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Vložená příloha -

                     Vlakové jízdní řády

Milí spoluobčané,

jsou za námi jarní prázdniny  a opět se setkáváme na stránkách
zpravodaje. Po celý měsíc  březen bude probíhat naše snažení
o získání dotací z hl.m. Prahy a držte mi palce, ať jsme úspěšní.
Mohu upřímně zkonstatovat, že rok od roku je stále těžší a těžší
obhájit naše priority před konkurencí ostatních městských částí.
Nemám ovšem ve zvyku si stěžovat a koneckonců je to můj hlavní
každoroční úkol. Samozřejmě nás všechny asi nejvíc zajímá, co
se  děje s Jámou Karel. Je zpracována projektová dokumentace
pro územní řízení a v okamžiku, kdy budete číst tento článek, již
bude podána žádost na umístění stavby. V nejbližší době bude
instalována u pozemku  informační tabule, kde bude vše potřeb-
né o této připravované akci. Každý si tedy bude moci prohléd-
nout, jak bude budoucí budova polyfunkčního domu vypadat
z vnějšku i uvnitř, a to včetně rozložení jednotlivých prostor
z důvodu informovanosti nás všech, ale také i z důvodu dodrže-
ní našich slibů, co vše bude tento objekt obsahovat. Předpoklá-
dám, že když  půjde vše hladce, mělo by být stavební povolení
na tuto stavbu na podzim letošního roku. Otázkou nejdůležitější
jsou vždy finanční prostředky. Nemohu Vám ještě sdělit, kolik
bude činit dotace v letošním roce přidělená od hl.m. Prahy, ale
věřte, že bojuji jak lev. V současné chvíli máme cca 16 milionů,
což na zahájení postačuje. Byla bych ráda, aby v letošním roce
došlo již k faktickému začátku stavby a udělám pro to maximum.
Tolik zatím k této problematice. Další připravovaná akce je  pře-
hodnocení dopravního značení v rámci celé městské části v lo-
kalitách s vnitřními komunikacemi. Rada Městské části Praha
21 zadala zpracování nové studie respektive její aktualizace na
projekt zjednosměrnění a dalších úprav k bezpečnosti provozu
v klidových zónách naší obce. V budoucnu zde tedy bude do-
prava řešena nejen jednosměrkami, ale i zpomalovacími pruhy
a retardéry. Přijímáme totiž  spousty negativních reakcí na cho-
vání řidičů, a to zejména ve vztahu k chodcům a maminkám
s dětmi. A nyní již ve zkratce konkrétní stavby, které probíhají.
Oprava komunikace za spořitelnou. Výstavba multifunkčního
sportoviště. Zahájení rekonstrukce hlavního  kanalizačního při-
vaděče. Zpracovává se dokumentace na vytvoření lesoparku za
sídlištěm Rohožník,  na což je již dotace 1,7 mil. Kč. V příštím
čísle se budu těšit opět na setkání s Vámi a budu Vás informovat
o novém dění v obci.

Vaše Andrea Vlásenková, starostka Městské části Praha 21
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Informace ze 4. jednání Rady

MČ Praha 21 ze dne 10.1. 2007

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
předložit na příštím jednání
rady materiál, kde bude uvede-
na finanční částka potřebná na
vybudování únikového požární-
ho schodiště ve školním klubu
a žádost o investiční účelovou
dotaci na MHMP na tuto akci
a zároveň ukládá kulturnímu re-
ferentovi panu Voříškovi, aby
v případech, kdy bude ve škol-
ním klubu více než 100 osob,
zajistil na dobu konání akce po-
žární hlídku, a to až do doby vy-
budování požárního schodiště

Schvaluje

- poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 10 000,- Kč Integrač-
nímu centru Zahrada a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) uvolnit tyto prostředky
z položky rezerva v kapitole 10
– Pokladní správa

- Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s firmou Telefónica O2
Czech Republic, a.s., na po-
zemku č. parc. 445/1 v k. ú.
Újezd nad Lesy pro uložení ve-
dení veřejné telekomunikační
sítě „7 RD, Dubinská, Újezd
nad Lesy, P-043-2,1722“ a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- zpoplatnění i pátečních provoz-
ních hodin za pronájem tělo-
cvičny pro TJ Sokol – oddíl stol-
ního tenisu ve výši 250,- Kč/
hod. s účinností od 5.1.2007

- navýšení platů vedoucích úřed-
níků podle nař ízení vlády
č. 564/2006 Sb., přílohy č. 3.
Platové výměry jsou nedílnou
součástí originálu tohoto usne-
sení a zároveň pověřuje tajem-
níka pana Vladimíra Saitze
podpisem platových výměrů

- v souladu se zákonem č. 262/
2006 Sb., a nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., platové výmě-
ry řediteli Mgr. Miroslavu Kur-
kovi, Praha 9 – Újezd nad Lesy,

MZŠMŠ, Polesná 1690; ředitel-
ce Janě Cenkrové, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, 1. MŠ, Čentic-
ká 2222; ředitelce Naděždě Ko-
sanové, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
a ředitelce Miluši Benátské,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, MŠ
Rohožník, Žárovická 1653 dle
přílohy, která je nedílnou sou-
částí originálu tohoto usnesení
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem pla-
tových výměrů

- Nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor na otočce
autobusů Rohožník s nájmem
na dobu určitou 10 let s třímě-
síční výpovědní lhůtou s paní
Michaelou Malíškovou a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(VHČ a tajemník ÚMČ) uvést
text smlouvy do souladu s při-
pomínkami Rady MČ Praha 21
a dále pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- výzvu k předložení nabídky na
veřejnou zakázku malého roz-
sahu na úpravu zeleně na hřbi-
tově v Újezdě nad Lesy uvede-
ným subjektům podnikajícím
v oboru zahradnictví a zároveň
schvaluje složení hodnotící ko-
mise pro účely vyhodnocení do-
davatele zahradnických prací
na hřbitově v Újezdě nad Lesy

- odložení splátky dlužné částky
na nájemném do 31.3. 2007

- Vnitřní směrnici č. 1/07 „Zása-
dy oběhu účetních dokladů“
a zároveň pověřuje tajemníka
pana Vladimíra Saitze podpi-
sem směrnice

- divadelního sálu více subjek-
tům za hodinovou sazbu ve výši
250,- Kč a pronájem sálu pro
kulturní vystoupení 1 200,- Kč
za večer a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 zveřejnit tento
záměr v Újezdském zpravoda-
ji, na úřední desce a vývěskách

- předložený návrh Rámcové
smlouvy o poskytování pečova-
telské služby a ceník pro výpo-
čet úhrad za poskytování pečo-
vatelské služby

- nové znění „Zásad pro posky-

tování finančních příspěvků
z fondu zaměstnavatele“ v roce
2007

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 8.1.2007 dle přílohy,
která je nedílnou součástí ori-
ginálu tohoto usnesení

Bere na vědomí

- stanovisko MHMP odboru sprá-
vy majetku a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zfor-
mulovat materiál ohledně úpra-
vy směrné části územního plá-
nu, který by splňoval podmínky
pro zahrnutí stavebního pozem-
ku do cenové mapy

- zápis z jednání KVV ze dne
13.12. 2006 a zároveň schva-
luje finanční podmínky pana
Rudolfa Vambery, kustoda mu-
zea a dále  stanovuje otevírací
dobu muzea – každá sobota
v měsíci od 13 do 17 hodin, tj.
4 hodiny

- že na uveřejněný záměr MČ
Praha 21 č. 364 nebyla podána
žádná nabídka a zároveň ruší
záměr prodat pozemek č. parc.
4306/4 o výměře 462 m2 a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na břez-
novém jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- projekt komunitního plánování
MCSSP a zároveň schvaluje
účast pracovníka Úřadu MČ
Praha 21 ve vzdělávacím vý-
cviku

Odvolává

- funkce člena Redakční rady
Újezdského zpravodaje paní
Bc. Zuzanu Vallovou na vlastní
žádost

Neschvaluje

- zvýšení nájemného pro Občan-
ské sdružení D-CLUB pro po-
slední měsíc pronájmu (leden
2007) na 4 000,- Kč

- uzavření nové smlouvy s lekto-
rem anglického jazyka panem
Jiřím Urbanem a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zajistit
odpovídající náhradu za přija-
telných cenových podmínek
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Souhlasí

- s prodejem pozemku č. parc. 488
o výměře 312 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy panu Luboši Wal-
trovi, Dubinská čp. 1461, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy za cenu
667 056,- Kč, který splnil pod-
mínky zveřejněného záměru
MČ Praha 21 č. 365 a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na břez-
novém jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 79 ze dne 29.11.2006 v ce-
lém rozsahu a zároveň schva-
luje záměr na pronájem objektu
WC – trafika a dále  schvaluje
komisi pro hodnocení návrhů
a  ukládá Úřadu MČ Praha 21
(VHČ ve spolupráci s OMI) zve-
řejnit záměr a předložit hodno-
cení včetně návrhu smlouvy na
jednání Rady MČ Praha 21

Informace z 5. jednání Rady

MČ Praha 21 ze dne 24.1. 2007

Bere na vědomí

- hodnotící zprávu o činnosti
v oblasti protidrogové politiky
za rok 2006

Souhlasí

- na základě žádosti podané dne
13.12. 2006  s převodem vlast-
nictví bytové jednotky na adre-
se Žíšovská 1627, byt č. 11
panu Stanislavu Vyvialovi
a pí Vilmě Hynkové za cenu ve
výši 322.673,-Kč a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenková
předložit vlastnictví bytové jed-
notky Žíšovská 1627/11 na jed-
nání zastupitelstva MČ Praha 21

- na základě žádosti podané dne
6.11. 2006 s převodem vlastnic-
tví bytové jednotky č. 6 na ad-
rese Rohožnická 1606 manže-
lům Vlkovým za cenu ve výši
557.413,-Kč a zároveň ukládá

pí Vlásenkové předložit převod
vlastnictví bytové jednotky Ro-
hožnická 1606 na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- se studií polyfunkčního domu
v Újezdě nad Lesy, kterou zpra-
covala firma RHM spol.s.r.o,
s tím, že na další jednání Rady
MČ Praha 21 bude přizvána fir-
ma RHM k projednání barevné-
ho řešení polyfunkčního domu
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit studii
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s návrhem řešení prodloužení
ulice Barchovická v rámci stav-
by č. 3140, TV Újezd nad Lesy,
etapa 0004, Komunikace sever
a preferuje toto řešení i v rámci
dalšího projednávání dokumen-
tace pro územní řízení a sta-
vební povolení a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
informovat o stanovisku Rady
MČ Praha 21 firmu Zavos s.r.o

