.2002,
usnesení è. 1187 ze dne 7. 5.2002
a upustila od podání �aloby a  usne-

sení è. 1205 ze dne 21. 5.2002 a v pøí-
padì MUDr. D. Fròkové upustila od
podání výpovìdi z nájmu nebyto-
vých prostor, odsouhlasila zmìnu
textu Dodatku è. 2 smlouvy o nájmu
nebytových prostor, �ivonínská 1630
ze dne 15.11.1994 - ordinace a pøí-
slu�enství dìtského lékaøe MUDr. Dany
Fròkové, a povìøila starostu podpi-
sem pøíslu�ného dodatku

- usnesení è. 1207 ze dne 21. 5. 2002
a na základì stanoviska pana Ondøeje
�emlièky upustila od prodeje bytu
è. 1627/22 v ul. �í�ovské jmenované-
mu

jmenovala:
- na návrh tajemníka pí Zdenu Vodo-

vou ke dni 22. 5. 2002 vedoucí Ob-
èansko správního odboru.

- �éfredaktorem Újezdského zpravo-
daje pana Pavla �vejnohu, a to s plat-
ností od 22. 5. 2002

Jiøí Sikaè
èlen rady místního zastupitelstva

MEZI LIDMI

PODÃKOV¡NÕ
VÝBOR ZO KSÈM V ÚJEZDÌ NAD LESY DÌKUJE

VOLIÈÙM A PØÍZNIVCÙM ZA HLASY, KTERÉ DALI NA�Í
STRANÌ PØI PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH.

LETNÕ NABÕDKA

PRO »ASOVÃ ZANEPR¡ZDNÃN…
Novì otevøená oèní ordinace v Újezdì nad Lesy, na sídli�ti

Roho�ník, nabízí v�em, kteøí jsou v prùbìhu �kolního roku
èasovì zanepráznìní, mimoøádnou �anci náv�tìvy oèní lé-
kaøky v prodlou�ených ordinaèních hodinách:

Pondìlí: 7:30-11:30 16:00-20:00
Úterý: 7:30-13:00
Støeda: 7:30-11:30 16:00-20:00
Ètvrtek: 7:30-13:00
Pátek: 7:30-12:30

Takto upravené ordinaèní hodiny budou v èervenci od
1.7. do 12.7., v srpnu pak od 19.8. do 31.8.2002

Kromì akutních výkonù budou poskytována v�echna bì�-
ná vy�etøení, vèetnì prodeje a aplikací kontaktních èoèek.

V dobì od 15.7. do 28.7. bude z dùvodu dovolené oèní
ordinace uzavøena, lékaøská péèe je zaji�tìna v této dobì na
poliklinice Prosek.

PODÃKOV¡NÕ
Chtìla bych touto cestou podìkovat pí Èmelíkové a Vodièkové

za nákup a u�ití sukýnek na vystoupení dìtí v Pra�ské mateøince,
za u�ití sukýnek a závojù pro hry dìtí a za u�ití pytlù do �aten dìtí.

Také bych chtìla podìkovat ostatním rodièùm za výbornou
spolupráci s M�. Tìm, s kterými se v M� ji� nebudeme setkávat,
pøeji, aby se jejich dìtem daøilo ve �kole tak jako u nás, na ty, kteøí
v záøí opìt pøijdou, se budeme tì�it jako na �staré známé�. V�em
pøeji, aby si pøes prázdniny odpoèinuli a naèerpali hodnì sil.

Za mateøskou �kolu Sedmikráska                   Anna Vlková

MUDR.ROMAN PROCH¡ZKA
interní lékaøství

Ordinace Praha Újezd nad Lesy, �ivonínská 1630
tel.: O2 81972595 mobil: 0723464515

Ordinaèní doba:

Pondìlí: 15.30-19.30 Støeda: 15.30-19.30
          Úterý: 15.30-19.30 Ètvrtek: 07.00-12.00

Pacienti mohou pøijít k vy�etøení pøímo, anebo se objednat
na tel.: 02 81972595, pøípadnì volat na mobilní telefon
0723464515 v dobì mimo ordinaci.

Poskytujeme péèi v rozsahu v�eobecné interní praxe.
Zaøízení má smlouvu s VZP, poj.201,211 a 207.
na spolupráci se tì�í            prim.MUDr.Roman Procházka
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PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji Sboru pro obèanské zále�itosti a pøátelùm za bla-

hopøání k �ivotnímu jubileu.
Eva Gruberová

UPOZORNÃNÕ OB»ANŸM
Úøad MÈ Praha - Újezd nad Lesy upozoròuje obèany, �e

v novém �kolním roce 2002-2003 bude poøádat hudební
a jazykové kurzy pro dìti a dospìlé.
- hra na flétnu pro dìti od 5 let

(zvlá�� vhodné jako prevence proti onemocnìní horních
cest dýchacích)

- hra na kytaru
- hra na klavír a keyboard

V�echny zápisy do hudebních kurzù se budou konat 9.záøí
od 16. do 17.00 hod. v Lomecké ulici (bývalý stavební úøad)

MEZI LIDMI

- angliètina pro zaèáteèníky a pokroèilé
Zápis se bude konat 12.záøí od 18. do 18.30 hod. v místní

kni-hovnì.

Podle zájmu mù�eme zahájit i kurzy:
- angliètina pro dìti od 4 let
- francouz�tinu a ru�tinu pro dospìlé

Pøedbì�né informace o v�ech kurzech získáte v místní
knihovnì, tel.81971685 linka 54.

M.Tomaidesová

RŸZN…

Omyly pana äedivÈho...
Pan Miroslav �edivý v Újezdském

zpravodaji è.6/2000 a è. 6/2002 uvedl
nìkolikrát zkreslené a nepravdivé údaje
o èinnosti paní Novákové, bývalé jedna-
telky spoleènosti Laxenburger - Újezd
nad Lesy, spol.s r.o.(dále jen firma).

- K prohlá�ení, �e pozemek patøí �nám
v�em�, dodávám - nepatøí, proto�e
byl na�í mìstskou èástí vlo�en do
soukromé spoleènosti.

- Velmi záva�né je naøèení, �e se paní
Novákové podaøilo �prohospodaøit
7 mil.Kè za dobu jejího jednatelství�.
To je ale hluboký omyl. Kdy� paní
Nováková pøebírala funkci jednatel-
ky v r.1996, bylo na úètu firmy ne-
celých 1,5 mil. Kè. V�echny výdaje,
které byly vynalo�eny z prostøedkù
firmy, jsou dolo�itelné a v�echny v�dy
pøedem odsouhlasili oba spoleèníci
firmy. Sama bez jejich souhlasu nevy-
dala ani pìtník.

- Nevím, kde vzal pan �edivý informaci,
�e paní Nováková po�adovala na re-
dakèní radì Zpravodaje, aby nebyl
zveøejnìn jeho èlánek v èervnu 1999.
Ale vím, �e chtìla, aby po uveøejnìní
èlánku pana �edivého mohla uveøej-
nit své stanovisko k tomuto èlánku,
ve kterém byla po�adována oprava
uveøejnìné l�i. Bohu�el, její èlánek
nevy�el. Kdy� se ptala jednoho èlena
redakèní rady proè, tak jí bylo sdì-
leno, �e redakèní rada èlánek nikdy

nevidìla, údajnì proto, �e jednomu
ze èlenù rady materiál �se�ralo �tìnì�.
Podle mého názoru i tímto zpùsobem
se dá dìlat cenzura.

- K úèetnictví firmy - pan �edivý pí�e,
�e zájemce z Mìlníka si stì�oval na
zpùsob projednávání a prostøedí. Na-
víc uvádí, �e paní Nováková mu ne-
chtìla pøedlo�it ani úèetnictví. Sku-
teènost je opìt ponìkud jiná. Zájemci
z Mìlníka bylo úèetnictví samozøej-
mì poskytnuto (mohlo mu být ale po-
skytnuto a� po souhlasu druhého
jednatele). Man�elka tohoto zájemce
(auditorka) úèetnictví posoudila a vrá-
tila bez jakýchkoliv výhrad. Pokud
se týká projednávání, mohu prohlá-
sit, �e pokud jednala se zájemci paní
Nováková, nikdy se �ádné problémy
nevyskytly. Problémy nastaly zpra-
vidla a� poté, co jednání pøevzal za
firmu pan starosta Slezák. Co se týká
prostøedí - jednání probíhala v kan-
celáøi firmy. Samozøejmì, pokud kdo-
koli projeví pøání jednat na jiném
místì, je�tì nikdy se nikomu nestalo,
�e by jeho pøání nebylo respekto-
váno. Pokud po jednání Zastupitel-
stva, kde tyto údajné výhrady zájemce
byly starostou tlumoèeny, se paní
Nováková pøímo dotázala zájemce
z Mìlníka, v èem spoèívaly jeho vý-
hrady, ten ji sdìlil, �e �ádné výhrady
nemìl.

- K dal�ímu naøèení pana �edivého, �e
paní Nováková není ochotna zprù-

hlednit úèetnictví, mohu øíci tolik -
výsledky práce firmy Noema spol. s r.o.,
která vedla úèetnictví firmy Laxen-
burger - Újezd nad Lesy spol. s r.o.
byly po celou dobu k dispozici. Práce
byly provádìny v souladu s pøíslu�-
nými zákony. Spoleèníci byli s vý-
sledky prùbì�nì seznamováni. Schva-
lovali úèetní závìrky. Ve�kerá doku-
mentace byla dle zákona pøedkládána
pøíslu�ným finanèním a jiným orgá-
nùm. V roce 1999 byly prozkoumávány
auditorem. Co se týká pøípadných
dal�ích zájemcù o nahlédnutí do úèet-
nictví (napø. zastupitelù) za celé ob-
dobí o to nikdo nepo�ádal. A pokud
pan �edivý vystoupil na Zastupitel-
stvu se svými výhradami, byl paní
Novákovou vyzván, aby se pøi�el po-
dívat na úèetnictví. Nikdy nepøi�el.

- K odmìnì paní Novákové - odmìna
za funkci jednatelky byla pohyblivá.
Od roku 1999 byla stanovena na
5000,-Kè hrubého. Ale ani tato
odmìna se nevyplácela. Tak�e zhruba
za tøi roky ji nebyla vyplacena �ádná
odmìna za práci. Na návrh starosty
pana Slezáka se spoleèníci rozhodli,
aby jednatelka od 1.7.2000 nepobírala
�ádný plat. Stejnì tak tøi roky nebylo
placeno za provádìní úèetnictví ani
za pronájem nebytových prostor.
K tomu jenom dodávám, �e si v tomto
státì neumím pøedstavit �ádnou ji-
nou organizaci, která by rozhodla, �e
svým zamìstnancùm za vy�ádanou

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji v�em pøátelùm a známým, kteøí doprovodili mého

man�ela na jeho poslední cestì.
Dále dìkuji sboru pro obèanské zále�itosti pøi MÚ za pro-

jevenou soustrast.
Vìra Krásná
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a provedenou práci nezaplatí. Jak by
se tváøil asi pan starosta kdyby za
svou funkci celé roky nedostával ani
korunu? Nebo snad on pracuje zadar-
mo? A co jeho ka�dé ètvrtletí vyplá-
cené k platu mimoøádné odmìny?
Nebo pan �edivý? Jak by se asi za-
chovali pracovníci Místního úøadu,
kdyby jejich nadøízení rozhodli, �e

zastavují jejich odmìòování. Ale pro-
to�e pan starosta i pracovníci úøadu
jsou placeni z penìz daòových po-
platníkù - tedy nás v�ech, tak takové
problémy jistì nenají. Nebo nám snad
sdìlí, kolik penìz pobírají? Tøeba se
dozvíme, �e oni také pracují a nic ne-
dostávají!!!
Pan �edivý si myslí, �e by se paní

Nováková mìla omluvit obèanùm. Ne-
chápu, za co by se mìla omlouvat. Co
kdyby se omluvil pan �edivý za pomlu-
vy, l�i a dezinformace. Na�i právní zá-
stupci, kterým jsme celou zále�itost pøe-
dali k posouzení, vyvodí jistì patøièné
právní dùsledky v celé zále�itosti.