Schvaluje

- provedení havarijní opravy stře-
chy MŠ Sedmikráska do výše
max. 250.000,-Kč včetně DPH
a využitím finančních prostřed-
ků z kapitoly 08 a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
vstoupit v jednání se zhotovitel-
kou firmou ohledně úhrady spo-
luúčasti vyplývající z pojistné
smlouvy a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo s panem
Zdeňkem Rollem

- smlouvy o smlouvám budoucích
o zřízení věcného břemene pro
uložení přípojek do pozemků
svěřených MČ Praha 21 v k.ú.
Újezd nad Lesy pro a) vodo-
vodní přípojku do pozemku
parc. č. 1897 pro nemovitost
ppč. 2018; b) vodovodní a ka-
nalizační přípojky do pozemku
parc.č. 2644 pro nemovitost
ppč. 2632; c) plynovodní přípoj-
ku do pozemku  parc.č. 1879
pro nemovitost ppč. 2219/1
a 2219/2; d) vodovodní a ka-
nalizační přípojky do pozemku
parc.č. 83/1 pro nemovitost

ppč. 156 a 157; e) kanalizační
přípojku do pozemku parc.
č. 2547 pro nemovitost ppč. 2890,
2891 a 2892 a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smluv o smlouvám
budoucích

- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
men na pozemcích parc.
č. 3701 a 3703 v k.ú. újezd nad
Lesy pro uložení STL plynovo-
du IPE D 63 a 3 přípojek STL
plynovodu PE D 25 x 3,0 a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy

- na základě výsledků výběrové-
ho řízení zavření smlouvy o dílo
na údržbu zeleně na místním
hřbitově v újezdě nad Lesy
s firmou Hauk, Štěpán, Ustohal
se sídlem Roklanská 213,
251 01 Říčany a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o dílo

- Kritéria přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání v mateř-
ských školách v MČ Praha 21-
Újezd nad Lesy pro školní rok
2007/2008 po následující úpra-
vě: 1 a) Oba rodiče dítěte  mají/
budou mít trvalý pobyt v místě
sídla MŠ, tj. MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy  - 6 bodů; 1 b)
Jeden o rodičů dítěte (platí i pro
samoživitelku/le) má/bude mít
trvalý pobyt v místě sídla MŠ,
tj. MČ Praha 21 – Újezd nad
Lesy - 3 body; 3. Dítě v péči sa-
moživitele - 3 body. Kritéria pro
přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ pro školní rok
2007/2008 jsou nedílnou sou-
částí usnesení. Dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (ŘŠ) zve-
řejnit kritéria a termíny podání
přihlášek ve zpravodaji a na
www stránkách.

- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
men na pozemcích parc.
č. 3701 a 3703 v k.ú. Újezd nad
Lesy pro uložení distribuční
soustavy – kabelové vedení
0,4 kV a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
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sem smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy

- uvolnění finančních  prostřed-
ků ve výši 100.000,-Kč na po-
řízení a instalaci investičního
zařízení – plyn. sporáku pro MŠ
Rohožník v kapitole 04 – Škol-
ství, mládež a samospráva pře-
vedením z položky rezerva
v kapitole 10 – Pokladní sprá-
va a zároveň pověřuje Odbor ma-
jetku a investic zrealizovat akci.

- umístění biokoridoru na pozem-
ku parc.č. 4262/1 resp. PK 703
v k.ú. Újezd nad Lesy a vynětí
ze zemědělského půdního fon-
du za tímto účelem. Zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21

(OMI) informovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

- změnu účelovosti investiční
účelové dotace z akce ORG
8250 „Objekt integrovaných
prodejních ploch“ ve výši
1.838.925,08 Kč na vybudová-
ní odpočinkové zóny a technic-
kého zázemí na parc.č. 1628
v k.ú. Újezd nad Lesy. Záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou zažádat prostřed-
nictvím příslušného správce
kapitoly Zastupitelstvo hl.m.
Prahy o převedení výše zmíně-
né investiční účelové dotace do
roku 2007 a změnu účelovosti

- rozšíření projektových prací na
související investice s vybudo-
váním komunikace v části ulice
Borovská dle předložené na-
bídky firmy Pragoprojekt a.s.
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem do-
datku ke smlouvě s firmou Pra-
goprojekt a.s.

Neschvaluje

- změnu kódu využití území z b 9
na C 9 v regulovaném území
mezi ulicemi Ochozská – Oplan-
ská a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat
o stanovisku Rady MČ Pra-
ha 21 předkladatele podnětu

Z ÚŘADU

Městská část Praha 21
Úřad městské části – odbor majetku a investic

z v e ř e j ň u j e

v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění

z á m ě r

pronajmout objekt trafiky a veřejného WC v Praze 9 – Újezdě nad Lesy, na rohu ulic Toušická a Chabeřická,
na pozemku parc. č. 4084/13.

Nájem bude vybírán pouze za místnost trafiky a to s nejnižší sazbou 1000 Kč/m2 . Nájemce zabezpečí
provoz veřejných záchodků s provozní dobou nejméně od 6.00 hod. do 18.00 hod. Výše poplatku za použití
WC bude nejvýše 5 Kč. Po celou dobu bude zabezpečeno údržba čistoty a pořádku s tím, že nedodržení
bude důvodem k ukončení smlouvy. Náklady na provoz včetně nákladů na energii a vodné-stočné půjdou
na vrub nájemce. Součástí nabídky bude zpracovaný návrh smlouvy s tím, že doba pronájmu bude na
dobu 1 roku s možností prodloužení dodatkem.

Bližší identifikace objektu: MÍSTNOST                PLOCHA m2

trafika 7,14

WC muži 9,98

WC ženy 8,56

úklidová komora 1,99

CELKEM 27,77

Technická dokumentace objektu je k dispozici na Odboru majetku a investic MČ Praha po předchozí
domluvě (kontakt: Josef Roušal, tel. 775705778, 281012974,      e-mail:josef.rousal@praha21.cz).

Hodnotící kritéria:
1) způsob a kvalita zabezpečení provozu veřejných záchodků (60%)
2) výše nájmu za trafiku v Kč/ m2 (40%)
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Poučení:
Dle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky
s uvedením ceny (minimálně 1000 Kč/m2 ) a návrhu smlouvy, a to písemně, prostřednictvím podatelny
Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9 nejpozději do 14.3.2007. Nabídka
bude předána v zalepené obálce, která bude nadepsána „Pronájem WC-trafika – neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.
Andrea Vlásenková, starostka Městské části Praha 21

Hřbitov čeká nová zeleň
Hřbitov v Újezdě nad Lesy bude mít novou zeleň.

Loni totiž schválila Rada a Zastupitelstvo městské
části Praha 21 dotaci na její úpravu. Z konzultace
s pracovníkem dendrologické zahrady, členy míst-
ního zahrádkářského svazu a odborem životního pro-
středí úřadu vyplynulo, že částka 0,4 milionu korun
stačí na celkovou rekonstrukci zeleně.

V roce 2007 bude na hřbitově čilý zahradnický
ruch. Odborná zahradnická firma pokácí staré a ne-
mocné stromy. Jedná se o alej lip a javorů podél hlav-
ní cesty, ve východní a západní části hřbitova a zera-
vů západních, které jsou rozmístěny různě v areálu.
Všechny pokácené stromy budou nahrazeny stro-
my novými – alej bude vysázena z jasanů a javorů,
za pomníkem padlých bude vysazena skupina zera-
vů. Na západní straně nahradí dosavadní stromy alej
nových listnatých stromů.

Na východní straně hřbitova bude rozšířena část
urnových hrobů. Řady hrobů se uzpůsobí novým
podmínkám a získá se tak asi 40 míst pro nové hro-
by. Část hřbitova s urnovými hroby se rozšiřuje hlav-
ně z důvodu hydrogeologických podmínek. Do pro-
vedení nového průzkumu se zde nesmí pohřbívat
„do země“, protože spodní voda je jeden metr pod
povrchem.

Z historie hřbitova

Místní hřbitov založený v roce 1942 spravuje od
padesátých let minulého století Újezd nad Lesy, před
tím byl pod správou obce Sibřina. V této době vznikl
plán umístění urnových hrobů, který se dodržuje do
dnešní doby. Byly koupeny nové kolumbární schrán-
ky a umístěny v jižní části hřbitova. Během let byla
upravena vstupní část s márnicí, vyasfaltována pří-
jezdová cesta a parkovací místa a opravena stud-
na, vstupní vrata a plot okolo hřbitova.

V roce 2006 přibyl nový kontejner na směsný od-
pad (původní byl odcizen neznámým pachatelem),  72
nových kolumbárních schránek a společný urnový hrob.
Kolumbárium v havarijním stavu bylo odstraněno.

Na začátku historie hřbitova byla vysazena podél
hlavní cesty alej lip a jasanů. Podle plánu byly stro-
my vysazeny i v postranních částech podél hrobek
na západní straně a na východní straně podél urno-

vých hrobů. Část hřbitova, kde jsou hroby padlých
z II. světové války, byla osazena zeravy. O stromy
se v průběhu let starali jednotliví správci hřbitova.
Řez lip byl proveden takzvaně „na palici“ - tento způ-
sob řezu byl v letech založení hřbitova moderní.
Během let se prováděl pouze zdravotní řez stromů.
Stromy jsou proto přerostlé a podle vyjádření od-
borníků z dendrologické zahrady v Průhonicích jsou
některé z nich duté a vykazují známky nemocí. Při
větrném počasí padají z nich suché větve, které
ohrožují návštěvníky hřbitova i hroby a pomníky. Pod-
zimní problém „listí na hřbitově“ se řeší každý rok.

Pozor při kácení stromů

Chtěli bychom proto všechny návštěvníky hřbitova
v Újezdě nad Lesy požádat, aby dodržovali základní
bezpečnostní pravidla. Práce budou probíhat během
celého roku 2007 a zejména při kácení stromů v jar-
ních měsících je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Děkujeme všem za pochopení. Pokud budete mít
dotazy k rekonstrukci zeleně na místním hřbitově,
obracejte se na úřad Městské části Praha 21, Sta-
roklánovická 260, 190 16 Újezd nad Lesy v úředních
hodinách osobně nebo prostřednictvím telefonu
281012980.

Irena Mrázová, správa hřbitova

Přerostlé staré a nemocné stromy na hřbitově budou
vykáceny a nahrazeny novými.
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Komise pro potřeby seniorů
Ke dni 1. ledna 2007 byla při ÚMČ Praha 21, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260 ustanovena

„Komise pro potřeby seniorů“. Žádáme seniory, aby nám zasílali své připomínky, nápady a náměty na
adresu předsedkyně komise pí Svátkové, Staroklánovická 136, Praha 9 Újezd nad Lesy, tel: 2819 72 999
nebo v obálce označené pro komisi seniorů do podatelny ÚMČ Praha 21.

A. Vlková, Komise pro potřeby seniorů

Oprava tiskové chyby: Újezdský zpravodaj – únor 2007.
Omlouváme se čtenářům za tiskovou chybu na straně č. 5 v minulém čísle.
Budou se letos opravovat komunikace? Je v posledním odstavci špatně uvedena „oprava Chmelické

ulice“. Správně má být uvedeno „Chabeřické ulice v úseku za spořitelnou“.
Děkujeme za pochopení.                                                                                                         Redakce

Vážení přátelé,
rádi bychom obnovili v Újezdském zpravodaji společenskou kroniku. Protože současné zákony neumožňují
zveřejňovat data o obyvatelích bez jejich souhlasu, obracíme se na vás s následující prosbou. Pokud byste
rádi uveřejnili ve zpravodaji oznámení o významné události, například narozeninách, výročí svatby, narození,
sňatku či úmrtí, prosím, obraťte se na redakci Újezdského zpravodaje, jmenovitě na slečnu Martinu Nejt-
kovou e mail: martina.nejtkova@praha21.cz, tel: 281 012 943 a my velmi rádi vaši zprávu otiskneme.

Děkujeme, redakční rada Újezdského zpravodaje.

Máte studnu? Možná budete potřebovat nové povolení

Ke dni 1.1. 2008 zanikne platnost některých povolení k odběru povrchových a podzemních vod
a k vypouštění odpadních vod.

volení k odběru povrchových
a podzemních vod a k vypouštění
odpadních vod zaniká. Proto je
potřeba si ověřit, zda se povinnost
zažádat o vydání nového povole-
ní k nakládání s vodami netýká
právě vás. Na území MČ Praha 21
se bude jednat hlavně o povolení
k odběru podzemních vod z do-
movních studen u fyzických ne-
podnikajících osob, ale určitě také
o povolení k vypouštění vod a od-
běru povrchových vod.

Všechny studny je nutné „lega-
lizovat“, to znamená, že všechny
studny musí mít po 1.1. 2008 po-
volení k odběru podzemních vod
a zároveň stavební povolení. U ně-
kterých studní ale nebude nutné
o toto povolení žádat a odběry
podzemních vod z nich budou po-

važovány za povolené automatic-
ky. Není přitom důležité, zda je
studna využívána pravidelně nebo
jen k občasným odběrům, a ani
jestli je využívána jako zdroj vody
pro rekreační chatu nebo pro ro-
dinný dům určený k trvalému byd-
lení. Kdo si tedy bude muset opat-
řit nové povolení a kdo se této
povinnosti vyhne?

Historické studny: Zánik po-
volení se netýká takzvaných his-
torických studní, tedy studní vy-
budovaných před 1.1. 1955. Odběr
podzemní vody ze studny určené
pro zásobování domácnosti pitnou
vodou a zároveň vybudované před
1.1. 1955 se považuje za povole-
ný i po 1.1. 2008 a není tedy tře-
ba žádat o povolení k odběru pod-

Ministerstvo zemědělství spus-
tilo kampaň, která má vysvětlit si-
tuaci týkající se zániku některých
povolení k odběru a vypouštění
vod. Jak uvedl ministr zemědělství
Petr Gandalovič: „Povinnost mít
povolení k odběru a vypuštění vod
ukládá vodní zákon. Vodu jako
cenný přírodní zdroj musíme chrá-
nit a k tomu je zapotřebí mít dob-
rý přehled o jejím využití, což je
smyslem tohoto opatření. Za po-
volení se nic neplatí, a to jak
v případě jeho vydání či prodlou-
žení“.

Odebírat vodu ze studní a vů-
bec nakládat s podzemními a po-
vrchovými vodami lze pouze na
základě platného povolení vyda-
ného vodoprávním úřadem. K 1.1.
2008 však platnost některých po-



7

OŽPD

zemních vod. Pod pojmem záso-
bování domácnosti pitnou vodou
se rozumí užití vody k vaření,
splachování WC, zalévání zahra-
dy, napájení zvířat apod. Jako
důkaz o stáří studny postačí do-
kumentace ke stavbě, u které
studna stojí. Stáří lze prokázat
také třeba svědeckou výpovědí.

Studny vybudované v období
mezi 1.1.1955 a 31.12.2001: Po-
kud se k domovní studni nedocho-
vala žádná dokumentace, nebo
studna nikdy nebyla oficiálně po-
volena bude nutné zažádat o vy-
dání nového povolení k odběru
podzemních vod a o potvrzení
existence vodního díla. „Žádost
o povolení k odběru podzemních
vod pro potřeby jednotlivých ob-
čanů (domácností)“ si můžete
stáhnout z internetových stránek
MČ Praha 21 www.praha21.cz
nebo ze stránek zřízených Mi-
nisterstvem zemědělství a Mi-
nisterstvem životního prostředí
www.zanikpovoleni.cz anebo si
ji vyzvednout osobně na vodo-
právním úřadu MČ Praha 21, Sta-
roklánovická 260, 190 16 Praha 9
(úřední dny pondělí a středa 8-12,
13-17:30 hod. a pátek 8-12 hod).
U některých domovních studen
z této doby mohlo být v minulosti
povolení k nakládání s vodami vy-
dáno a pokud je stále v platnosti
(viz. povolená doba nakládání),
nemusíte o nic žádat. Tato povo-
lení budou automaticky platit i po
1.1. 2008. Podmínkou je, že voda
ze studny musí být využívána pro
individuální zásobování domác-
nosti pitnou vodou (zalévání zahra-
dy, splachování WC, vaření apod.).

Jiná je však situace v případě
živnostníků (fyzických osob pod-
nikajících), kteří vodu ze studen
využívají pro provoz penziónů, re-
staurací, zahradnictví a jiných za-
řízení a dále u zemědělců, kteří ji
využívají k napájení zvířat a za-
vlažování. V tomto případě lze na
vodoprávním úřadě zažádat o pro-
dloužení stávajícího povolení
k nakládání s vodami, a to nejpoz-
ději do 1.7. 2007. Dobu platnosti

povolení k nakládání s vodami lze
prodloužit, pokud se nezměnily
podmínky, za kterých bylo povo-
lení uděleno tzn. množství čerpá-
ní vod apod. V případě, že by byla
vaše žádost o prodloužení zamít-
nuta, je možné požádat o nové
povolení k nakládání s podzemní-
mi vodami.

Studny vybudované po 1.1. 2002:
Žádat o nové povolení k nakládání
s vodami není potřeba, pokud pů-
vodní povolení bylo vydáno po 1.1.
2002. V případě, že bylo povolení
k odběru podzemních vod vydáno
před 31.12. 2001, ale právní moci
nabylo až po tomto datu, je povo-
lení také stále platné. Pokud není
jasné, kdy povolení nabylo právní
moci (chybí razítko o nabytí práv-
ní moci apod.), je třeba se obrátit
na vodoprávní úřad MČ Praha 21.

Odběr povrchových vod:
V případě, že odebíráte povrcho-
vou vodu např. z potoka nebo ryb-
níka a nepoužíváte k odběru žád-
né technické zař ízení jako je
čerpadlo, trkač apod., nemusíte
podávat žádost o nakládání s vo-
dami, povolení nepotřebujete.

Odběr povrchové vody za pou-
žití technického vybavení je mož-
ný pouze na základě platného po-
volení.

Vzhledem k množství studní
na MČ Praha 21 je důležité před-
ložit žádost o nakládání s podzem-
ními vodami případně i žádost
o potvrzení existence vodního díla
co nejdříve tak, aby bylo možné
vše vyřídit před 1.1. 2008. Je nut-
no počítat s tím, že zákonná lhůta
pro posouzení žádosti je platnými
právními předpisy stanovena až na
tři měsíce. Není však pravda, že
poslední termín na podání žádosti
o povolení k nakládání s podzem-
ními vodami je v červenci 2007, jak
bylo uvedeno v médiích. Toto da-
tum pouze určuje poslední možný
den pro podání žádosti o prodlou-
žení stávajícího povolení k naklá-
dání s vodami pro osoby právnic-
ké nebo fyzické podnikající.

Pokud nebude ke dni 1.1. 2008
pravomocně rozhodnuto o vaší
žádosti k nakládání s podzemními
vodami, nelze po tomto datu s vo-
dou požadovaným způsobem na-
kládat až do doby, kdy nabude
rozhodnutí právní moci. V případě
nepovoleného odběru vod jsou
stanoveny pokuty pro fyzické oso-
by na 50 000 korun a pro právnic-
ké a fyzické podnikající osoby až
na 10 000 000 korun.

Celé řízení ohledně povolení
k nakládání s vodami probíhá jako
klasické správní řízení. Vyřízení
žádosti je zdarma, správní popla-
tek se nevyměřuje.

Kdo musí požádat o vydání
nového povolení k nakládání
s vodami
● Ten, kdo odebírá povrchovou
vodu z potoka, rybníka apod. po-
mocí zvláštního technického za-
řízení např. čerpadla.
● Ten, kdo využívá podzemní
vodu z domovní studny vybudova-
né po roce 1955, aniž by měl plat-
né povolení k nakládání s pod-
zemními vodami, popř. ani
stavební povolení.

Kdo nemusí žádat o vydání no-
vého povolení k nakládání
s vodami
● Ten, kdo odebírá povrchovou
vodu z potoka, rybníka apod. bez
využití zvláštního technického za-
řízení.
● Ten, kdo vlastní studnu vybu-
dovanou před 1.1.1955.
● Ten, kdo má studnu z období
1.1. 1955 až 31.12. 2001 a má
platný doklad o povolení k naklá-
dání s vodami.
● Ten, komu bylo vydáno povole-
ní k odběru podzemních vod ze
studny po 1.1.2002.
● Ten, komu bylo povolení k od-
běru podzemních vod ze studny
vydáno do 31.12. 2001, ale roz-
hodnutí nabylo právní moci po
31.12. 2001.
● Ten, kdo vodu ze své studny
vůbec nevyužívá.

Mgr. Lucie Mikšíková, OŽPD
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 Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

 březen Dědická x Ranská 10. 3. velkoobjemový odpad
Rohožnická 10. 3. velkoobjemový odpad
Toušická 24. 3. velkoobjemový odpad
Netušilská 24. 3. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je v odpoledních nebo večerních hodinách.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Jak se nakupuje v Újezdě nad Lesy
Kde se nejlépe nakupují potraviny v Újezdě nad

Lesy? Odpověď na tuto otázku je velmi individuální.
Někomu vyhovuje Lidl s širokými a přehlednými ulič-
kami a nízkými cenami. Jiný dá přednost jeho kon-
kurentu Penny Marketu, kde lze na rozdíl od Lidlu
platit kartou. Ten, kdo nemá rád nakupování ve vel-
kých prostorách, si nejspíš vybere Albert či večer-
ku, přestože ceny jsou tu u mnoha druhů zboží vyšší.