Josef Novák
      jednatel spoleènosti Noema spol. s r.o.

Stanovisko redakèní rady a �éfredaktora Zpravodaje k naøèení pana Nováka
Musíme se vyjádøit k naøèení, �e redakèní rada Zpravodaje nevytiskla údajný èlánek paní Novákové (z dùvodu se�rání

�tìnìtem) a provádí tímto zpùsobem cenzuru. O tomto èlánku nám není nic známo a redakèní radì v souèasném slo�ení nebyl
nikdy doruèen.

Ve Zpravodaji otiskujeme v�echny pøíspìvky na�ich obèanù, pouze nesmìjí vyboèovat z norem slu�ného chování.
Nemìníme ani styl a slovosled pøíspìvkù a u� se vùbec neuchylujeme k nìjakému druhu cenzury. Za èiny pøedchozí redakèní
rady se necítíme zodpovìdni.

Redakèní rada Zpravodaje

NÏkolik vÏt ÑPerspektivÏì
Uvádí mì v ú�as va�e snaha o zpo-

chybnìní ankety, týkající se  obchvatu
na�i MÈ. Kdy� se vám pro vá� postoj
nepodaøilo získat  �ir�í podporu veøej-
nosti, sna�íte se alespoò prezentací vámi
vybraných citací o manipulaci na�ich
obèanù. Av�ak jako rodilý  �Újezïák�
jich velkou èást znám osobnì a myslím
si, �e mají  svùj vlastní úsudek, nikdo jim
nemusí pøedestírat, co by mìli a  co ne,
a té èásti z nich, co nemá na pochopení
va�ich citací patøiènou erudici, té roz-
hodnì nechybí �zdravý selský rozum�.
Já shodou okolností vím pøesnì o èem
je øeè, proto�e jsem bìhem studia zkou�ku
z této vìdní disciplíny (statistiky) absol-
voval. Dìkuji vám za lekci ze statistiky,
ale pøi její  aplikaci si vá�ení uvìdomte,
�e ji� 12 let �ijeme v demokracii a �e

zapla� Bùh není dnes mo�né nikomu
povinnì naøídit úèast a� ji� to je ve vol-
bách nebo rùzných anketách a referen-
dech. V�dy se jich nezúèastní urèité pro-
cento oslovených a je to jejich svobod-
ná vùle a rozhodnutí (�e bych vám zase
já ocitoval dal�í kapitoly z uèebnice sta-
tistiky?). Mám je�tì v �ivé pamìti vy-
hodnocování volebních výsledkù v mi-
nulém re�imu, kdy se volební úèast blí-
�ila 99.9 procentùm. Vá� názor, který  má
zpochybnit celý prùbìh ankety, lze velmi
dobøe a názornì  aplikovat na minulé
volby do Senátu PS ÈR. Tìch se zú-
èastnilo ve v�ech volebních krajích mezi
30 a� 40 % zaregistrovaných volièù.
Chcete snad na základì volební neúèasti
zpochybnit mandáty zvolených senáto-
rù ? - Bez dal�ího komentáøe. Jediné,  co

vám mohu doporuèit k získání vìt�ího
poètu hlasujících je,  abyste si vytiskli své
vlastní anketní lístky, pøizvali v rámci
objektivity nezávislé pozorovatele a ob-
cházeli se zapeèetìnou urnou od domu
k domu a od bytu k bytu (ad absurdum
�e?). Jedinì tak by se vám asi podaøilo na
základì va�í iniciativy vybrat reprezentativ-
ní vzorek hlasujících, který by vás mohl
uspokojit. Na jedné stranì se dovoláváte
statistiky a  na stranì druhé si z ní vybíráte
jen to, co se vám hodí. Poslední vìc, se
kterou nesouhlasím, je ta, �e kdy�
prezentujete nìkteré své diskutabilní
názory, tak se schováváte za hlavièku
svého sdru�ení a nepodepisujete se
jmenovitì, co� já na rozdíl  od vás èiním.

Pavel �vejnoha, pouze jako obèan
MÈ Praha 21, Újezd nad Lesy.

NaË to triËko, kobylko?
Díky laskavosti autorù poøadu televize Prima se mù�eme

opìt pozastavit nad jednou z odpovìdí, vydávanou za správ-
nou. Kdo a jak odpovìdìl je (jak by øekl Perry Mason) irele-
vantní. Na otázku proè mají zebry známé pruhované zbarvení
je za správné vydáváno tvrzení, �e jde o ochranné zbarvení,
uèenì o mimikry.

Valná èást �ivoèi�ných druhù má nìjaké charakteristické
zbarvení, urèované jejich vývojem a zakodované v jejich ge-
nech. Nìkteøí, jinak bezbranní �ivoèichové vyhledávají tako-
vé prostøedí, v nìm� je jejich druhové zbarvení chrání. Názornì
to pøedvádìjí napø. �áby: ropu�e je s jejím zbarvením nejlépe
v noci, jasnì zelená rosnièka nebo skokan zelený mohou se
pohybovat ve dne v zelené vegetaci vodních bøehù nebo v les-
ním porostu.

Zebra, o kterou tu jde, patøí mezi lichokopytníky, stejnì
jako konì a je v�echno, jen ne bezbranná. Zebry se shlukují
do stád, jsou rychlé, bojovné a mají v pøírodì jen jednoho
nepøítele - èlovìka. Bojí se jich i lvi, kteøí si troufnou jen na
zebru ve starobním nebo invalidním dùchodu. Dostihnout
prchající zebru doká�e jen zdatný jezdec na zdatném koni.
Zmiòované �ochranné zbarvení� by chránilo zebru jen, kdyby
stála pøed plotem støídavì bílých a èerných planìk.

Zbarvení je u zeber charakteristickým znakem rodovým -
zeber je nìkolik druhù - a usnadòuje jim shlukování do stád a
volbu partnera. Má stejnou funkci jako vyholená lebka u nì-
kterých �druhù� lidí nebo støídavé bílé a zelené pruhy na dre-
sech fotbalistù Bohemians. Cílené páøení rùzných druhù je
u lichokopytníkù bì�né: mezkové a muly - i u zeber je mo�né,
ale v pøírodì nemají o partnery nouzi.

L.Jen�ovský
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Pane, b·snÌci jsou prostÌ
se do hloubky masivními, by� léèivými
koøeny a mno�í se nesèíslnými semínky,
která vítr zaná�í k sousedùm.

Chápeme, �e pohádka se nemohla
jmenovat �Bestie smetánka lékaøská�,
ale nemù�eme nevyhlásit této rostlinì
válku na v�ech frontách. Nedopus�me,
aby pampeli�ka dokvetla. Kosou, srpem,
sekaèkou i ruènì sklízejme kvìty pampe-
li�ky, nedávejme je do kompostu, nekrm-
me jimi domácí zvíøata a nedopus�me
jejich zmìnu v ono popelavé chmýøí. Do-
volme sousedovi, aby pálil listí a tøeba
i pneumatiky, jen a� si toto chmýøí nechá

pro sebe. Výroba pampeli�kového medu
sice vyu�ije a zne�kodní kvìt, ale je na-
máhavá a pøipomíná draní peøí. Moto-
rovým sekaèkám se pampeli�ka pøizpù-
sobila a doká�e vykvést i na stvolu de-
setkrát krat�ím ne� normálnì.

Pou�ití herbicidních pøípravkù je ná-
kladné a pracné. Pokud se rozpra�ují, je
tøeba èekat na bezvìtøí. Poèítejme i na-
dále s tím, �e básníci budou prostí a pam-
peli�ka bestie. Nepoèítejme s tím, �e trávu
v pøíkopech budou úøady sekat je�tì ne�
pampeli�ka odkvete, �e Èeská spoøitelna
poseká svou reprezentaèní plochu a �e
�kolní mláde� bude sbírat místo pytlíku
na mléko kvìty pamprlic.

L.Jen�ovský

Ver� vypùjèený jako titulek z Nezva-
lovy básnì se týká pøedev�ím jednoho
z na�ich básníkù, Jaroslava Kvapila,
mezi jeho� tvorbou výraznì dominuje
ver�ovaná pohádka �Princezna Pampe-
li�ka�.

Na omluvu Kvapilovu uveïme, �e ti-
tulní roli napsal (a jako re�isér insceno-
val) pro svou man�elku Hanu, vynikající
èlenku èinohry Národního divadla. Jak
jinak by se mu jevil ten pùvabný kvítek,
kdyby mìl na zahradì pìstìný trávník,
ve kterém se pohádková kvìtinka chová
s bestialitou typického plevele, zarývá

K èlánku �Slovo starosty�
Vá�ený pane starosto!
Obracím se na Vás proto, �e èasopis Újezdský Zpravodaj

se stal po posledních volbách bìhem krátkého èasu mediálním
obrazem Va�eho pohledu na vìc. Proè jsme se my,opozièní
zastupitelé, doposud zdr�eli komentáøù, vysvìtlila velmi sro-
zumitelnì a pravdivì ve svém èlánku v è. 5 paní Zikmundová.

Prostøednictvím Va�í reakce na zmínìný èlánek kritizujete
pøedchozí radu zastupitelstva MÈ,které jsem byla od r.1989
èlenem.Pøisuzujete jim pouze chyby,zatímco úspìchy zbyly
na nynìj�í koalici. Je to v pøedvolebním období celkem po-
chopitelné, navíc, jak jsem Vás za 4 roky poznala,nemáte
v povaze chyby pøipou�tìt. To je pro Vá� profesní postup jistì
prospì�né,o pozitivu pro chod Vámi øízených institucí lze
polemizovat.

Budu postupovat podle Va�ich èlánkù reagujících na
pí. Zikmundovou a p. ing. �tulce

1. f. Laxenburger - tvrdý oøí�ek
Pùvodnì zámìr s pomocí zahranièního investora vybudo-

vat dùstojný støed obce - obchodnì bytové centrum a kavárnu.
Vklad-obec pozemky, zahranièní investor odpovídající finanèní
vklad.Projednáno na zastupitelstvu za pøítomnosti èetných
obèanù.

Pro protest nìkolika sousedících obyvatel byla akce cca
na 2 roky pozastavena do projednání pøíslu�nými úøady a pøesto-
�e byla schválena,nebyla dále vùle zahranièního partnera
v akci pokraèovat.

Pøedchozí zastupitelstvo / pou�ívám zastupitelstvo, ale to
vlastnì mù�e jen schválit zámìr,nebo� jedná o a.s. s polovièní
úèastí obou stran / se tudí� pokou�elo prodat celý projekt, tj.
zajistit vybudování obchodnì bytového centra, co� se nepo-
vedlo. Tedy nepovedlo se to v dobì ,kdy v radì byla zastou-
pena ODS.

V tomto volebním období se prodává ji� jen pozemek
s následným vyrovnáním s druhou stranou, ani toto se v�ak
nepodaøilo. Tentokrát radì ÈSSD, nezávislí, KSÈM.

Co se týèe ta�ky, souhlasím s ing. �tulcem
2. Komunikace - je ke cti pí Zikmundové,�e jako zastupitelka
o stavu komunikací ví.Bydlí na hlavní- ta je spravená a navíc
nám jako obci její údr�ba nepatøí. Kdybych já chodila po tìch
nìkolika opravených komunikacích, nikdy se nedostanu domù,

a kdyby tak èinili v�ichni obèané, tak bude v nìkolika málo
místech obce takový nával, �e se u�lapeme.
3. Projekt in�enýrských sítí souèasnì se sní�ením komunikace
nebyl megalomanský. Byl s pohledem do budoucna.Silnici
nelze trvale zvy�ovat pøi opravách, Øe�il vodu, kanalizaci,plyn
a bezpeènost.Byla zainvestována a provedena projektová
pøíprava a bylo úspì�nì jednáno o zainvestování zahájení
stavby / komunikace Staroújezdská byla souèástí tohoto pro-
jektu /.