Při výběru obchodu vstupují do hry i další faktory.
Například pořádek v prodejně. Radka Synková, kte-
rá má nejblíž do supermarketu Albert, jezdí nejčas-
těji do Penny Marketu. „Není tam sice tak velký vý-
běr zboží, jak bych si představovala, ale je tam, alespoň
se mi zdá, čisto,“ říká. Albert je podle ní drahý. Jana
Černá, která pracuje jako pokladní v hypermarketu
na Černém mostě, zase konstatuje, že do Albertu
chodí pro malé nákupy, například čerstvou zeleninu

a ovoce či jogurty. Zajde občas i do Lidlu, ale zdá se
jí, že po osmé večer, kdy se sem dostane, už nabíd-
ka zboží, zejména ovoce a zeleniny, už není tak ši-
roká. Proto, pokud jí okolnosti dovolí, nakupuje ra-
ději v hypermarketech.

Cena na prvním místě

Pro mnohé zákazníky je sice kvalita prodeje a šíře
sortimentu důležitá, ale na prvním místě zůstává
cena zboží.

Z cenového průzkumu, který provedl Újezdský
zpravodaj v pátek 9. února, vyplývá, že zdejší tři
největší obchody, Lidl, Penny Market a Albert co se
týče cen nevybočují z trendu svých kategorií. To
znamená, že diskonty (Lidl a Penny Market) patří
k nejlevnějším nákupním místům vůbec, kdežto Al-
bert coby supermarket je dražší.

M. Nejtková - OŽPD



9

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Za běžný nákup (popsaný v tabulce) byste zapla-
tili nejméně v Penny Marketu, o necelou desetikoru-
nu porazil Lidl, a to zejména díky nižší ceně chlaze-
ných kuřecích řízků. Albert „nabral“ oproti konkurenci
rozdíl třiceti, respektive čtyřiceti korun. V porovnání
s konkurencí nabízel o dvacet korun dráž než nej-
levnější Penny Market chlazené kuřecí maso. Draž-
ší tu byly i banány. Ve dvou případech, konkrétně
u kávy a mouky, naopak své konkurenty porazil.

Ceny základních potravin jako jsou rohlíky, vejce,
mléko, máslo, mouka, cukr a podobně si Lidl s Pen-
ny Marketem, zdá se, vzájemně důkladně hlídají.
Jsou totiž stejné. Rohlík za 1,90 korun, polotučné
mléko 10,90 korun, hrubá mouka 7,90 korun a tak
dále. Dokonce v obou prodejnách už před polovinou
února „rozjeli“ velikonoční téma... V regálech nechy-
běli čokoládoví zajíci, vajíčka a další velikonoční zboží.

Nelze tedy jednoznačně říct, že by byl jeden nebo
druhý diskont obecně dražší (či levnější). Záleží na
momentální nabídce, a to zejména v oddělení zele-
niny, ovoce a masa.

Plusem Albertu je kvalitní a široký sortiment pe-
čiva či koutek s biopotravinami. Najdete tu také vel-
ký výběr novin a časopisů (včetně vlastního časopi-
su pro děti za 5 korun) a dostatečnou nabídku
cukrovinek včetně dražších a čajů. Výhodou je rov-
něž možnost placení kartou.

Albert patřící do rodiny supermarketů je dražší.
I když i tady lze nakoupit levně, pokud se zákazník
drží nejlevnějšího zboží s označením Euro Shop-
per. V porovnání s diskonty by měl mít ale pestřejší
sortiment zboží.

Čím lákají a odrazují

Albert získal jako síť supermarketů titul Super-
market roku 2005 a 2006. V Újezdě nad Lesy jsou
však jeho vadou na kráse prostory. Bývalá „socialis-
tická“ sídlištní samoobsluha „trpí“ úzkými uličkami.
Relativně malá plocha omezuje i sortiment. Dojem
tu někdy kazí i dlouhé fronty u pokladen. Nevýho-
dou je také  poloha. Pokud jedete autem pro větší
nákup, jen těžko budete s vozíkem manévrovat po
plošině na schodech (vedle bývalé restaurace) na
parkoviště a zpátky.

V porovnání s konkurencí se musí zákazník spo-
kojit se zkrácenou otevírací dobou, v sobotu obchod
funguje od 7 do 14 hodin, v neděli od 14 do 20 ho-
din, ve všední dny od 7 do 20 hodin. Pro srovnání
Lidl má otevřeno od pondělí do soboty mezi 7. a 21.
hodinou, v neděli od 9 do 21 hodin. V Penny Marke-
tu můžete nakupovat každý den od 7 do 20 hodin.

V Penny Marketu to občas „drhne“ u pokladen.
Stává se, že parkoviště sice zdaleka není plné, tak-
že nakupujících je málo, ale stejně je třeba vystát
frontu u pokladny. V méně frekventované době totiž
bývá někdy otevřena jen jedna.

Už zmíněnou výhodou Penny Marketu je možnost
použití platební karty. Zákazníci ocení i prostorné
parkoviště.

Naopak „nešikovný“ je zadní prostor obchodu. Je
tu soustředěno nejvíce kupované zboží – pečivo,

Předností Lidlu je vedle cen i prostorné parkoviště, dlouhá
otevírací doba a blízká autobusová zastávka

Albert má poměrně široký sortiment zboží různých výrobců,
je ale v porovnání s diskonty dražší

Penny Market vyšel z cenového průzkumu jako vítěz. Ceny mno-
ha základních potravin jsou stejné jako v konkurenčním Lidlu
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mléčné výrobky, uzeniny, zelenina a maso. V době
nákupních „špiček“ tu často s vozíkem jen ztěží pro-
jedete.

Lidl vsází na velký výběr čerstvé zeleniny a ovo-
ce. Naopak poněkud omezený sortiment měl done-
dávna například v oddělení mléčných výrobků. Byly
tu k dostání prakticky jen jeho vlastní značky, pří-
padně – pro tuzemské zákazníky – neznámé výrob-
ky. V poslední době rozšiřuje nabídku zboží i o další
produkty, které jsou k dostání i v jiných obchodech
(například jogur ty Danone). Přibyl také stojan
s denním tiskem a časopisy.

V Lidlu nelze použít platební kartu. Přímo u ob-
chodu chybí bankomat. Pokud vám dojde hotovost,
musíte přes silnici k České spořitelně. Naopak vý-
hodou je, podobně jako u Penny Marketu, rozlehlé
parkoviště. Někoho může od nákupů v Lidlu odra-
zovat  užší sortiment. Prodává se tu mnoho „nezná-
mých“ značek typických jen pro Lidl.

Tři je dost?

Jsou dvě velké diskontní prodejny, jeden super-
market a několik menších prodejen s potravinami do-
statečné pro osmitisícový Újezd nad Lesy? Pro srov-
nání: v pěti t isícovém východočeském městě
Vamberk není žádná větší prodejna. Zdejší občané
se musí spokojit se třemi samoobsluhami, které do-
plňuje několik malých večerek. V sousedním Rych-
nově nad Kněžnou s patnácti tisíci obyvateli najdete
naopak tři diskonty, jeden hypermarket, jeden su-
permarket, k tomu samoobsluhy a další menší ob-
chody s potravinami.

Dvě diskontní prodejny, jeden supermarket plus
několik menších prodejen není podle odborníků pro
obec s osmi tisící obyvateli málo. Navíc z Újezda nad
Lesy jezdí přímý autobus do obchodní zóny Černý
Most, kde je hypermarket Globus. Autem lze zhruba
během deseti minut dojet k dalšímu hypermarketu
v Europarku ve Štěrboholech. Co začíná některým
obyvatelům scházet, jsou malé, specializované pro-
dejny, například maso-uzeniny. „Co bych tu přivítala
je další prodejna textilu, obuvi, papírnictví a droge-
rie,“ doplňuje Jana Černá.

Diskont, supermarket, hypermarket – jak se liší

Diskonty jsou obecně považovány za obchody
s nižší úrovní prodeje ve srovnání s hyper- či su-
permarkety. Zákazník tu najde omezený sortiment
zboží. Často se nabízí zboží s vlastní značkou (ty-
pické zejména pro Lidl, například mléčné výrobky
Pilos).

Zboží je obvykle vyskládáno na policích, nebo se
prodává přímo z palet. Kultura prodeje se ale zlep-
šuje, objevuje se vybavení známé ze supermarketů
a hypermarketů - například pulty či plexisklové boxy
s pečivem. Rozšiřuje se i sortiment zboží.

Všeobecně je považován za nejlevnější typ ob-

chodu, u některého zboží (například nepotravinář-
ského) to ale nemusí platit.

Plus nízké ceny, prostorná parkoviště
Minus nižší kultura nákupu, omezený sortiment,

ne všude přijímají platební karty
V supermarketech bývá kultura prodeje vysoká.

Zboží – v širokém sortimentu od různých výrobců -
je vyrovnáno v policích, najdete tu i pultový prodej
například lahůdek, sýrů, uzeniny a podobně. Někte-
ré supermarkety mají vlastní pekárny.

Nabízí se i tu takzvané privátní zboží vyrobené
speciálně pro řetězec, a to v různých cenových úrov-
ních od nejlevnějšího po dražší výrobky vyšší kvali-
ty.

Ve srovnání s hypermarkety a diskonty bývají su-
permarkety nejdražší. Ceny odrážejí vyšší kulturu
prodeje v porovnání s diskonty a nižší obrat než
u hypermarketů. Neplatí to ale obecně paušálně.
U některého zboží mohou supermarkety konkuro-
vat i diskontům či hypermarketům.

Plus vyšší kultura prodeje, široký sortiment, dob-
rá dostupnost (prodejny bývají zejména na sídliš-
tích a uprostřed měst a obcí), lze v nich platit kartou

Minus vyšší ceny

Hypermarkety, tedy velká nákupní centra, která
se od supermarketů liší především velikostí a šíří
sortimentu. Dříve se z hlediska úrovně cen řadily hy-
permarkety na prostřední místo mezi diskonty a su-
permarkety. V současné době platí, že je nutné ce-
novou hladinu porovnávat vždy pro konkrétní typ
zboží.

Plus široký sortiment za příznivé ceny, zpravidla
snadná reklamace nebo výměna zboží, možnost pla-
tit kartou, možnost splátkového prodeje, prostorná
parkoviště

Minus velké množství zboží a nejrůznějších akcí
svádí k utrácení, někdy menší přehlednost, ve spe-
cializovaných odděleních není vždy zajištěno dosta-
tečně odborné poradenství, poloha obvykle na okraji
měst, dostupné autem nebo MHD

Nakupujte s rozmyslem

- zjistěte si jaký je poměr kvalita/cena zboží
- ověřte, zda nabízí prodejna servis (například

u počítačů, elektroniky) a jak složitá by byla pří-
padná reklamace

- dejte si ve všech typech velkých prodejen pozor
na zboží „v koších“ jako jsou oděvy, domácí spo-
třebiče, zboží z papírnictví či drogerie a podob-
ně, budí totiž dojem, že jeho koupě je velmi
výhodná, opak může být pravdou, jeho cena
nemusí být o tolik nižší než ve specializovaných
obchodech (nebo dokonce naopak), hleďte i na
kvalitu – to znamená, co si za „supervýhodnou“
cenu kupujete

Klára Mandausová, redakce Újezdského zpravodaje
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VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna tohoto roku zemřel ve věku 90 let pan učitel Václav Potůček.
Na újezdské škole působil od roku 1947 až do svého důchodového věku. byl vynikajícím učitele mate-

matiky, fyziky, výtvarné výchovy a prací na pozemku. Proslul včelařením a svými pěstitelskými zájmy, pro
které získal mnoho žáků.

I po mnoha letech vzpomínáme na skvělé vyučovací hodiny, na jeho cit dobře připravit své žáky do
života, na jeho dobrý humor, z něhož jsme cítili, jak nás má pan učitel upřímně rád.

Pane učiteli, rádi jsme vás zvali na naše společná setkání a je nám líto, že už tomu třak nemůže být.
Vzpomínáme na Vás s vděčností a úctou.

       Za bývalé žáky        Marie Podlipná

Občanské sdružení Spolek pro Trvalý rozvoj a Okrašlování Městské části (STROM) informuje.
V únoru pokračovaly naše kro-

ky ve věci zprůjezdnění obce pro
jízdu na kole. Byl předán oficiální
dopis adresovaný statutárním zá-
stupcům obce, paní starostce,
radě a zastupitelstvu, jakožto vo-
leným představitelům obce, spo-
lu s textem podzimní petice a ko-
pií podpisových archů podpoře-
ných 137 podpisy občanů, jejihž
podpisy byly sebrány především
v okolí dotčené ulice Čentická,
mezi cyklisty, kteří jezdí do blízké
prodejny a servisu Cyklo-Origoshop
a také mezi rodiči dětí a učiteli při-
lehlé ZŠ Masarykova, kteří mají
z dopravních nebo výchovných
a metodických důvodů zájem o ře-
šení současné nevyhovující situace.

V dopise jsme požádali o úpra-
vu značení v ulici Čentická a Rá-

pošovská na základě doporučení
pracovní skupiny pro cyklistiku při
Magistrátu hlavního města Prahy.
Dále pak o přijetí usnesení o trva-
lé zahrnutí těchto míst jako míst
s významnou funkcí pro cyklisti-
ku a pro pěší do koncepce budou-
cího rozvoje infrastruktury obce.

Ve věci ochrany našeho lesa se
odehrála důležitá událost na kon-
ci ledna. Městská část Klánovice
požádala o zrušení výjimky z ochra-
ny chráněného území, na kterou
se investor golfového hřiště ve
svém záměru odvolával. Na jed-
nání, které se konalo 23. ledna
tohoto roku,  podpořili žádost také
Český svaz ochránců přírody a Ob-
čanské sdružení za ochranu Klá-
novického lesa. Investor, společ-
nost Forest Golf Resort a.s., sa-

mozřejmě nadále vyvíjí úsilí svůj
záměr, byť nyní podle všeho v re-
dukovaném rozsahu,  prosadit.

Redakcí Klánovického zpravo-
daje byl únoru převzat náš prosin-
cový článek ze zpravodje o pokra-
čování boje za Klánovický les.
V něm mimo jiné vyzýváme, aby-
chom otevřeli diskusi o konkrétní
podobě volebního záměru naší
většinové ODS týkající se Kláno-
vického lesa.  Zastupitelé Kláno-
vic mají svou část diskuse již do
značné míry za sebou. Stačí na-
hlédnou do starších čísel jejich
Zpravodajů, které dostávají všich-
ni občané Klánovic do svých
schránek. U nás se zatím pohy-
bujeme správným směrem, jas-
nější obrysy koncepce ochrany
a rozvoje zeleného bohatství  naší
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obce však zatím chybí a je potře-
ba o nich začít diskutovat.

Na svou diskusi chtějí klánovičtí
zatupitelé navázat vypracováním
materiálu dlohodobé perspektivy
rozvoje obce, který bude zahrno-
vat také problematiku lesa. Tato
studie by v základních obrysech
měla být dostupná již v březnu.
Vypracovaní takovéhoto materiá-
lu a vytvoření konsenzu v oblas-
tech, které se týkají i nás, jako je
například právě Klánovický les,
bude určitě velkým krokem vpřed.

Také u nás bylo v únorovém
čísle Újezdského zpravodaje
chvályhodným  počinem otevření
diskuse na některá témata celoo-

becního rázu,  jako například nové
informace o záměru domu na kři-
žovatce alias jáma Karel, nebo
doplňující údaje o multifunkčním
hřišti v příspěvku od nové šéfre-
daktorky našeho Zpravodaje paní
Kláry Mandusové. Za tyto informa-
ce velmi děkujeme. Těšíme se, že
na tento počin v brzké budoucnos-
ti naváže také konkrétnější disku-
se o podobě ochrany lesa. Máme
již sami určité představy o mož-
ných projektech, které jsme kon-
zultovali se zástupci státního
podniku Lesy ČR a byla nám před-
běžně přislíbena pomoc.

Bylo by dobré kdyby se nám
újezdským stejně jako našim sou-

sedům podařilo získat kvalitní
koncepční výhled budoucího roz-
voje a začít jej systematicky napl-
ňovat. Na jasně zpracovaný záměr
bude též snazší obdržet podporu
z dotačních titulů EU. Je naší vý-
hodou, že se při tvorbě budeme
moci poučit a možná i navázat na
to, co z  procesu přípravy dlouho-
dobé koncepce rozvoje vzejde od
našich sousedů či vzorových do-
kumentů rámcové koncepce Ma-
gistrátu hlavního města Prahy.

Ing. Michael Hartman,
Üjezdský STROM – Spolek za

Trvalý Rozvoj a Okrašlování
Městské části Praha 21a okolí, o.s.

Zlodějská výpomoc
Ve čtvrtek 18. ledna nám v noci větrná smršť pře-

razila osmdesátiletý stříbrný smrk. Padl na vrata, kte-
ré rozbil, úplně zavalil a přehradil silnici. Měřil asi
třicet metrů. Soused, který nás vzbudil říkal, že při-
jel nějaký dobrák s motorovou pilou a část stromu
na silnici rozřezal a odtáhl stranou. byl jsem rád,
neboť se jedná o Starokolínskou ulici, na které je
hustý provoz. Ráno nám hasiči odstranili kmen ve
vratech a my jsme konečně mohli ven. Jaké však
bylo naše překvapení, když jsme místo kmenů našli

jen hromadu větví. Někdo možná i ten dobrák s pilou
využil toho, že nemůžeme ven, kmeny si odvětvil
a odvezl. Ukradl nám tedy dvacet metrů kmenu. Vzka-
zuji tomu nenechavci, že si mohl odvézt i ty větve.
Pěkně by mu vonělo jehličí a mně by ušetřil práci.
Přeji Ti, Ty zatracenej zloději, aby Ti ta rychlost
a vitalita, kterou jsi v té noční vichřici musel vynalo-
žit, vydržela až do smrti. Bohužel ještě hyeny, které
těží z lidského neštěstí nevymřely.

Jiří Němec

Újezdské muzeum informuje
Újezdské muzeum vstoupilo do roku 2007 s tím, že poskytne svým návštěvníkům stručný pohled na

vývoj obce prakticky v jediném století, a to ve 20. století.
Trvalá expozice představuje v šesti blocích všestranný vývoj obce, která se změnila z venkovské části

pražské periferie v moderní, převážně bytovou součást Prahy.
Jsme si vědomí, že malá výstavní plocha (44m2) nemůže výrazněji zasáhnout do kulturního života obce.

Proto jsme do plánu na rok 2007 zařadili několik akcí, o nichž doufáme, že se stanou trvalou i přitažlivou
součástí realizování kulturních projevů především mládeže. Tak chceme realizovat nejen stále úspěšnější spo-
lupráci muzea se školou, nýbrž ji umožnit dalším složkám, především základním uměleckým školám.
Proto chceme uspořádat dva koncerty žáků. V dubnu by hudební škola při základní škole uspořádala Velikonoč-
ní koncert a při vernisáži výsledků literární soutěže ke Dni dětí vystoupí žáci hudební školy při zdejší knihovně.

Pro podnícení aktivity dětí a žáků z mateřských škol a základní školy budou konána bienale v umělecké
činnosti tak, že v sudých letech (1. ročník se uskutečnil už v loňském roce) to budou výtvarné práce a
v lichých letech literární soutěže. Podmínky letošního prvního ročníku literární soutěže budou uveřejněny
v dubnovém čísle Újezdského zpravodaje.

Protože zřízením trvalé expozice se návštěvnost muzea soustředila především na vernisáž a návštěvu celých
tříd jako součást vyučovacího procesu, je zkrácena doba otevření muzea pouze na soboty od 13 do 17 hodin.

Vystavené exponáty v trvalé instalaci chceme obměňovat vždy po dvou letech. Proto prosíme občany,
kteří mají doma různé památky s újezdskou tematikou, aby nám je laskavě věnovali nebo alespoň zapůjčili
k ofotografování a zdokumentování.

PhDr. Miloš Schmidt, předseda Muzejní Rady Městské části Praha 21
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Kulturní centrum Beseda program na březen 2007

Čtvrtek, 1.3.,19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – ZAJATCI MLHY (RUSKO – 2005)
Drama, 104 min., od 12 let, režie: Artem Antonov, hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševeleva, Sergej Grjznov, Johanes. O lásce,
nenávisti, odpuštění a absurditě války. Ocenění: Iris of Tomorrow Prize cena za nejlepší debut na New Montreal Film Festival,
Cena kritiků za nejlepší debut na viborgském fil-movém festivalu,  Grand Prix na Vologda FilmFest.

Neděle, 4.3. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ A KRESEB ZDEŇKY   HOLEJŠOVSKÉ

Neděle, 4.3., 16.00 hod. RODINNÉ KINO –  SPLÁCHNUTEJ (USA - 2006)
Rodinný,animovaný, 86 min, český dabing. Někdo skončí tam dole. Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropo-
le a překvapivě také pod nimi. Vstupné :65,-

Úterý, 6.3. 19.30 hod. KINO - SMRTÍCÍ NENÁVIST 2 (USA – 2006)
Thriller, 95 min., od 12 let, české titulky,  režie: Takashi Shimizu; hrají: Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn, Jennifer Brala.
Když někdo zemře v záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se postupně šíří na další oběti a nedá jim spát, dokud je
nedožene k šílenství anebo sebevraždě... Dokáže někdo zastavit kletbu?