Souèasná verze vodovodu podél hlavní komunikace byla
mo�ná a� po uvolnìní �horkého kabelu�, co� se stalo na po-
èátku souèasného volebního období.

Obávám se, �e nebýt paní Zikmundové, která na ka�dém
zastupitelstvu interpelovala v této vìci, nebylo by prvních
100 metrù hotovo.
4. Jáma Karel. Teprve v posledních mìsících minulého vo-
lebního období byly vyøe�eny majetkoprávní vztahy �jámy
Karel�, Nebylo s kým jednat, majetek v té dobì nebyl nièí.
Z dùvodu ohro�ení byla jáma zabezpeèena tak, aby neohrozila
okolí. O soudním vymáhání dluhu rada rozhodla, proè nebyl
vymáhán, nevím, �lo o pøelom volebních období, Chyba to je,
buï na�e nebo Va�e .

Poslední 4 roky u� v�ak jednat s kým je a toto místo hyzdí
obec dál .Zbourané torzo bylo stejnì ohyzdné jako je jáma
bez torza.
5. Pøísloví. Docela by mì zajímalo, jaké pøísloví máte na
mysli.Jedno mì napadá,ale to by bylo �alovatelné.
6. Morálka. Morálku a pravdu vynechám, ka�dý má svoji .
7. Legislativnì procedurální paskvily. Nevím, mohu
kritizovat výsledky, ne zpùsob, jakým k nim rada dospìla.
Nejsem jednání rady pøítomna. Co se týèe jednání zastupitel-
stva: je veøejné,ka�dý si mù�e udìlat úsudek sám.

K závìru:
Nová �kola - rozhodnutí a zahájení stavby /alespoò v mi-

nimálním mìøítku/ probìhlo v minulém volebním období. Na
zahájené stavby se dotace získá.

Kanalizace - prùbì�nì provádìny ve v�ech volebních ob-
dobí a bude pokraèovat i v pøí�tích

Realizace nástaveb - pøipraveno v minulém volebním ob-
dobí - statika, projekt,i kdy� ten byl pravdìpodobnì zhotoven
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nový, k realizaci nutná privatizace, zateplení a výmìna oken,
Uznávám,�e realizace dala hodnì práce a jsem ráda, �e se
podaøila.

Policie - pøipraveno v minulém období, jsem ráda , �e se
podaøilo realizovat

Oprava komunikací - tímto zpùsobem to nejde,to u� zjistila
minulá zastupitelstva, za 2 mìsíce je efekt nulový.

Výstavba komunikací - alespoò 2

Chtìl jste vìdìt, co se podaøilo v minulých volebních ob-
dobích.

Ka�dá doba má své priority,nìkteré vyøe�í hned, jiné
pøetrvávají do dal�ích období.

Na poèátku zde nebyla dokonèena plynofikace - dokonèila
se, nebyl zde vodovod - s výjimkou hlavní komunikace je
voda v celé obci,kanalizace prakticky neexistovala - ve
výstavbì se pokraèuje,neexistoval objekt pro zdravotní péèi-
podaøilo se pøevést na obec budovu bývalých jeslí a pøestavìt
ji na støedisko zdravotní a sociální péèe, dokonèila se výstav-
ba nové �koly vèetnì sportovi��, �kola a �kolky získaly právní
subjektivitu, byla zachována �kolka pro západní èást obce,
zaji�tìny prostory pro soukromé gymnazium, zaèínalo sou-
kromé podnikání - byl zøízen �ivnostenský odbor stavební
odbor, rozvinula se péèe o staré a invalidní obèany, vzniklo
støedisko osobní hygieny vèetnì pedikury a praní prádla,
cílená sociální péèe - rozvoz obìdù, peèovatelská slu�ba,
spolupracovalo se na novém povrchu fotbalového høi�tì a
kabinách, privatizovala se èást domù na Roho�níku, pro-
jednával se územní plán, který byl dokonèen, vypracovány
projekty uvedené vý�e.

Byly i takové aktivity, které novì pøistìhovalým obèanùm

budou pøipadat jako návrat do pøedminulého století - musely
se zajistit hydranty, aby obèané nemuseli dová�et vodu
v kanystrech z jiných èástí Prahy a mohli si ji natoèit blí�e -
je�tì jeden existuje, co� vìdí obyvatelé hlavní komunikace
velmi dobøe, a spousta dal�ích vìcí.

Co se nepodaøilo, vìdí v�ichni. Pøedev�ím jsou to komunika-
ce. Pokud se kopala voda, kanalizace, plyn, telefon, definitivní
úprava komunikace udìlat ne�la.Tam kde je ji� v�e zavedené,
lze k definitivnímu povrchu pøistoupit, postupnì, pokud jsou
peníze. Není li v obci voda, �kola, budou prostì cesty postu-
povat pomalu a bude se opravovat jen to nejhor�í. Po zaji�tìní
základních potøeb bude mo�né získat více penìz na komuni-
kace a úprava bude efektivní a bude postupovat rychleji viz
napø. Bìchovice. Pravda je, �e komunikace zanedbáváme,
proto�e na nì nemáme peníze, nebo� v danou chvíli jsou
dùle�itìj�í vìci. Øíkám to i pøes to, �e jsem pravdìpodobnì
nejvìt�í odbìratel poklic na kola v Èesku, nebo� i se svým
malým autem se hlubokým dírám v na�ich cestách vyhnout ne-
doká�u. Pokud bude zastupitelstvo stavìt za obecní peníze
ve støedou obce tøeba fontánu, je to ji� o nìèem jiném .

Ka�dý projekt potøebuje èas na pøípravu, pak následuje
realizace. Jsem ráda, �e se Va�í radì podaøilo nìkteré projekty
dotáhnou do konce. Na nìkteré jste pozapomnìli, napøíklad
v sociální oblasti - domov seniorù, redukce péèe o staré a in-
validní obèany .

Kdy� u� si tak pìknì pøedvolebnì dopisujeme, co� osobnì
èiním nerada, ale po Va�í výzvì mi nic jiného nezbylo - jsem
jediný zastupitel, který byl èlenem obou pøedchozích rad, zají-
malo by mì, co je pøipraveno k realizaci pro dal�í zastupitelstvo
- causa Laxenburger, jáma Karel, pokraèování kanalizace a ?

MUDr. Zuzana Dastychová
Èlen zastupitelstva MÆ

EKOLOGIE

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY REKREAÈNÍCH NEMOVITOSTÍ
Vlastník rekreaèní nemovitosti mìl povinnost ohlásit svoji rekreaèní nemovitost  na formuláøi �Ohlá�ení vlastníka rekreaèní

nemovitosti� a zaslat na MHMP na Odbor infrastruktury mìsta, nebo osobnì odevzdat na ÚMÈ Praha 21 na Odboru
�ivotního prostøedí a dopravy.

MHMP po zpracování formuláøù  zasílal  slo�enku na zaplacení èástky 468,- Kè. Komu tato slo�enka nepøi�la, mohl
vyplnit na po�tì po�tovní poukázku A.

Úøad mìstské èásti Praha 21 Odbor �ivotního prostøedí a dopravy domluvil s na�í svozovou firmou ( Pra�ské slu�by ) výdej
popelnic ke ka�dé rekreaèní nemovitosti. Pro usnadnìní Vám jako vlastníku rekreaèní nemovitosti byly vydávány sbìrné
nádoby u nás na ÚMÈ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 Újezd nad Lesy.

Sbìrná nádoba byla vydána na základì vyplnìného evidenèního listu, který se zasílal Pra�ským slu�bám. Nádoba je malá
70-ti litrová, plastová s vývozem jednou za ètrnáct dní v sudý týden v sobotu.

Ke konci mìsíce èervence budou provádìny kontroly, jak obèané nakládají s komunálním odpadem, zda se ohlásili a zda
mají sbìrnou nádobu.

Pokud se je�tì nìkdo neohlásil nebo nevyzvedl sbìrnou nádobu, dostavte se prosím do poloviny èervence na Odbor
�ivotního prostøedí ÚMÈ Prahy 21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy.

V pøípadì nejasností volejte na  tel: 819 716 88-89, 819 716 85, linka 43.                                                                               O�PD
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EKOLOGIE

U P O Z O R N Ì N Í
poplatky za komunální odpad

Pokud nìkdo neobdr�el slo�enku na zaplacení místního poplatku za odpad, postupujte prosím následovnì:

Vyzvednìte si na po�tì po�tovní poukázku A - vyplòte následující údaje:
Adresa : Hlavní mìsto Praha

Mariánské nám. 2/2
110 01  Praha 1

Bankovní spojení : è.ú. 1500170005157998 , kód banky 6000
Variabilní symbol - u trvale hlá�ených osob, kterým nepøi�la slo�enka  0000000011

u rekreaèní nemovitosti 0000000014
Specifický symbol - va�e rodné èíslo
Èástka - u trvale hlá�ených osob 468,- za jednu osobu

u rekreaèních nemovitostí 468,- za jednu rekreaèní nemovitost

Pokud budete hradit poplatek za více osob na jedné slo�ence, musíte  vyplnit formuláø �Oznámení o sdru�ené platbì� (aby
magistrát vìdìl za koho je poplatek na slo�ence hrazen).

Magistrátem hlavního mìsta Prahy nám bylo sdìleno, �e v pøípadì nezaplacení místního poplatku bude ulo�ena pokuta.
O�PD

FK ⁄JEZD NAD LESY K 18.6. 2002

SPORT

     O víkendu 15. � 16.6.2002 jsme odehráli poslední utkání
v mistrovských soutì�i PFS roè. 2001 � 2003. V èervenci mají
v�ichni hráèi èas na odpoèinek pøed dal�í sezónou, na kterou
se zaèneme pøipravovat na soustøedìní v Su�ici (10. � 24.8.
2002).

Star�í dorost 1.tø/B
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
22. kolo Kaèerov - Újezd nad Lesy 2:1
23. kolo Újezd nad Lesy - Troja 2:2
24. kolo volno
25. kolo Újezd nad Lesy - Chabry 4:3
26.kolo Nebu�ice - Újezd nad Lesy 1:4
Koneèné umístìní:
7. místo (z 13) 24 10 5 9 48:50 35 bodù

Pøátelské utkání: Bìchovice - Újezd nad Lesy 3:0

Mlad�í dorost 1.tø/B
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
19. kolo Chuchle - Újezd nad Lesy 3:3
20. kolo Újezd nad Lesy - Meteor 1:3
21. kolo Bohnice - Újezd nad Lesy 2:11
22. kolo Újezd nad Lesy - Un. �i�kov 7:5
Prùbì�né umístìní (neúplná tabulka):
8. místo 22 9 3 10 51:74 30 bodù

Star�í �áci 2.tø/D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
15. kolo Újezd nad Lesy - �tìrboholy 6:0 (2:0)

g. 3x Batìk, Václavík, Novák J., Engelmann V.
16. kolo Lipence - Újezd nad Lesy            0:12 (0:6)
g. 5x Batìk Z., 3x Kohout V., 3x Novák J., Ol�an M.
17. kolo Újezd nad Lesy - Kyje B                7:0

g. 3x Batìk Z., 2x Novák J.,  Engelmann V., Vejr P.
18. kolo Støe�ovice - Újezd nad Lesy            0:2

g. 2x Batìk
S� vyhráli 2.tøídu bez jediné ztráty s bilancí

18 0 0     142:8 54 bodù
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SPORT

Mlad�í �áci A 1.tø./A
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
18. kolo Újezd nad Lesy - Øepy 5:1 (2:0)

g. 5x Engelmann V.
19. kolo Bílá Hora - Újezd nad Lesy 2:3 (0:1)

g. 2x Engelmann V., Zikmund F.
20. kolo Újezd nad Lesy - Stodùlky 4:3 (2:1)

g. 2x Zikmund F., Engelmann V., Køelina J.
21. kolo Støe�ovice - Újezd nad Lesy 3:0 (0:0)
22. kolo Újezd nad Lesy - Bohemians 2:1 (1:1)

g. Engelmann V., Veselý D.
Koneèné umístìní:
4. místo 22 13 4 5 63:41 43 bodù

Mlad�í �áci B 2.tø/E
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14. kolo Újezd nad Lesy - D.Poèernice 4:0
15. kolo Klánovice - Újezd nad Lesy 0:3 (0:1)

g.  2x Zikmund F., Engelmann V.
16. kolo Újezd nad Lesy - H. Mìcholupy 2:1 (0:0)

g. Zikmund F., Vejr P.
17. kolo Bohnice - Újezd nad Lesy 4:0
18. kolo Újezd nad Lesy - Kbely 1:1 (1:1)

g. Veselý D.
V této soutì�i jsme se umístili na 1. místì s bilancí

18 14 1 3 83:29 43 bodù.