Čtvrtek, 8.3. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – SVĚTLA SOUMRAKU (FINSKO – 2006)
Drama, 78 min, od 12 let ,české titulky, režie: AKI KAURISMÄKI; hrají: JANNE HYYTIÄINEN, MARIA HEISKANEN, MARIA
JÄRVENHELMI, ILKKA
Nový film kultovního finského režiséra Akiho Kaurismakiho. Světla v soumraku o obyčejných hrdinech, kteří navzdory neutě-
šeným podmínkám stále věří ve své sny o lepší budoucnosti.Po filmech Mraky odtáhly a Muž bez minulosti pokračuje režisér
v tentokrát kriminálně okořeněném vyprávění příběhu člověka, jehož poklidný život se od základu změní náhodným střetem
s nevlídnou skutečností.

Pátek, 9.3., 19.30 hod. HUDEBNÍ VEČER  - SKUPINA  MODRÝ HOUPAČKY
Nápadité melodie a texty z pera Jardy Pátka – to je nejsilnější stránka liberecké kapely, která si říká Houpačky. Hudba čerpá
z více žánrů (swing, blues, folk...) a díky originalitě autora a podmanivému zpěvu vás zaujme na první poslech.  V kavárně.
www.houpacky.com  Vstupné: 50,-

Úterý, 13.3., 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – HOW TO KEEP HEALTHY
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 60 min.  Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje
znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz
povede lektorka se zahraničními zkušenostmi. Tentokráte na téma jak být zdravý. Vstupné: 40,-Kč/60min.

Čtvrtek, 15.3. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – TAXIDERMIE (MAĎARSKO, RAK., FR. – 2006)
Road movie, 91 min,, české titulky , od 15 let , režie: György Pálfi; hrají: Csaba Czene, Gergő Trócsányi, Marc Bischoff, Adél
Stanczel, István Gyuricza; Příběhy tří generací - děda, otce a syna .Podivínský děd, žije ve svých bizarních snech a představách,
ve kterých především ukájí svou potřebu lásky. Obtloustlý otec buduje  kariéru vrcholového sportovce – rychlojedlíka. Vnuk,
mírný, subtilní taxidermista (odborník na vycpávání zvířat), touží po něčem větším: po nesmrtelnosti. Chce vytvořit nejdokonalej-
ší umělecké dílo na světě vycpáním svého vlastního trupu.

Úterý, 20.3., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO –  ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Loutkové divadlo Vysmáto zahraje loupežnickou pohádku plnou zvířátek. Aneb jak statečná zvířátka, která se vydala do světa
za   dobrodružstvím, zlé loupežníky přemohla a nakonec se vše v dobré obrátilo…Divadlo Vysmáto (www.vysmato.cz) kombinuje
vystoupení loutkových postav s živými vstupy, zpěvem a hrou na kytaru. Ve svých příbězích slučuje starší lidovou a klasickou
pohádkovou tvorbu s modernějším pojetím a komunikací s dětmi. To vše v hravém duchu přístupném těm nejmenším i těm
starším divákům, přidává i špetku improvizace, veselých zážitků a bezprostředního kontaktu s diváky. Vstupné: 35,-Kč/osobu
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Středa, 21.3., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.

Čtvrtek, 22.3., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  NIKDO NESMÍ CHYBĚT (ČÍNA – 1999)
Drama, české titulky, 100 min., mládeži přístupný,  režie: Yimou Zhang; hrají: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda , Gao
Enman, Feng Yuying, Li Fanfan. Kdy jste naposled viděli film, jenž dojme dospělé stejně silně jako dospívající a ve kterém je
hrdinkou třináctiletá dívka? Režisér vypráví příběh odvážné mladé dívenky působící jako suplující učitelka v zapadlé vesnici na
čínském venkově. Ocenění: Velká cena Benátky; Velká cana MFF San Paulo, Isfahán.

Úterý, 27.3., 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – ACTIVITIES
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 60 min.  Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje
znalosti  angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede
lektorka se zahraničními zkušenostmi. Tentokráte na téma volný čas. Vstupné: 40,-Kč/60min

Úterý, 27.3., 19.30 hod. KINO – MOJE SUPERBEJVALKA (USA – 2004)
Komedie, 97min., titulky, od 12 let,  režie: Ivan Reitman; hrají: Uma Thurman, Luke WilsonOn jí zlomil srdce. Ona jemu všech-
no.Rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný.

Středa, 28.3., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.

Čtvrtek, 29.3., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  PRAVIDLA LŽI (ČR – 2006)
Thriller, 123 min., od 15 let, Režie: Robert Sedláček; hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík, David Novotný, Jaromír Plesl, Jaromír
Dulava
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně zavřít na statku na Šumavě. Dobrovolně se zřekli svobody. Manuálně pracují (živí sami
sebe) a navzájem si pomáhají překročit svou minulost.

Rezervace a ceny vstupenek
● Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro

důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
● Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB  během akcí nebo telefonicky na 604288076

Připravujeme na duben:

Pátek, 27.4., 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Pátek, 27.4., 19.30 DIVADLO KOŇMO – MLYNÁŘ A JEHO DCERA

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!
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Z naší knihovny
Kolik knížek a periodik jsme v loňském roce půjčili? Celkem to bylo úctyhodných bezmála 35 tisíc (přes-

ně 34 927) půjčených publikací. Z toho dospělí čtenáři si vypůjčili 23 397 knih beletrie, 1697 publikací
patřících do žánru naučné literatury a 862 periodik. Na děti připadlo 8228 výtisků beletrie, 707 naučných
publikací a 36 kusů periodik. Jeden tisíc pět set pět registrovaných čtenářů nás navštívilo celkem 7310krát.
Stav knihovního fondu k 31.12.2006 byl 14 873 svazků. Knihovní fond je doplňován pravidelně, díky dota-
cím z rozpočtu naší městské části i z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.
Internet v knihovně:

Upozorňujeme naše občany, že jsou v knihovně nainstalovány čtyři počítače s připojením na internet
zdarma. V loňském roce navštívilo internetové stránky 1411 zájemců.

Marie Tomaidesová, knihovnice

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti

Asquith Ros Akta usoužené puberťčky
Březina Thomas Úkryt posledního vlkodlaka B ř e z i n a
Thomas Neviditelná bestie
Březina Thomas Ostrov náhrobků
Březina Thomas Záhada starého mlýna
Březina Thomas Frankensteinův mrakodrap Březinová
Ivona Sněhuláci z Mrkvonos
Cabot Meg Hrdinkou snadno a rychle
Dahl Roald Jirkova zázračná medicína
Daniels Lucy Kočka v hrobce
Deary Terry Raubířské revoluce
Goscinny René Nové Mikulášovy patálie - bezvadný vtip
Goscinny René Asterix
Horowitz Anthony Krkavčí brána
Jelenová Jana Budulínek
Klimtová Vítezslava O statečném skřítku Drnovci
Klimtová Vítezslava Bukvínkova kouzelná píšťalka aneb

další příhody skřítka Drnovce
Klimtová Vítezslava Obyčejný skřítekaneb, z dalších

příhod rodiny skutečného skřítka Drnovce
Košanová Marcela Kateřina v zemi Ásů
Lhotová Dagmar Preclíková chaloupka
Meyer Kai Piráti z Karibiku
Moore Ulysses Obchod se zapomenutými mapami
Moore Ulysses Brána časa
Oomen Francine Jak přežít svou maličkost?
Oomen Francine Jak přežít tuhle třídu?
Pitro Martin Pyskatí Habsburkové
Retti Liz Deník mý zoufalý lásky
Štorch Eduard Zastavený příval
Tamar Susanna Udatný Michele a kamrádka ledňáčka
White E.B. Šarlotina pavučinka
Wilson Jacqueline Lekce lásky
Pat a Mat dokážou všechno

Pro dospělé

Braun Lilian Jackson Kočka, která pískala na poplach
Cartland Barbara Zmatky v Berlíně
Clark Higgins Mary Neznámý v pozadí
Clarke Arthur C. Zpěv vzdálené země
Crichton Michael Pojídači mrtvých

Crichton Michael Říše strachu
Crichton Michael Cesty
Crombie Deborah A odpočívej v pokoji
Däniken Erich von Bohové byli astronauti
Deighton Len Stíhač. Bitva o Británii - jak to

skutečně bylo
Deveraux Jude Holly
Elford George Robert Ďábelská garda
Francis Dick Rozkazem
Gulik Robert Hans Básníci a vražda
Gulik Robert Hans Červený pavilon
Hailley Arthur Letiště
Hunter Erin Divoké kočky
Chamberlain Diane Matčin stín
King Stephen Puls
Knopp Guido Vatikán
Kurson Robert Stíny hlubin
Legátová Květa Nic není tak prosté
McNaught Judith Whitney, moje láska
Monyová Simona Střípky z ložnic
Olson Neil Věčná ikona
Peters Elizabeth Malomocný u svatého Jiljí
Peters Ellis Svatopeterský jarmark
Pikartová Táňa Muže ani květinou —
Sack John Františkánské spiknutí
Sarin Oleg Afghánský syndrom
Šmíd Zdeněk Dlouhé noci vikingů aneb vraťte nám rabiáty
Švandrlík Miloslav Stařec a moře piva
Švandrlík Miloslav Přesýpací strejda
Kateřina Neumannová Síň slávy mistrů SF

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

Půjčovní doba:
Pondělí  10.00 hod  - 11.00 hod.   a  11.30 hod - 18.00 hod
Středa    10.00 hod -  11.00 hod    a  11.30 hod - 17.00 hod
Pátek     10.00 hod  -  11.00 hod    a  11.30 hod - 16.00 hod

telefon: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz

Velmi ráda přivítám v knihovně nové dětské i dospělé čtenáře.

Těším se na vaši návštěvu.
Marie Tomaidesová, knihovnice
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách v MČ Praha 21- Újezd nad Lesy pro školní rok 2007/
2008 schválená Radou městské části Praha 21

Ředitelé předškolních zařízení stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky
č. 43/2006 Sb., následující kritéria, podle kterých bude postupováno při stanovení
pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí (splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ, tj. k 1.9.2007):

1 a) Oba rodiče dítěte  mají/budou mít trvalý pobyt v místě sídla MŠ, tj. MČ Praha 21 –
– Újezd nad Lesy 6 bodů

1 b) Jeden o rodičů dítěte (platí i pro samoživitelku/le) má/bude mít trvalý pobyt v místě
sídla MŠ, tj. MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 3 body

2. Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dítě má/bude mít
odloženou povinnou školní docházku 5 bodů

3. Dítě v péči samoživitele 3 body

4. Dítě je přihlášeno k docházce do MŠ celý rok celodenně, celoměsíčně 4 body

5. Dítě, jehož oba rodiče jsou v pracovním či jiném obdobném poměru nebo studující
2 body

6. Dítě, jehož sourozenec se již v této MŠ vzdělává 1 bod

7. Dítě dovrší/dovršilo 3 roky věku k 31. 8. 2007 1 bod

Dodatek - Při stejném počtu bodů, rozhoduje věk dítěte

V případě, že mateřská škola umístí všechny zájemce splňující předchozí
požadavky, může ředitel/ka školy přijmout:

1. Dítě rodičů pobírajících rodičovský příspěvek, jejichž trvalý pobyt je na území MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy

2. Dítě s trvalým pobytem mimo území Újezdu nad Lesy, ale na území MČ Praha 21
3. Dítě s trvalým pobytem i z jiné části Prahy
4. Dítě s trvalým pobytem i z jiné oblasti ČR

Andrea Vlásenková, starostka Městské části Praha 21
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Mateřská škola Rohožník
Žárovická 1653, 190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy

Zveme všechny rodiče a jejich děti do Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ., který se koná  28.2. 2007 od 8,30 do 11,30 hodin. Při’dte si prohlédnout  naši
barevnou školu, seznámit se s paní učitelkami, s prostředím, hračkami, podívat se jak s dětmi pracujeme,
jak se učíme a  hrajeme si.

Těší se na Vás kolektiv MŠ Rohožník

Zápis do Mateřské školy Rohožník se koná ve středu 28.3. a ve čtvrtek 29.3. od 13,00 do 17,00 hodin.
Termín odevzdání vyplněných přihlášek je ve středu 11.4. a ve čtvrtek 12.4. 2007.

Miluše Benátská, ředitelka

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Mateřská školka Sedmikráska
Lišická 1502, 190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy

Únor nás přenesl do druhé poloviny školního roku. Naši zahradu nečekaně místo sněhuláků zdobily
rozkvetlé sněženky, ladoňky a sedmikrásky, děti si ohřály tvářičky na téměř jarním sluníčku. O jarních
prázdninách nás čekal náročný úkol, rekonstrukce horní třídy – oddělení Sluníček. Mělo se strhat staré
obložení, lištovat podlaha, nastěhovat a „zabydlet“nový nábytek, vyměnit lehátka, vyšít značky na nové
peřinky a uklízet a uklízet.., prostě pořádná porce práce. Jelikož je uzávěrka zpravodaje ještě před touto
akcí, nemůžu vám povědět, jak jsme to zvládly ( a jestli jsme to přežily).

Můžete se přijít podívat 7. března od 10:00 do 16:00 hod. na den otevřených dveří!

Našimi dětmi v únoru pořádně „zamávaly“ plané neštovice, takže nás chodilo opravdu málo. Už jsme si
to odbyli a v Sedmikrásce to zase hučí jako v úle.

Děti pilně vyrábějí dárečky pro své nové malé kamarády. Hádejte proč? To aby je potěšily 28. a 29.
března u zápisu do MŠ.

Takže zveme všechny nové zájemce. Určitě přijďte, budeme se těšit!
Martina Kubová, MŠ Sedmikráska

1. mateřská škola
Čentická 2222, 190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy

Zveme vás na den otevřených dveří, který se koná v úterý  6. března 2007 od 8:30 do 12:00 hod.  Setká-
ní rodičů probíhá po skupinách, které střídají po hodině ( 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 hod).

Zápis do mateřské školy probíhá ve dnech

středa 28.3. 2007 od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek 29.3. 2007 od 13:00 do 17:00 hod

Na setkání se těší
Jana Cenkrová, ředitelka
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Masarykova základní škola a mateřská škola
Polesná 1690, Praha 9 , Újezd nad Lesy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  v mateřské škole „Sluníčko“

Dne : Pondělí 26.2. 2007 od 14:00 – 17:00 h.
Úterý   27.2. 2007  od  8:30 – 12:00 h.

Přijďte si prohlédnout se svými dětmi naši mateřskou školu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „ SLUNÍČKO“

pro školní rok 2007/2008

Dne : Středa   28.3.  od 13:00 – 17:00 h.
Čtvrtek  29.3.  od 13:00 – 17:00 h.

Potřebné doklady : - Doklad prokazující trvalé bydliště na území Prahy 21 – Újezd nad Lesy
- Rodný list dítěte

Těšíme se na Vaší návštěvu.
Ivana Huttová

ZE ŠKOLY

Masarykova základní škola a mateřská škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

INFORMACE K PLÁNOVANÉMU PŘESUNU TŘÍD MEZI BUDOVAMI ŠKOLY

Tak toto je výřez mapy z Wikipedie a většina z vás si jej možná pamatuje ještě ze školních lavic. Ano, je
na něm znázorněno STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

   (Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé
migrace obyvatelstva , které probíhaly koncem staro-
věku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly de-
mografické změny, především růst počtu obyvatel-
stva….. citace z Wikipedie).

  I takto by se s trochou nadsázky dala nazvat udá-
lost, která nás ve škole čeká v září, na začátku nové-
ho školního roku. A není to poprvé. Jistě je ještě dost
pamětníků, kteří zažili na vlastní kůži stěhování tříd
naší školy např.na sibřinskou školu  nebo do Lišické
ul. – dnešní knihovny, anebo do nyní opět aktuální

budovy v Polesné ulici. Nikdo tyto změny nevítal a určitě si každý umí představit, co to stálo úsilí a peněz.
A to se ještě směnovalo. Ale někam se nově přicházející žáci vejít museli (tenkrát díky novému sídlišti
Rohožník). Dost ale minulosti, i když i ta uvádí, že než byla postavena školní budova v parku, v roce 1934,
chodily děti z Újezda  do školy 150 let do Koloděj. Ale proč se situace opět vrací? Odpověď je vcelku
jednoduchá a každému, kdo kolem nás vidí vyrůstající nové domy, je jasná.
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ZE ŠKOLY

Zase tu je STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ.

Již druhým rokem musely být pro velký nápor prvňáčků otevřeny 4 první třídy a v budově školy v Polesné
byla zřízena mateřská škola. Nápor trvá. Při letošním zápisu, 18. a 19.ledna, bylo podáno 121 žádostí
o přijetí k základnímu vzdělávání a dalších 26 dětí žádá odklad školní docházky. Do prvních tříd chce
nastoupit plných 92 dětí přímo z naší městské části, ostatní děti jsou z okolních částí Prahy a obcí.

A budova školy v parku již nestačí pojmout zvyšující se počty. V současnosti  navštěvuje tuto budovu
395 žáků v 17 třídách 1.až 5. ročníku. A ta přes prozíravé rozšíření a stavební úpravy praská ve švech.

Co s tím? Řešení se nabízí - přemístěním tříd pátého ročníku do budovy školy v Polesné ulici. Není to
ideální řešení, ale zdá se být ze všech těch špatných (žádné není dobré) to nejvíce přijatelné. Ano, objevují
se obavy rodičů, že dojde ke zhoršení podmínek pro vzdělávání těchto dětí: neúměrné zvyšování počtu
dětí ve třídách, šikana ze strany starších spolužáků, zásadní změny ve dvou po sobě následujících letech,
ohrožení kvality přípravy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia aj. Jak rozptýlit tyto obavy a jaké
dát rodičům záruky, že škola i zřizovatel udělá vše proto, aby k uvedeným problémům nedošlo? Na tuto
otázku se odpovídá velmi těžce, ale záruky tu přeci jen jsou. Přeplňování tříd nehrozí, maximální počet
dětí ve třídě je stanoven vyhláškou na 30 a tomuto číslu se blížíme výjimečně jen v několika málo třídách,
ve většině je 23 a méně dětí. Počítáme s otevřením 5 prvních tříd, tzn. že ani zde nebude přeplněno.
V rámci prevence šikany budou přesunuté třídy 5.ročníku umístěny samostatně v bočním pavilonu, v přízemí,
mimo vlastní provoz tříd II.stupně školy. V programu školy je počítáno s projektem „Kamarád“, který má za
cíl naopak navázat cílenou spolupráci starších žáků s mladšími (společné akce a akce pro druhé, patroná-
ty, vzájemná výuka aj. – některé akce proběhly již letos a byly velmi pozitivně hodnoceny). V současné
době na škole nemusí být a není řešen žádný problém šikany.

Další zárukou pro nenarušení kontinuity výuky je to, že třídní učitelé budou pokračovat se svými žáky ze
čtvrtých tříd dále do třídy páté. Obavy o změnách jsou tedy zbytečné. Organizační a technická opatření by
měla zabránit zhoršení podmínek výuky a žáci naopak nebudou muset přecházet na výuku např. informa-
tiky do druhé budovy a budou moci využívat i jiné odborné pracovny II.stupně školy - např. jazykový
a internetový klub, multimediální sál aj. Ale to bych zabíhal do přílišných podrobností.

Rodičům byla nabídnuta možnost mimořádné schůzky v prostorách školy v Polesné ul. dne 27.února
t.r., kde měli možnost si jednak prohlédnout připravované prostory a jednak získat informace od vedení
školy  přímo.      Miroslav Kurka, ředitel školy

ZVEME VÁS

POZVÁNKA

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO Újezd nad Lesy

vás srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 30.
března 2007 od 15:00 hodin v jídelně Základní školy v Polesné ulici.

Program:
- uvítání členů a hostů
- vystoupení dětí ZŠ
- volba návrhové komise
- přehled o činnosti v roce 2006
- zpráva o hospodaření za rok 2006
- zpráva revizní komise

- schválení činnosti za rok 2006
- plán činnosti na rok 2007
- vystoupení hostů
- diskuze
- návrh usnesení
- závěr

Pro přítomné bude připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na společné setkání

Zdeňka Ladová,
předsedkyně výboru ZO SPCCH Újezd n/L
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ZVEME VÁS

Škola pro UNICEF
Vážení občané,
srdečně Vás zveme na náš velikonoční jarmark, který se koná dne 3. dubna 2007 v budově I. stupně

Masarykovy základní a mateřské školy od 17.oo do 19. oo hod.
Na tomto jarmarku můžete přispět zakoupením vystavených výrobků na očkování dětí v rozvojových ze-
mích.

Akce se zúčastní i zástupci UNICEF.

Za žáky I. stupně: děti IV.B
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ZVEME VÁS

POZVÁNÍ
Chcete se s námi podívat na trhy v Polsku v Kudové? Máte možnost se přihlásit u pí Zaja-

cové, tel: 2819 70 138.
Termín zájezdu 31. března 2007, odjezd v 5:00 hodin ráno ze zastávky Auto Štangl.