Minifotbal 10A sk.A
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
18. kolo KING - Újezd nad Lesy           0:7

g. 3x �trunc E., 2x Novák P., Køelina J., Bare� F.
19. kolo Újezd nad Lesy - UMBRO 1:8

g. �trunc E.
20. kolo Cholupice - Újezd nad Lesy 1:0
21. kolo Újezd nad Lesy - Real 1:2 (1:2)

g. Veselý T.
22. kolo Háje - Újezd nad Lesy 3:0
Koneèné umístìní:
5. místo 22 12 2 8 81:35 38 bodù

Minifotbal 10B sk.D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
18. kolo Braník - Újezd nad Lesy 3:0
19. kolo Újezd nad Lesy - Sparta Krè 1:7

g. Fi�er M.
20. kolo Bohnice - Újezd nad Lesy 8:2

g. Fi�er M., Cikhart D.
21. kolo Újezd nad Lesy - Real 6:0
22. kolo Podolí - Újezd nad Lesy 11:0
Prùbì�né umístìní (neúplná tabulka):
8. místo 22 6 0 16 38:129 18 bodù

Minifotbal 8A sk.E
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14. kolo Újezd nad Lesy - Øepy B    9:0

g. 4x Pecho D., 2x Vejr T., �ebesta T., Zach D.,
Bednáø J.

15. kolo Libu� - Újezd nad Lesy    0:7 (0:3)
g. 3x Fi�er M., 2x Vejr T., �ebesta T., Zach D.

16. kolo Újezd nad Lesy - Zbraslav            4:0 (1:0)
g. 2x Fi�er M., Pecho D., Cikhart D.

17. kolo Hostivaø - Újezd nad Lesy            2:4
g. Bednáø J., Pecho D., Cikhart D., Fi�er M.

18. kolo Újezd nad Lesy - Meteor            8:0
g. 5x Fi�er M., 2x Bednáø J., Vejr T.

Koneèné umístìní:
2. místo (dvì prohry s vítìzným Motorletem)

18 16 0 2 135:16 48 bodù

Minifotbal 7 sk.D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
18. kolo volno
19. kolo Bohemians - Újezd nad Lesy 13:0
20. kolo Újezd nad Lesy - Xaverov 0:16 (0:8)
21. kolo D.Poèernice - Újezd nad Lesy 6:0
22. kolo Újezd nad Lesy - Bohnice 0:3
Koneèné umístìní:
poslední 12. místo 20 2 0 18 15:135 6 bodù

FK Újezd nad Lesy poøádá letní turnaje:
O pohár starosty MÈ 21

ve dnech: ètvrtek 29.8. 2002 cca. 8:30 - 17:00 turnaj MF 8 (roè. nar. 1994 a ml.)
pátek 30.8.2002 cca. 8:30 - 17:00 turnaj MF 10 (roè. nar. 1992 a ml.)
sobota 31.8.2002 cca. 8:30 - 17:00 turnaj MF 7 (roè. nar. 1995 a ml.)

høi�tì: SK Újezd nad Lesy, Èentická ul., Praha 9

Pøijïte se podívat na výkony na�ich nejmlad�ích hráèù.
za FK Újezd nad Lesy - Ev�en Pospí�il
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KULTURA

KULTURNÕ CENTRUM BESEDA - KL¡NOVICE
KINO - Ëervenec 2002

3. støeda 20.30 AMORES PERROS

4. ètvrtek 20.30 AMORES PERROS

5. pátek 18.00 a 20.30 STAR WARS II: KLONY ÚTOÈÍ Premiéra

6. sobota 18.00 a 20.30 STAR WARS II: KLONY ÚTOÈÍ Premiéra

7. nedìle 18.00 a 20.30 STAR WARS II: KLONY ÚTOÈÍ Premiéra

9. úterý 20.30 ZATRACENÍ

10. støeda 18.00 ZATRACENÍ

10. støeda 20.30 GOSFORD PARK Premiéra

11. ètvrtek 20.30 GOSFORD PARK Premiéra

12. pátek 18.00 a 20.30 HARTOVA VÁLKA Premiéra

13. sobota 18.00 a 20.30 HARTOVA VÁLKA Premiéra

14. nedìle 18.00 a 20.30 HARTOVA VÁLKA Premiéra

15. pondìlí 17.00 a 20.30 PÁN PRSTENU: SPOLEÈENSTVO PRSTENÙ

17. støeda 18.00 a 20.30 PRCI, PRCI, PRCIÈKY 2

18. ètvrtek 18.00 a 20.30 PRCI, PRCI, PRCIÈKY 2

19. pátek 20.30 ÈERNÝ JESTØÁB SESTØELEN

20. sobota 18.00 a 20.30 KRÁL �KORPION Premiéra

21. nedìle 18.00 a 20.30 KRÁL �KORPION Premiéra

22. pondìlí 18.00 a 20.30 KRÁL �KORPION Premiéra

23. úterý 18.00 a 20.30 SHOW TIME Premiéra

24. støeda 18.00 a 20.30 SHOW TIME Premiéra

25. ètvrtek 18.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU

25. ètvrtek 20.30 SPIDER MAN Premiéra

26. pátek 18.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU

26. pátek 20.30 SPIDER MAN Premiéra

27. sobota 18.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU

27. sobota 20.30 SPIDER MAN Premiéra

28. nedìle 18.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU

28. nedìle 20.30 SPIDER MAN Premiéra

29. pondìlí 17.00 a 20.30 HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCÙ Premiéra

30. úterý 20.30 DANNYHO PAR�ÁCI

31. støeda 20.30 DANNYHO PAR�ÁCI
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KULTURA

Ray BRADBURY Z prachu zrození
Daniel SILVA Podpis zabijáka
Faye KELLERMAN Slídiè
Mária HAJKOVÁ Mouèníky
Karel �TORKÁN Meè magistra medicíny
Dorothy GARLOCK S nadìjí
James WEBB Císaøùv generál
James PATTERSON První musí zemøít
Zdenìk MAHLER Ano, Masaryk
David BALDACCI Výherkynì
Michael CONELLY Temnìj�í ne� noc
Honoré de BALZAC Otec Goriot
Zdenìk MILER Krtek a raketa

Barbara WOODOVÁ Hippokratova pøísaha
Antonie MARGUARDOVÁ Chce� být krásná? Módní

trendy
Judith McNAUGHT Noèní �epoty
Jacgueline WILSON První láska
Colin FALCONER Krutá spravedlnost
John ÓFARRELL Pro mu�e to nejlep�í
Sue GRAFTONOVÁ O jako obvinìný
Grant NAYLOR Èervený trpaslík
Jostein GAARDER Sofiin svìt
Jan JÍCHA Prevít na vysoké aneb jak

vystudovat
Wilbur CROSS Ztroskotání na pólu
Joachim FRIEDRICH Ètyøi a pùl kamaráda

a vánoèní spiknutí
De SAINT-EXUPÉRY Citadela
Irena DOUSKOVÁ Doktor Kott pøemítá
Bashevis Isa SINGER �o�a
Val McDERMIDOVÁ Popravi�tì

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

POZOR!  DOVOLENÁ V KNIHOVNÌ
    Upozoròuji v�echny ètenáøe, �e v dobì od 16.7. do 9.8. 2002 bude knihovna  uzavøena. Pøijïte se vèas �pøedzásobit�
èetbou na dovolenou.

Marie Tomaidesová, knihovnice

ZE äKOLY

SOUKROMÁ VYSOKÁ �KOLA NABÍZÍ BAKALÁØSKÉ STUDIUM V OBORU PRÁVNÍ SPECIALIZACE
Vysoká �kola veøejné správy a mezinárodních vztahù se

sídlem v Praze, o.p.s., Dubeèská 900/10, 100 31 Praha 10 nabízí
v akademickém  roce 2002/2003  tøíleté bakaláøské  studium ve
studijním programu právní specializace:
- studijní obor veøejná správa
- právní administrativa v prùmyslovém vlastnictví

Absolventùm se udìluje akademický titul bakaláø, ve zkrat-
ce Bc., uvádìný pøed jménem.

Absolventi najdou �iroké uplatnìní v praxi, pøedev�ím pak
ve v�ech stupních veøejné a státní správy nebo v podnikové
sféøe - v útvarech, které komunikují s orgány a institucemi
státní správy (napø. s úøady práce, s finanèními úøady apod.)

Vysoká �kola rovnì�  pøipravuje odborníky pro pracovní
kariéru v institucích Evropské unie.

Studium má interdisciplinární charakter. Dùraz se klade na
právní disciplíny, mezinárodní vztahy, evropská studia, eko-
nomii a informatiku.  Vysoká  �kola  do  své vzdìlávací koncep-
ce zakomponovala orientaci na aktivní znalost svìtových ja-
zykù (30% z celkové výuky).
   Kvalitu dosa�eného bakaláøského vzdìlání garantuje 18 vy-
soko�kolských profesorù a docentù.

Vysoká �kola v blízké budoucnosti pøedlo�í ke schválení
projekt na pokraèování vzdìlávání v magisterském studiu.
Souèasnì pøipravuje roz�íøení vzdìlávání i na dal�í studijní

ZAHÁJENÍ �KOLNÍHO ROKU 2002/2003

V pondìlí 2.záøí 2002 v 8.00 hod. pøed budovou základní �koly
v Polesné ulici  (pro v�echny �áky 1.�9.tøíd)

øeditelství �koly
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ZE äKOLY
obory: prùmyslové vlastnictví (právní ochrana patentù,  vyná-
lezù, ochranných známek aj.), evropská studia a diplomacie aj.

Vysoká �kola navazuje kontakty s evropskou komisí evrop-
ské unie a také s jednotlivými zahranièními vysokými �kolami,
se kterými rozpracovává projekty na studentskou výmìnu.

Zahájit studium mohou uchazeèi v tomto akademickém
roce, podají-li pøihlá�ky v obvyklé formì do 20.èervna 2002
nebo v náhradním termínu do 30. srpna 2002. Pøijímací zkou�ky
se konají v termínech 25. èervna, respektive 9.�12.záøí 2002
(vstupní informativní písemný test z jazyka anglického nebo
nìmeckého). Poplatek za pøijímací øízení: 500,- Kè slo�enkou
(typ A-V) na úèet V� VSMV, ústøi�ek odeslat spolu s pøi-
hlá�kou. Èíslo úètu: 292446329/0800 (ÈS,a.s.,Praha 10 Vr-

�ovické nám. 67/8). Variabilní symbol: rodné èíslo uchazeèe
(bez lomítka). Zahájení akademické výuky je 23.záøí 2002.

�kolné za jeden akademický rok prezenèního èili denního
studia èiní 55 000,- Kè  (tj. 27 500,- Kè za semestr).

Bli��í informace:

Øeditelka centra: Mgr.Anna Bene�ová - mobil: 0601/307528,
telefon  74815044, 74821234

Sekretariát: 0602369204
Rektor: prof.Ing.Ondøej Asztalos, CSc.
Internet: www.vsvsmv.cz
e-mail: info@vsvsmv.cz

PR¡ZDNINOV… KALEND¡RIUM ROKU 2002

V�em ètenáøùm Zpravodaje pøeje redakce hezkou dovo-
lenou, a proto�e valná vìt�ina obyvatel na�í nezámoøné vlasti,
obce i ulice smìøuje k moøi a to tak, �e hlavnì k moøi Støe-
dozemnímu, bude i o nìm øeè v následujícím povídání z èer-
vence a srpna roku 2002.

Oznaèení �Støedozemní moøe� je staré jako antická civili-
zace. V dobách je�tì star�ích, kdy svìt nebyl je�tì sjednocen
(jako by dnes u� byl!) se mu v�ak øíkalo porùznu i jinak. Su-
merové o nìm hovoøili jako o Horním moøi, �idé ho nazývali
v Bibli moøem Velikým (nìkdy jenom Moøem), pro staré Øeky
to bylo Mare Nostrum - Na�e! Moøe a teprve kdy� se krajinì
kolem nìj zaèalo øíkat Mediterraneus, nìco jako �mezizemský�
a vzniklo Støedomoøí do�lo pøenese-
nì i na Støedozemní moøe. Pøièem�
slovo �mare� - moøe, je spoleèné
vìt�inì støedoevropských jazykù.
Akorát rody se mìní - latina a slo-
vanské jazyky ho cítí jako dítì, galant-
ní Francouzové mají své �mer� rodu
�enského, Italové mu�ského, jiní -
�panìl�tina a øeètina, mají pro nìj
dokonce rodù více. Na starých ma-
pách (je�tì ne� byly kodifikovány
názvy svìtových stran) bývávalo
zvykem oznaèovat orientaci vùèi
svìtovým stranám pomocí barev.
Bílá patøila západu - proto bylo pro
Turky, Bulhary a Araby (zùstalo jím
a� do dne�ních dnù) Støedozemní
moøe moøem Bílým. Rudá znamenala východ - co� také mnohde
(a u mnohých a� dodnes) pøetrvalo, mimo jiné napø. v názvu
Rudého moøe. Touto cestou je mo�né si vysvìtlit i jinak nevy-
svìtlitelné pojmenování pro nádherné, svìtlé Èerné moøe. Zasvì-
cený znalec Støedomoøí, pan profesor Matvejeviè, nabízí øe�ení:
èernì býval oznaèován sever. S tím koresponduje Èerná Hora
a její ji�ní soused Albánie (alba = bílý). Ostatnì ani názvy
støedomoøských vìtrù nejsou pro zhruba desítku zemí, které tohle
moøe omývá a vìtry ofukují sjednoceny. Nìkde (na Jadranu)
fouká �mistrál� od moøe, na provensálském pobøe�í vane z pevniny.

Støedomoøí je rozsáhlé. Patøí sem krajiny s rozdílnými
národy a jazyky, s rùznou kulturou, nábo�enstvím, ale i jinou
flórou a jinými vùnìmi. V nevymezených hranicích Støedomoøí
vznikaly civilizace, které vytváøely lidské dìjiny. Pocházejí
odsud �idé (nebo� i Mrtvé moøe bývá zahrnováno do Støe-
domoøí, podobnì jako moøe Èerné), odnìkud z daleké Asie
dorazili do Støedomoøí Turci, �ijí tu vedle sebe køes�ané -
katolíci i pravoslavní s vyznavaèi islámu. A v�dycky, kdy�
�lo o nìjaké posuny, o stìhování národù, vyznání a civilizací,
tak vály vìtry dìjin východozápadním smìrem - ve smìru
sluneèním. Nejinak pøi�li do Støedozemí i Arabové, o nich�
letos èastìji mluvíme. Ti pøe�li od východu a� na Pyrenejský

poloostrov, cestou rozprá�ili by-
zantské loïstvo a zle zatápìli ital-
ským námoøním velmocem - Janovu
a Benátkám. Vnesli do svìtových
jazykù svá vlastní slova: admirál,
arzenál, azimut � na ukázku z okraje
abecedy. I cifra je arabsky, i èíslice,
kterými byly nahrazeny tì�kopádné
èíslice starých Øímanù jsou arab-
ské. A mo�ná proto, �e se museli
pøi modlení obracet k Mekce, vy-
cizelovali Arabové k dokonalosti
i kartografii. Od na�ich souèasných
map se jejich li�ily tím, �e jih byl
nahoøe, sever dole a co hlavnì -
nultý poledník procházel Mekkou.
Podle vlastního muslimského vý-

kladu jejich cesta do Evropy nebyla výrazem bojechtivosti
a násilí v prosazování muslimské víry. Korán sice pøipou�tí
válku jako reálnou nutnost, ale jen pøi ochranì pøed ne-
spravedlností, útlakem a pøi obranì víry, v �íøení víry v�ak
muslimovi zakazuje násilí pou�ívat. V èasech, kdy ale nebyla
dne�ní �mediální� cesta, kterou by se mohlo ozøejmovat,
pøedkládat a propagovat pøednosti èehokoliv, tedy i vìrouky
a jejich principù, museli se holt propagátoøi �nového� ná-
bo�enství, vypravit i do jámy lvové - a utkat se osobnì s kato-
lickou církví o du�ièky. S církví, která byla v tehdej�í Evropì
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pøinejmen�ím stejnì v�emocnou a absolutistickou a rozpí-
navou systémem køí�e a meèe jako byl islám na vzdáleném
východì. A tak se, obdobnì jako mnohokráte v dìjinách pøed
tím i potom, postavily církve proti vlastnímu nábo�enství
a z dobré vùle vznikly �patné následky.

Tolik co nejstruènìji o místech nejèastìj�í dovolené nás Støe-
doevropanù, majících nejspí�e kdesi hluboko v sobì ulo�eny ata-
vismy dávných pøedkù, kteøí  - odkudsi od teplých, prùzraèných
moøí vze�li a skonèili své tisícileté poutì na jiných �íøkách, délkách
a vý�kách. ��astnou cestu a ��astný návrat domù. A zbytek do-
volené si zachováme pro cesty po na�í krásné zemièce.

Zbývá je�tì pokraèovat v seriálu oblíbených jmen na�eho
obèanského kalendáøe. Nu�e �: 13.7. je Markéty. Z latinského
základu  �margarita� � perla (pøièem� je�tì star�í staroindiètina
má pro perlu slovíèko s obdobným základem: �mand�arí�).
Jméno je roz�íøeno ve v�ech køes�anských kalendáøích, nebo�
svatá Markéta je jednou ze  14 pomocníkù v nouzi a spolu se
sv. Barborou a Kateøinou patøí navíc mezi Tøi svaté panny.
V Polsku se jmenuje Malgorza. Ve svìtovém kalendáøi je její
jméno pøiøazeno k 20. èervenci. Ten den býval, v pøípadì pøízni-
vého poèasí, dnem poèátku �ní.

17.7. je Martiny (Martina miluje Martina - øíkávali jsme
na�im dvìma zamilovaným spolu�ákùm). Tohle u nás v po-
sledních letech velmi oblíbené jméno pochází zcela prùhlednì
od jména øímského boha zemìdìlství a válek - Marta. Jediný
mu� se vloudil mezi invazi devíti oblíbených �enských jmen,
které pøipadly na prázdninové mìsíce èervenec a srpen. Je
jím Jakub (slavící svátek 25.7.) - neboli Kuba, jinde taky James,
Jack, Jakov, Jacques, Giacomo, Jaine. Slovo pochází z hebrej-
�tiny a pøekládá se zcela prozaicky jako pata, co� má sou-
vislost s biblickou postavou a zakladatelem �idovského ná-
roda Jákobem, který se svého �star�ího� bratra  Ezaua dr�el
pøi porodu za patu. Dal�í tragické Jákobovy èiny tu radìji
jmenovat ani nebudu.

11.8. mají svátek Zuzany a pak následuje v krátkém sledu
dal�ích �est dívèích jmen. Jedno krásnìj�í (a dra��í) ne� druhé.
Zuzky se jmenují rovnì� podle hebrejského slova: �ó�an-
náh = lilie, nebo podle staroegyptského symbolu pro lotos.
Naopak, Zuzany daly èeské jméno køehké sasance. Následující
den následuje - Klára - z latinského �clara� jasná. Buïte�
po�ehnány - svìtla na�eho �ivota. Obrátíme-li jen o jeden list
- z 12. srpna na 13. máme doma dal�í poklad - Alenu. Mo�ností
výkladu je více, mnì osobnì by se pro doma nejvíce líbila
varianta vycházející z keltského mu�ského jména Alan - neboli
svornost. (Co� je ale, mimochodem,  pro Kelty tak málo typická
vlastnost, �e to na vìrohodnosti souvislosti se jménem na�ich
Alenek ani nevypadá.) Jen se jednou vyspíte a je tu Hana -
z hebrejského milostná, èi líbezná. To bude 15., 17. srpna bu-
deme kleèet s kyticí pøed Petrami v�ech zemí a vzdávat jim
zaslou�ený dík. Jméno má pochopitelnì co do èinìní se svatým
Petrem. Petr (Kéfas) je jméno, které dal svému nositeli sám
Kristus a znamená skálu. 18. srpna má svátek Helena a tím u�
se blí�íme do finále (podle v�eho je srpen sváteènìj�í a bude
taky dra��í ne� Vánoce). Helenka (mo�ný základ i pro vý�e
zmiòovanou Alenku) je sice jméno pøevzaté z køes�anské
hagiografie - nauce o �ivotopisech svatých, leè mnohem zná-
mìj�í bude asi postava nekøes�ansky bo�ské a bájné Heleny
z eposu o trojských válkách. Ka�dopádnì se jedná o jméno

vycházející z øeètiny a znaèí pochodeò z hoøícího rákosu.
Pøeberme si to ka�dý dle svých �ivotních zku�eností - já jsme
docela pro! Zbývá poslední den mìsíce srpna a s ním i poslední
milované a zau�ívané èeské jméno - Pavlína. Vychází z latin-
ského slova �paulus�, co� znamená malý a jak se øíká na
Brdech - v�echno malé mù�e být i hezké ...!

Dìkuji vám za pozornost a � na shledanou v záøí.
 mac.

�na závìr je�tì tradièní pøipomínku �ivotních jubileí
i va�ich dobrých známých:

Èervenec:

2. 1932 Waldemar Matu�ka zpìvák
4. 1924 Oldrich Lipský herec

1930 �tefan Uher filmový re�isér
10. 1928 Karel �iktanc básník
11. 1931 Hugo Demartini sochaø
12. 1936 Jan Nìmec filmový re�isér
14. 1939 Karel Gott zpìvák
20. 1928 Pavel Kohout spisovatel, dramatik

1949 Vladimír Merta hudebník
23. 1926 Ludvík Vaculík spisovatel
24. 1920 Josef Hir�al básník, pøekladatel

1946 Vlastimil Harapes taneèník, choreograf
26. 1942 Vladimír Meèiar slovenský politik

1946 Karel Sýs básník
27. 1939 Gabriela Vránová hereèka
28. 1936 Milan Uhde básník, politik

1954 Michael Kocáb hudebník, podnikatel
29. 1945 Ivan Rajmont divadelní re�isér
31. 1949 Boleslav Polívka mim, herec

Srpen:
3. 1915 Lumír Èivrný básník
5. 1930 Michal Kováè slovenský exprezident

1947 Boris Hybner mim, podnikatel
7. 1921 Karel Husa skladatel, dirigent
8. 1925 Ev�en Sokolovský divadelní re�isér

1929 Josef Suk houslista a violista
9. 1939 Eva Pilarová zpìvaèka

1942 Karol Sidon spisovatel, rabín
1943 Franti�ek Nìmec herec

10. 1928 Vladimír Komárek malíø, grafik
1932 Vladimír Páral spisovatel

13. 1946 Michal Prokop zpìvák, politik
16. 1923 Milo� Matyá� fyzik
18. 1941 Kurt Gebauer sochaø
20. 1912 Franti�ek Fajtl letec, spisovatel
21. 1928 Zdenìk Luká� skladatel, sbormistr
24. 1932 Ladislav Smoèek dramatik, re�isér
26. 1928 Zdenìk Veselovský zoolog

1941 Marta Drottnerová baletka
1948 Magda Va�áryová hereèka

27. 1929 Jiøí Hubaè dramatik
29. 1931 Jiøí Srnec re�isér, div. øeditel
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Obsáhlá zahrádkáøská poradna vá�ící
se k prázdninovým mìsícùm vás - pokud
budete mít dostatek volna a chuti vyko-
návat je�tì nìco navíc ne� mechanicky
a do úmoru zalévat, odplevelovat a sekat -
dostateènì pouèí jak dál na zahradì.
Navíc, zku�enosti pøede�lých rodinných
generací zahradníkù jsou v�itým a ne-
zmìnitelným zákonem. (Na pøíklad: stále
pøetrvává - i pøes ve�kerou osvìtu -
povìra o tom, �e se rajèata musí sázet
�ikmo a co nejvíce vodorovnì s povr-
chem. Rajèata takto zasazená rychleji
vysychají a nedají se témìø o�etøit bez
poru�ení jejich jemného koøenového vlá-
�ení.) Krom spousty nadpráce se suchem,
nebo vlhkem, jsou tu blí�ící se rodinné
dovolené, které nás rovnì� oslabují a brzdí
v tvùrèím rozmachu, tak�e pokraèování
v zapoèatých jarních projektech a ozdrav-
ných trendech na zahrádkách se odkládá
a� na èasy po dovolené. Udìlám to letos
taky tak a vyrazíme na dovolenou za pøí-
rodou k moøi, do Støedomoøí.

Støedomoøí ztìlesòuje pro milovníky
pøírody svatá Oliva. Olivová ratolest
v zobáèku holubice - konec potopy
a poèátek nového �ivota. Symbol klidu
a míru, nejvroucnìj�ího to lidského pøání.
Rostlina, slou�ící k jídlu, ale také k ná-
bo�enským rituálùm, k topení, milost-
ným hrám i léèebným procedurám. Oliva
(mínìny jsou plody u�lechtilé odrùdy -
ta pùvodní planá a plná pichlavých trnù
roste snad je�tì kdesi ve støedoafrických
horách), øeèeno s autoritami na slovo
vzatými, pomyslnì vymezuje dokonce
hranice Støedomoøí. Jejími hlavními �iøi-
teli byli kdysi féniètí moøeplavci. Nìkde
se hranice jejího pìstování dotýkají moøe,
jinde jsou desítky kilometrù vzdálené
smìrem do vnitrozemí. Dnes je oliva lukra-
tivní plodina vysazená s úspìchem i na
nových územích - na pø. v Mexiku, Ja-
ponsku, Austrálii nebo v ji�ní Africe.
Nej�ádanìj�í jsou v�ak stále velkoplodé
kultivary z domovského Øecka a Turec-
ka. Stromy rostou velmi pomalu, ale zato
(èi právì proto) se do�ívají bájné dlou-
hovìkosti - u nìkterých exempláøù jde
o více ne� dva tisíce let. (Svìtový rekord
dr�í ov�em borovice osinkaté z kaliforn-
ských Bílých hor - cca 4 700 let). Nás
suchozemce bude zajímat, �e barva vlast-
ní peckovice, kterou pojídáme a máme,
èi nemáme rádi, je zpoèátku nazelenalá,
pozdìji buï tmavne, nebo naopak svìt-
lá. Obchodní nabídka zná tøi druhy barev
u stolních oliv: zelenou; zlatou (z kulti-
varù s fialovými plody) a èernou, u ní�

se jedná buï o pøirozenou barvu plodù,
anebo jde o pøezrálé plody, které pak
le�ely je�tì del�í dobu nalo�eny v sol-
ných lázních a podávají se upravené na
sucho. Kvìty jsou nenápadné, bílé, zato
habitus stromù má nenapodobitelnou a
charakteristickou olivovì zelenou barvu.
Hlavním produktem (cca 90% z pro-
dukce) je pochopitelnì olivový olej, nej-
kvalitnìj�í ze v�ech, pøi èem� IA tøídou
je tzv. olej panenský, který se získává
samotokem ze zralých plodù a je na-
prosto èirý. Z jednoho stromu se setøese
a tyèemi posrá�í a� 60 kg plodù, co�
pøedstavuje zhruba 8�9 litrù oleje. Nej-
vìt�ími exportéry jsou Itálie, �panìlsko
a Øecko.

Specifickým symbolem Jadranu spí�e
ne� oliva (tøeba�e tu samozøejmì také
roste) v�ak bude fík, neboli (ze srbo-
chorvat�tiny) smokva. Strom s unikátní
biologií - a� u� jde o rozmno�ování, kvì-
tenství èi skladbu plodù. (O mimoøádné
chuti mluvit asi netøeba.) Smokvonì toti�
rostou ve dvou formách - stromy tzv.
�kozích fíkù� (kaprifíky) neplodí, ale jsou
pylotvorné; no a pak jsou stromy sami-
èí, �pravé fíky�, na nich� se mimoøádnì
bìhem roku vystøídají tøi druhy kvìten-
ství: na jaøe se objeví neplodné profíky
do jejich� kvìtù samièky jistého druhu
vosièky (stehenatka fíková) nakladou
vajíèka. Pozdìji vykvete na stromech
dal�í druh kvìtenství - tzv. mammoni -
(pravé fíky), do nich� pøelezou mladé
samièky z neplodných fíkù a mammoni
oplodní pylem. A aby toho nebylo málo,
koncem léta vykvetou je�tì mamme -
(opìt neplodné kaprifíky) do nich�
stehenatky rovnì� kladou vajíèka.
Samotný plod - øeèený fík, vzniká ne-
uvìøitelnì rafinovaným seskupením pù-
vodního kvìtenství kolem kvìtního
stonku. Srùstem jednotlivých kvìtù se
vytvoøí plodní koláè, který se pozdìji
hru�kovitì zú�í. V jeho dutinì jsou vlastní
plody - drobounké na�ky, kterým my,
opojení jedlíci, øíkáme pak �zrníèka�.
Zahradníkùm u� se sice podaøilo vy-
�lechtit i smokve plodící bez nutné úèas-
ti specializované stehenatky (je�tì ne-
dávno bylo nutno ji pøevést do Kalifornie
i s fíkovou plantá�í, aby tamnìj�í ex-
portované fíkovníky vùbec zaplodily),
ale ty jsou bez �zrníèek�. Tolik o øeèeném
symbolu milované, vzdálené Dalmácie.
Na závìr, milý zahrádkáøi, radostnou zprá-
vu: dnes u� existují i klony, které vydr�í
na�e podnebí, anebo jsou schopny po
silném mrazu znovu obrazit.

Je�tì nìco málo slov o jedné krásné
rostlinì, je� se vá�e k typické støedo-
moøské macchii (�makije� - témìø nepro-
stupný pás nenároèných a povìt�inou
pichlavých keøù - na pø. Trnovec Kristùv
- z nìho� byla údajnì spletena Kristova
koruna) - èesky se jmenuje víteèník síti-
novitý, nebo taky kruèinka �panìlská,
ale u nás ani neroste, proto�e by nepøe-
�ila zimu. Chorvati ji øíkají brnistra a velmi
se podobá janovci metlatému, který
roste v �na�ich� klánovických lesích -
a� na to, �e má vìt�í kvìty, které navíc
náramnì voní. Z pùvodního latinského
pojmenování �spalatum� vzniklo zkomo-
lením a zkrácením jméno mìsta Split.
Je�tì se vrátím k té macchii: zapøièinily
ji vysoce neekologická politika Øíma
a pozdìji i vzmáhajících se Benátek, které
zplundrovaly jadranské lesy, kdy� jejich
døevo odvezly na výrobu lodí a jejich
vybavení. Pou�ívaly se cedry a cypøi�e
na sto�áry a stì�nì, dub, cesmína; jilmy
na kýl;modøín, buk, borovice, moru�e
na oblo�ení trupu; jasan a javor na vesla.
Kácelo se v létì i v zimì.

Dávno skonèila ona idylická doba, kdy
se lodìnice z dálky prozradily typickou
vùní rostlinného dehtu, kterým se konzer-
vovalo døevo, vysmolovaly sudy a na-
pou�tìla lana. Dehet se vyrábìl slo�itou
technologií z borovic a jedlí, které se
vyvaøovaly a pekly. Samotná lana se vy-
rábìla z konopí, pøièem� konopí je jak
známo zdrojem nejrùznìj�ích léèivých,
ale i jedovatých látek. Vypíralo se stranou
od tahù ryb, aby se tyto neotrávily, ale
námoøníci si naopak za dlouhých cest
chodívali k lanùm pøièichávat, nasáva-
v�e s jeho vùní i cosi nadpozemského.
Typickým prùmyslem spojeným s mo-
øem jsou je�tì i dnes fungující �solnice�.
Mnohá pøímoøská mìsta mají sùl pøímo
ve jménì, nebo aspoò v názvech ètvrtí
èi aspoò ulic. Terminologie solnièení je
podobná se zemìdìlskou - sùl se sklízí,
má své �nì, úrodu je tøeba ponechat na
slunci dokud øádnì nedozraje. Trpí kù�e,
trpí oèi - proto mají pracovníci na sali-
nách i svého ochránce: svatého Bartolo-
mìje.

Budeme muset balit a vrátit se zpátky
domù. Pomalu mi vypr�elo místo, jinak
ve spolku se nedìje nic a� tak mimoøád-
ného - výboøi malují a uklízí sami po sobì
pøi renovaci výstavní sínì. Sklad má
dovolenou a vy jistì také. Necháme to
tedy a� na záøí. Hezky si u�ijte léto -

za Výbor
pøedseda Mach
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Vá�ení spoluobèané,

Dovolte, abych se vám krátce pøedstavil. Pova�uji to za nutné, proto�e se hodlám ucházet o va�i pøízeò pøi volbách do Senátu.

Kdo se na vás obrací?

Jmenuji se Franti�ek Vondráèek. Narodil jsem se v roce 1952 v Praze. V souèasné dobì �iji a podnikám v Praze 9 - Satalicích.

Co jsem dìlal a co mám za sebou
Vzdìlání mám støední, maturoval jsem na strojní prùmyslovce. Díky bohaté praxi ovládám nìkolik øemesel jako instalatér,
zedník, øidiè a jiné stavební profese tzv. PSV. Stavební odvìtví mne zamìstnávalo a� do roku 1985 (naposledy OPS Mìlník ).
Pøestalo mì v�ak bavit plnìní bezduchých pøíkazù plánovaného hospodáøství, které byly pøevá�nì nesmyslné a byrokratické.
Podnikatelský duch byl ve mne odjak�iva zakódován. Proto jsem zalo�il právì v roce 1985 v Mratínì  drobnou provozovnu pøi
MNV. V ní se záhy soustøedila ve�kerá u�iteèná a potøebná øemesla. Vyvíjely se i dal�í pøidru�ené aktivity. Ve velmi krátké dobì
jsme mìli nìkolik stovek zamìstnancù. Pøesto jsem a� do poslední chvíle lpìl na tom, abych pracoval manuálnì spolu
s øemeslníky a úøadování jsem se vìnoval po veèerech. Kdy� se to u� nedalo zvládnout, musel jsem se vìnovat pouze øízení.
Drobné provozovny byly snad jedinou souèástí �socialistického hospodáøství�, která nabyla svázána plánováním a díky
tomu jsme dosáhli hned dvojího pozitivního výsledku. Jednak jsme byli schopni  zabezpeèit øemeslné práce pro ty, kdo je
potøebovali, a to bez melouchaøení, a jednak jsme, díky výdìlkùm, velmi výraznì zlep�ili kvalitu mratínského �ivota vybudováním
komunikací a dal�ích veøejnì prospì�ných projektù.
Pokud se týká politiky, nikdy mne nedonutili k èlenství v KSÈ, pøesto�e tlaky byly znaèné, a to ze zcela principielních dùvodù,
které z mého curiculum vitae jistì pochopíte.Proto�e zájem o vìci veøejné mne v�dy oslovoval, stejnì jako podnikavost,
pracoval jsem tam, kde jsem mohl pomoci lidem. Jednalo se o poslanecký mandát v MNV Mratín - èlen stavební komise. Jak
by také ne, kdy� v na�í drobné provozovnì byly v�echny stavební profese.
Zmìna re�imu znamenala samozøejmì okam�itý vstup do politiky. Do sametové revoluce se vrhla prakticky celá na�e mratínská
provozovna. Poøádali jsme autobusové zájezdy na pra�ské demonstrace. Na strojích pro lisování tvarovek plastových rozvodù
jsme vyrábìli známé plastikové odznaky - placky se sluníèkem a s OF a rozdávali je na akcích.. Dosud vzpomínám, jak jsem ji
pøipínal Václavu Havlovi, Tomá�ovi Ba�ovi a Martì Kubi�ové. Kromì toho jsem poøádal veøejné vysvìtlující schùze pod
hesly �Co jsme a co chceme� a �Nejsme jako oni�, které se konaly v celkem asi padesáti obcích Støedoèeského kraje.
Pøímo politicky jsem nejprve pùsobil v OF Praha - východ. Kdy� se politická scéna zaèala z v�eobjímajícího OF profilovat,
krátce jsem se úèastnil zakládání ÈSSD. Odli�nost názorù pak vyústila v práci na oddìlení ODS od OF, kdy jsem tuto stranu
spoluzakládal.
Zároveò jsem ji� v roce 1990 koupil od obce Mratín provozovnu, kterou jsem sám vybudoval. Vìøte mi, �e se rozhodnì
nejednalo o nìjaký �vindl dohodnutý systémem já na bráchu, brácha na mì. Obec rozhodnì neprodìlala..
Z politiky jsem ode�el zase proto, �e jsem si musel vybrat mezi tím, �e zkrachuji v podnikání a zùstanu politikem, nebo budu
rozvíjet podnik a pøinesu tak jiné hodnoty, ale zanechám politiky, která mne v�ak u� nìkdy znechucovala. Vybral jsem si
budování podniku, které mi tehdy pøipadalo smysluplnìj�í.
Urèitý èas jsem také fungoval ve spoleènosti FANDA, která, ponìkud pøekotnì a ne mojí vinou za skuteènì nehorázné úvìry,
a zejména úroky, zprivatizovala nìkolik objektù na Praze 9. Stalo se to, co se stát muselo. Nerentabilní koupì pøedlu�ila objekty
a jediné, co jsem mohl udìlat, byl pøevod objektu a úvìrù na firmu SYP.

Po minulosti pøichází souèasnost
U� na sklonku mého pùsobení v Mratínì pod MNV mne zaujaly plastové vodní rozvody, které byly v západní cizinì bì�nì
pou�ívány, ale k nám jaksi je�tì nedospìly. Pøes pøeká�ky kladené plánovaèi jsem zajistil dodávky plastù, výrobu forem
a zaèali jsme sami vyrábìt to, co bylo nedostupné.
Toho se vlastnì dr�ím doposud a vìnuji se výrobì tìchto rozvodù, kterými zásobuji jak tuzemsko, tak i zahranièní trh, kam
smìøuje zhruba ètyøicet procent na�í produkce. Na�e firmy, z nich� základní je FV Plast Satalice, dosahují stamiliónových
obratù.

Co mám rád?
Lidi, zvíøata, umìní a sport. Nechci se moc rozepisovat, ale pro v�e jmenované se sna�ím nìco udìlat i prakticky a podporovat
tam, kde je potøeba. A� u� se jedná o podporu zdravotnictví - dìtské onkologie, léèebny du�evnì chorých, zvíøat - výcvik
slepeckých psù, podporu opu�tìných zvíøat, divadla, hudby, filmu, fotbalových klubù - v Mratínì a novì i TJ Pragis FV Plast
Satalice, fotbalového klubu Sparta Praha - �eny, squashového turnaje  s mezinárodní úèastí, motoristického sportu apod.
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PÿEDVOLEBNÕ AGITACE
Zalo�il jsem obèanské sdru�ení Forum Victoria, do kterého pùjde ka�dý mìsíc mùj senátorský plat a tyto finanèní prostøedky
budu dávat potøebným spoluobèanùm mého volebního obvodu è. 24. A aby to bylo spravedlivé, abych nìkoho nezvýhodnil
nebo na nìj naopak nezapomnìl, rozhodl jsem se, �e o rozdìlení platu budete rozhodovat Vy - ètenáøi a volièi. Na tiskové
konferenci jsem vyhlásil anketu, ve které máte Vy - ètenáøi a volièi, mo�nost rozhodnout kam a na co pùjdou finanèní
prostøedky, které je�tì do senátorských voleb nabízím organizacím, obèanským sdru�ením, sportovním a spoleèenských
klubùm, ale i potøebným jednotlivcùm. V souèasné dobì chci uvolnit
100 000,- Kè a je jen na Vás- komu, kam  a na co tyto peníze vìnuji. Je to vlastnì taková soutì�, nejlep�í námìty, které
mù�ete posílat na mé webové stránky www.vondracek.info nebo na adresu volební kanceláøe Trabantská 270, Praha 9 -
Satalice, budou vylosovány a na výherce èeká cena. Cenu si výherce a 3 nejzajímavìj�í projekty pøevezmou dne 12. 10. na
závìreèné volební  spoleèenské akci, kterou plánuji uspoøádat v prostorách ÈKD.

Proè chci kandidovat?
Odpovìdìt mohu velmi lapidárnì. Podnik jsem u� stabilizoval natolik, �e se mohu vìnovat vìcem, se kterými nejsem spokojen.
Není mi jedno, �e obèané jsou ka�dý den vystavováni neúmìrným tlakùm pøebujelé byrokracie a odíráni ze v�ech stran tìmi,
kteøí zneu�ívají svùj monopol.
Není mi lhostejné, �e Senát nefunguje jako �pojistka demokracie�, ale spí�e jako odkladi�tì politických stran. Do kandidatury
vstupuji se základní my�lenkou: Senát není trafika, ale místo pro tvrdou a nezi�tnou práci. Motto zní  mo�ná trochu kostrbatì,
ale pramení z mého hlubokého pøesvìdèení.
Není mi ani jedno, s èím se Vy ve volebním obvodu potýkáte. Podle pøedbì�ného prùzkumu jsou to dopravní problémy,
ekologie, zdravotnictví, mo�nost vy�ití, zejména sportovního, a v neposlední øadì i problémy spolu�ití mezi obèany. V�em
tìmto vìcem se chci vìnovat.

Zdraví a hodnì �tìstí pøeje
Franti�ek Vondráèek

Kronika 28.
18.10.1949 oznamuje rybáøské dru�stvo zalo�ení dru�stva

v Újezdì nad Lesy. Tomuto dru�stvu pronajat obecní rybník
za roèní nájemné 2.000 Kès. Souèasnì se povoluje pøídìl døeva
na zøízení brlení obecního rybníka.

Dne 20.10.1949 zemøel pokladník obce zaslou�ilý èlen rady
MNV Antonín Novák.

Dne 1.11.1949 byla otevøena mateøská �kolka v Újezdì nad
Lesy.

Dne 22.11.1949 pøedává Frant.Zahálka svou cukráøskou

Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

�ivnost firmì Støedoèeské mlýny, národní podnik, a Václav
�ukal pøedal øeznickou �ivnost firmì �Masna� nár.podnik v
Praze. Dne 13.12. 1949 byla pøevzata pekaøská �ivnost Jana
Kollingera Støedoèeskými mlýny, n.p.

Uèitelkou mateøské �koly byla ustanovena Marie Le�áková.
F.Krátký se stává obecním tajemníkem.
Od 1.ledna 1950 bude pøi MNV zøízen matrièní úøad a z

toho dùvodu se rada usnesla, aby vedením této agendy byl
povìøen Oldøich Roháèek a jeho zástupcem byl urèen øeditel
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE
Karel �tìpán. Oddávací místnost byla získána pronájmem po
paní �ustrové v èp.60. Od øíjna 1949 byly uvolnìny chléb,
mouka a mouèné výrobky, které byly vázány potravinovými
lístky.

Na podzim roku 1949 byla vysázena �vestková alej od
státní silnice k Ladùm za pomoci �kolní mláde�e. Stromy opatøil
a práci øídil spolek zahrádkáøù.

Dne 7.2.1950 do�lo oznámení Okresního národního výboru
pro Prahu-sever o pøevzetí cukráøské �ivnosti V.Bure�e
Støedoèeskými mlýny. Dále ONV Praha-sever povoluje Josefu
Chlumákovi volný prodej masa a uzenin.

Státní okresní nemocnice v Èeském Brodì uspoøádala dne
11.4.1950 u Lnìníèkù zdravotní pøedná�ku primáøe chirurg.
oddìlení MUDr. Josefa Øíhy pod názvem �Boj proti rakovinì�.

V dubnu r.1950 ustavilo se v na�í obci JZD (jednotné
zemìdìlské dru�stvo) a jeho pøedsedou zvolen s.Kváèa. Po
zalo�ení mìlo dru�stvo 18 èlenù.

Dne 27.dubna 1950 byl zabit pøi automobilové nehodì na
státní silnici proti domu krejèího Kadlece, svìtový mistr tenisu
Karel Ko�eluh, bytem v Klánovicích.

Ministerstvo vnitra pøípisem èj. 171/10-3/5-1950-I/2 ze dne
10.kvìtna 1950 schválilo podle § 3 odst.1 s pøihlédnutím
k § 20 odst.2 zákona è.269/36 Sb. obecní znamení �tøí smrèkù�,
z nich� prostøední je vy��í obou postranních smrèkù.

Dne 10.7.1950 pøidìlila rada ONV Praha-sever na�emu
MNV èástku 80.000 Kès na zakoupení rozhlasu.

Dne 2. a 3.záøí 1950 byla uspoøádána Spolkem chovatelù
drobného hospodáøského zvíøectva v Újezdì nad Lesy a pod
zá�titou MNV, I.okresní výstava drobného hospodáøského
zvíøectva, v budovì støední �koly. Bylo také vystaveno velké
mno�ství vlnìných látek z vlny angorských králíkù a hotových
odìvních èástí (zvlá�tì dìtských obleèkù a svetrù).

Místní národní výbor vyhla�uje na dny 9. a 10. záøí 1950
podle zákona è.379 z roku 1921 pracovní povinnost k zamezení
�íøení  kùrovce, na  kácení, kùrovci  napadených a suchých
jehliènatých stromù.

Ve dnech 16. a 17. záøí 1950 uspoøádala Jednota zahrádkáøù
v Újezdì nad Lesy, v budovì národní �koly, výstavu ovoce
a zeleniny. Ministrynì vý�ivy s.Jankovcová vyslala sem svého
odborného zástupce Dr.Ing.V.Kotta, který se o této výstavì
vyjádøil velmi pochvalnì jako o jedné z nejlep�ích venkov-
ských ovocnických výstav. Tato výstava se tì�ila velkému zájmu
zdej�ích i okolních obèanù.

V letních  mìsících byla provedena  instalace obecního
rozhlasu za  úèasti doborovolných pracovních  èet. Základní
instalaci provedla firma Signal. V obci v té dobì bylo umístìno
celkem 17 amplionù.

Dne 9.10.1950 udìleno povolení národnímu podniku
Obnova ke zøízení poboèky v domì èp.91, kde bylo obuvnictví
p.�mída.

Okresní národní výbor pro Prahu-sever vyslovuje dík míst-
nímu knihovníku Josefu Èápovi, øediteli �koly v.v., za vzorné
vedení obecní knihovny, která je nejlépe vedena na celém
okrese.

Dne 25.10.1950 bere ONV Praha-sever na vìdomí vzdání
se �ivnosti knoflíkáøské V.Smrèky, Újezd nad Lesy èp.163
a jeho zaèlenìní do knoflíkáøského dru�stva v Praze.

Podle rozhodnutí Krajské zdravotní komise bude pøemístì-
na �kolní kuchynì do hostince Ant.Kunce po nále�ité úpravì.

V roce 1950 do�lo také ke zmìnì v sestavì Místního národ-
ního výboru  a  to:  Fr.Kopaèka,  pøedseda,  Krátký  Franti�ek,
místopøedseda, Filip K.,  Eliá� Josef, Soustru�ník Vojtìch,
Svoboda K., Dvoøák Josef, øeditel �koly, Dvoøák Josef, zamìst-
nanec ÈSD, Drábek Jan, Pavlovský Vilém, Dlouhý Stanislav,
Paroubek V., Jelínek Jar., Pi�inger Josef, Jen�ovský Josef,
Nováková Rù�ena, Kotvald Boh., Kupková Rù�ena, Tománek
K., Stupka Fr., Balabánová Emilie, Jiránek Václav, Èerný
Václav, Malá Jaroslava, Dr.Èerník, �indeláø Jar., Kváèa
Franti�ek, Mrázková Marie, Øíha Josef, K.Uhlíø.

Od 17.1.1951 zaveden byl v mateøské �kole celodenní pro-
voz, je�to øada matek se zapojila do výrobního procesu.

Pokraèování

GALERIE ZELEN› DŸM

galerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený dům
V·s zve na n·sledujÌcÌ prodejnÌ v˝stavu obraz˘

ak. mal. Pavel Nov·k - obrazy a grafika
3.7. ñ 27.7.

slavnostnÌ vernis·û bude 3.7. v 18.00 hodin

St·l· prodejnÌ v˝stava Ëesk˝ch v˝tvarnÌk˘:
T. BÌm, A. Born, M. J. »ern ,̋ T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, M. Pat¯iËn ,̋ M. Poövic,

E. Srncov·, J. Tich ,̋ O. Vyleùalov· a dalöÌ.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu
V srpnu je galerie zav¯ena - dovolen·.

otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod., sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,
Na telefonech 0602 341 318, 0603 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T̄ ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd n/ L., tel.: 81 97 22 11,      (cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)
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GALERIE ZELEN› DŸM

J”GA
PODLE IYENGARA

NOV¡ TÃLOCVI»NA Z¡KLADNÕ äKOLY

⁄jezd nad Lesy
⁄TER› 18.30 ñ 20.00
10.9. 2002 ñ 21.1.2003

CviËenÌ vede MUDr. Marcela Mikeöov·
VÌce informacÌ na tel. 02/ 819 72 058, mobil 0776/ 595 125

e-mail: mikesova.m@atlas.cz
http://sweb.cz/mikesovamarcela/

Malíø Karel Chaba se
svými nejdra��ími na
èervnové vernisá�i
v Galerii Zelený dùm.
Praha jeho obrazù je
mìsto na�ich ��ast-
ných dnù a co mù�e
být hezèího ne� vidìt
svùj sen oèima blíz-
kého èlovìka.
Dìkujeme a na zdraví,
Mistøe

Hled·me panÌ (sleËnu) na pravidelnÈ
odpolednÌ vyzved·v·nÌ dÏtÌ (8 + 10 let)
ze ökoly + plnÏnÌ ökolnÌch povinnostÌ.

Lokaliza: ⁄jezd nad Lesy
Poûadujeme: spolehlivost, svÏdomitost.

Tel.: 0603/ 180 384

NABÕZÕM UPLATNÃNÕ V »ESK… FIRMÃ
Informace: 0606/ 340 968 kdykoliv

Tel.: 02/ 81 97 13 26       7 ñ 9 hodin   19 ñ 21 hodin
Fax: 81 97 13 26

Zde mohl být Vá� inzerát
v cenì 150,- Kè

placen·
 inzerce & reklama
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P¯ejeme V·m pÏknou
a niËÌm neruöenou

dovolenou

Vá�ení spoluobèané,
Jak jste si jistì v�imli, stromy a keøe se nám ozelenily a zase o nìco povyrostly. V mnohých pøípadech znaènì

pøesahují z na�ich zahrad pøes ploty do ulic. Chtìli bychom Vás tímto po�ádat o zastøi�ení  va�ich �ivých plotù, keøù
a stromù. Mno�í se nám na O�PD stí�nosti, �e na mnohých køi�ovatkách  na�ich ulic není pøes køoví vidìt a mù�e dojít
ke støetu vozidel, èi dokonce k pora�ení cyklisty nebo chodce. Proto�e na�im dìtem právì zaèaly prázdniny, bude se
jich pohybovat po ulicích více po celou denní dobu, budou daleko neposednìj�í a zranitelnìj�í v nepøehledných
úsecích ulic, a pak lehce mù�e dojít k úrazu.

Pøedejdìme tìmto úrazùm a postarejme se o bezpeènost na�ich dìtí a nás v�ech.

POZOR !!!

UZÁVÌRKA PØÍ�TÍHO ÈÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 12.SRPNA 2002

Redakèní rada

OZN¡MENÕ
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ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›

placen·
 inzerce & reklama

Petr »ADIL, Bar·kova 627,   250 82 ⁄valy
Tel.: (02) 8198 2087  l  Mobil: 0606 550 808

PO ñ NE   PÿIJEDU

POKR›VA»STVÕ GRAUER
Opravy a rekonstrukce st¯ech

Tel.: 0603 164 980
Tel.: 8197 1023
Fax: 8197 1023

E-mail: grauer@mujbox.cz

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

MOBIL: 0607 633 317     TEL.: 819 701 69

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

Z D R AV Õ » K O
NabÌzÌme öirok˝ v˝bÏr potravinov˝ch doplÚk˘, bylinn˝ch Ëaj˘,

racion·lnÌ v˝ûivy, dÏtskÈho sortimentu a zdravotnÌ obuvi.

OD LISTOPADU
NA SVÃTELN… KÿIéOVATCE

V ⁄JEZDÃ NAD LESY

OTEVÿENO
PO ñ P¡ 9 ñ 12   14 ñ 18
SO 9 ñ 13

TÃäÕME SE NA VAäI N¡VäTÃVU
TEL.: 8197 0019

Odhady a oceÚov·nÌ nemovitostÌ
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: 02/ 8197 1998
190 16 Praha 9 - KolodÏje Mobil: 0602/ 35 27 41

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!
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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: 0203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 58

Mobil:Mobil:Mobil:Mobil:Mobil: 0602  429 9130602  429 9130602  429 9130602  429 9130602  429 913

Jak postupovat pøi úmrtí:
Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vás

informovat.
- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí
- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníky
zdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomte si,
�e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e i informace
od tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatì odmìnìna, tou
firmou, kam jste smìrováni.

A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybují
v závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kè více
ne� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.
- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnice se
nejdøive informujte o cenách nebo nás telefonicky kontaktujte
a my Vám poradíme.

Jan �í�ala

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 0605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋ SERVIS ❋ TELEVIZE ❋
❋ VIDEO ❋

Firma Vladimír Chaloupka
Rekonstrukce
opravy støech a fasád
klempíøské a ve�keré vý�kové práce
Líto�nická 381/415
190 11 Bìchovice Praha - 9

☎ 02/ 819 329 70, 80 76 77
mobil: 0607 924 918

placen·
 inzerce & reklama

OBKLADY - DLA�BY
ZEDNICKÉ  PRÁCE

BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

819 722 44, Mobil: 0606 493 391(

FA A-Z STÿÕäKA

MONT¡é
   STÿEäNÕCH
       OKEN

= STÿECHA NA KLÕ» = OPRAVY A REKONSTRUKCE
= N¡TÃRY A ZATEPLENÕ    PLOCH›CH A äIKM›CH STÿECH
= KLEMPÕÿSK… PR¡CE =  »IäTÃNÕ OKAPŸ

ROZPO»ET ZDARMA !!
ZEMAN a spol.
Tel.: 0602 931 816, 0723 222 961

STÿECHY
  POKR›VA»SK…
       PR¡CE

MONT¡é  OKAPŸ

POKL¡DKA
VäECH STÿEäNÕCH KRYTIN

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 819 70 947, 0602 949 765

HLED¡M PANÕ NA éEHLENÕ PR¡DLA
(1ñ 2 koöe t˝dnÏ).

Pr·dlo p¯ivezu a odvezu.
Zn.: ⁄jezd nad Lesy a blÌzkÈ okolÌ

Tel.: 0602 632 020

Na rùzných oslavách
Vám zazpíváme a zahrajeme na klávesy

Petr �imon   Ivana Holubová
Tel.: 02/ 819 71 887        Mobil: 0605/ 53 26 99

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Hled·me spolehlivou a peËlivou panÌ
na pravideln˝ ̇ klid dom·cnosti

v ⁄jezdÏ nad Lesy v rozsahu
2 x t˝dnÏ  2ñ3 hodiny.

0603/ 180 384( (

PROD¡MPROD¡MPROD¡MPROD¡MPROD¡M
patrovou postelpatrovou postelpatrovou postelpatrovou postelpatrovou postel

RozmÏr: 140 x 200RozmÏr: 140 x 200RozmÏr: 140 x 200RozmÏr: 140 x 200RozmÏr: 140 x 200
Tel.: 0603 210 913Tel.: 0603 210 913Tel.: 0603 210 913Tel.: 0603 210 913Tel.: 0603 210 913
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placen·
 inzerce & reklama

PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 0603 255 770

AUTODOPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

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

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Místní úřad Praha − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MÚ Praha − Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 819 71 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Hana Jančová, Petr Mach, Engelbert Svoboda. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha.
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 67 06 20 98. Registrace: MK ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks.

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

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

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 0607 633 317  TEL.: 819 70 169

        OtevÌracÌ doba
Po 10 - 12 14 - 18
⁄t 10 - 12 14 - 18
St    14 - 18
»t 10 - 12 14 - 18
P· 10 - 12 14 - 18
So     9 - 12

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

Tel.: 0605 145 399        81 97 12 62
PLAVKY

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu
ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 8197 2362

SLEVA aû 30 %
na keramiku a textilnÌ hraËky

NOV… ZBOéÕ
sklo, vyöÌvanÈ ubrusy, hedv·bnÈ ö·ly, ö·tky a dalöÌ - vöe

ruËnÏ malovanÈ origin·ly

P¯ijÔte se podÌvat do naöÌ prodejny:

radost
z dárku

RomantikaPot¯ebujete vkusn˝ d·rek? AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 02/ 819 73 053, 0603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

0800 / 17 28 32



23

PR¡ZDNINOV… JÕZDNÕ ÿ¡DY
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PR¡ZDNINOV… JÕZDNÕ ÿ¡DY
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