Cena zájezdu 200,-Kč. Akci pořádá Český červený kříž.
Irena Zajacová, ČČK

BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

Na letošní březen se těžko píše
článek. Zima je neobvyklá. Po tep-
lém prosinci a začátku ledna, při-
šly orkány a přívaly sněhu, v sou-
časné době /je 11.2. 2007/ je
pravé jarní počasí, které možná
vydrží až do března. Jaro přijde
a s ním obvyklé práce na zahra-
dě jako každý jiný rok.

Jaké počasí nám březen přine-
se teprve uvidíme. Naše zahrád-
káře již svrbí ruce, aby se dali do
každoročního pěstování a sázení.

Hodně z nás si pěstuje sazeni-
ce rajčat a paprik. Každým rokem
jsou v obchodech k dostání nové
a nové druhy. V loňském roce byly
dvě novinky v rajčatech. Drobné
Bejbino F1, máme vyzkoušené. Je
velmi chutné a úrodné. Dalším
druhem je velkoplodé Maxi Bef-
master Vfn F1 to vyzkoušené ne-
máme.

Substrát na pěstování je nejlé-
pe koupit hotový, je dezinfikován
s malým obsahem živin, což je
správné. Po výsevu dobře zalije-
me ne vodou z vodovodu, ale co
nejměkčí, můžeme přidat Previkur
– přípravek pro vzcházející rost-
linky, aby dobře prospívaly.

Tak jako rajčata, můžeme před-
pěstovat i papriky. Paprik je také
velké množství odrůd. Novinka je
Hamík sladká, drobnější, do skle-
níku a vhodná pro děti.

Jaro bez pampelišek by bylo
smutné. Většina majitelů malých
zahrad tyto jarní sluníčka nemá
v trávníku ráda. Jejich žlutá svítí-
cí barva vítá návrat slunce. Pam-
pelišky jsou ale také léčivé mno-

ha způsoby. Třeba při začínající
cukrovce by se mělo sníst denně
několik čerstvých stvolů. Nejsou
zrovna chutné – trocha hořkosti
neuškodí, prý upravují hladinu
cukru v krvi.

Pampelišku nevidí majitelé zahrá-
dek na svých trávnících rádi. Ne
všichni ale vědí, že tato rostlina
patří mezi léčivé

Po vánocích a v první polovině
ledna bylo takové teplo, že tulipá-
ny, narcisy a jarní cibuloviny vy-
rostly tak, jako by byl začátek
března. Naštěstí nepřišel silný
mráz ale sníh, který naše oblíbe-
né kytičky ochránil.

Zastavíme se u jarní květiny –
tulipánů. Do Evropy přišly z Turec-
ka  v r. 1554. Je jich mnoho druhů.
Potřebují slunné stanoviště ne ale
přímý úpal, ve stínu kvetou slaběji.
Chtějí propustnou půdu s dostat-
kem živin a humusu. Odkvetlé stvo-

Vaši zahrádku nemusí zdobit už
jen klasické červené nebo žluté
tulipány, na trhu se nabízejí na-
příklad i odrůdy s černočervenou
barvou květu
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BŘEZNOVÁ ZAHRÁDKA

ly odstraníme a když listy zatáh-
nou vyryjeme, usušíme a v září
znovu zasázíme. Sázíme do hlu-
boce zryté, vyhnojené půdy. Nej-
účinější je hnojení kompostem
a cereritem. Všechny cibuloviny

výhodou těchto květin je, že po
odkvětu je na zahradě volné mís-
to, proto je kombinujeme s jinými
rostlinami. Stále nové a krásné
druhy tulipánů  a narcisů jsou vy-
stavovány na jaře v Průhonicích.

SPORT

TAEKWONDISTICKÝ TRŮN ZA ROK 2006
PATŘÍ ÚJEZDU NAD LESY!

Jako už poněkolikáté se újezdským taekwondistům v roce 2006 opět dařilo. Nejenom, že se klubu Kang-
sim Dojang podařilo získat na otevřeném mistrovství České republiky v Taekwondo WTF 2. místo za pol-
ským týmem, ale především se „Újezďákům“ podařilo zvítězit v nejvyšší domácí soutěži – Národní taekwondo
lize (NTL)!

Divizna je jednou z našich nejvýznamnějších medo-
nosných květin. Její med se hojně využívá v lékař-
ství, zejména při onemocnění horních cest dýchacích.

Narcisy jsou symbolem jara. Kvetou po sněženkách,
bledulkách či krokusech na jaře jako jedny z prvních.

T. G. Masaryka u základní školy
v parku k příležitosti jeho jmenin

11. března  ve 14 hodin se koná
výroční členská schůze Zahrádká-
řů v jídelně základní školy

16. března v 17 hodin zveme

trpí stejnými nemocemi. Neměly
by se sázet tři roky do stejného
místa.

Také narcisy jsou oblíbené pro
svoji žlutou barvu mnoha odstínů
a vůní. Pocházejí ze střední Ev-
ropy, šlechtěním se zabývají  Bri-
tové a Holanďané, a vyšlechtili asi
10 000 druhů. Cibule narcisů se
sází na podzim do hloubky 15 cm.
Mohou zůstat několik let na jed-
nom místě. Chtějí humozní zemi-
nu, dostatek vlhka a slunce. Ne-

Každému domu dodávají zabyd-
lený dojem truhlíky na oknech nebo
balkonech. Již na jaře je můžeme
osázet primulemi nebo maceškami.
Později je vystřídáme letními květi-
nami jsou to petunie, surfinie, pe-
largónie a mnoho dalších. Na pod-
zim mohou zdobit okna vřesy a vře-
sovce, které kvetou i v mírné zimě.

Co čeká Zahrádkáře, a ne je-
nom je, v březnu:

6. března v úterý v 16 hodin
každoroční setkání u pomníku

na přednášku Mgr. Mufky bobulo-
viny, netradiční zeleniny a bese-
da v areálu Zahrádkářů.

22. března – 24. března může-
te navštívit již tradiční jarní a veli-
konoční prodejní výstavu Lucky
Dlabačové v areálu snů u Zahrád-
kářů.

Na všechny tyto akce srdečně
zveme všechny členy a příznivce
zahrádkářů.

Za ČZS organizace Újezd n/L
Zdenka Nohejlová
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      Do této soutěže se započítávají čtyři nejprestižnější domácí
turnaje: olomoucký Scorpions Cup, otevřené mistrovství ČR
Czech Open, pražský Prague Open a Vánoční pohár v Pelhři-
mově. Po celou dobu  této soutěže nám šlapal na paty oddíl
Sokola  z Hradce Králové. Do Národní ligy se sčítají  pouze
body závodníků s vysokými pásky (od modrého výš), a proto
vítězství našich bo-
jovníků ukazuje
na  vynikající kvali-
tu celého týmu.
    V Národní l ize
se také vyhlašují
nejlepší závodníci
v jednotlivých vá-
hových kategoriích.

Z našeho oddílu se za rok 2006 podařilo získat ocenění nejlep-
šího závodníka v juniorské kategorii do 45 kg Pavlu Pospíško-
vi, seniorce do 51 kg Marcele Mikové, za seniory Ondřeji Ceh-
lárovi a také Pavlovi Černému, který zvítězil s 31 body a stal se
tak nejlepším závodníkem napříč všemi váhovými kategoriemi.
Marcela Miková byla navíc vyhlášena nejlepší seniorkou 2006,

vždyť minulý rok se jí podařilo získat mimo jiné druhé místo na
Austria Open, jednom z  nejprestižnějších turnajů v Evropě. Dále
patří poděkování závodníkům: Bergerovi, Brouskovi, Husákovi,
Kotrčovi, Koubovi, Lincové, Liškové, Šťastnému, Tománkové,
Suderovi, Mihaličovi a Gogovi, neboť na vítězství oddílu se
podílejí všichni a jenom fungující kolektiv a dobrá parta vedou
k zisku titulu v NTL. Závodníkům s nižšími pásky děkujeme za
kamarádské fandění a bezvadné výkony ve všech kategoriích
a našemu hlavnímu trenérovi Marku Doxanskému za vynikající
přípravu závodníků.
      O vítězství v Národní taekwondo lize se rozhodlo až na po-
sledním turnaji sezóny v Pelhřimově. Vítězství o čtyři body za
celou sezónu je sice těsné, ale nesmíme zapomenout na to, že
některé ostatní kluby zastupuje na závodech daleko více zá-
vodníků a o to je naše vítězství ještě cennější!

David Krčil, SK Kangsim

SPORT

         Oddíl Scorpions Czech Prague Ván. turnaj Body
Cup  Open  Open  Pelhřimov  celkem

1. Kangsim Dojang 7 10 7 5 29

2. TJ Sokol Hradec Králové 5 8 5 7 25

3. KT Humpolec 3 4 1 2 10

4. Cobra Dojang 0 6 0 3 9

5. SK Scorpions Olomouc 2 1 3 0 6

6. TKD České Budějovice 1 1 0 1 3

7. TKD Zlín 1 0 2 0 3

8. Gladiator Dojang 0 2 0 0 2

9. TKD Panter 0 0 0 0 0

10. SK Sejong Dojang 0 0 0 0 0
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Zima ve fotbalovém oddíle FK Újezd nad Lesy

SPORT

Na začátku měsíce března, kdy se Vám dostává do ruky  toto číslo Újezdského zpravodaje,
vrcholí zimní příprava všech mužstev FK Újezd nad Lesy. Letošní zima díky svému jarnímu poča-
sí připravila velmi dobré podmínky k přípravě našich mužstev. Podrobný rozpis jarních mistrov-
ských zápasů naleznete v tomto zpravodaj i  příp. aktual izovaných na http adrese:
www.fkujezd.xf.cz.

Vysvětlivky k rozpisu utkání:

D – zápas doma, V – zápas venku,
uvedené časy jsou skutečné začátky utkání

Muži „A“ a „B“ trénují třikrát týdně (1x hala, 1x
venkovní běhání, 1x trénink na pronajatém hřišti
ve Štěrboholích – UMT 3. generace).
O víkendech se účastní zápasů na velmi kvalit-
ně obsazeném turnaji ve Štěrboholích.

Dosavadní výsledky:

● FK – Zásmuky 0 : 1
● FK – Kunratice 3 : 1
● FK – Dolní Měcholupy 0 : 5
● FK – Nelahozeves 1 : 1
● FK – Junior 2 : 2

Mužstvo se i zúčastnilo zimního soustředění
v Mozolově.

Dovoluji si připomenout, že 25.3. od 15:00 hrají
muži „A“ první jarní mistrovský zápas na hřišti
v Kyjích a v neděli 1.4. od 16:30 hod. se na domá-
cím kolbišti na hřišti v Čentické ul. utkají s mužstvem
Fórum Ukrajinců.

Dorost trénuje dvakrát týdně (1x hala, 1x tré-
nink na pronajatém hřišti s UMT v Běchovi-
cích).

Starší žáci trénují třikrát týdně (1x hala, 1x
trénink na pronajatém hřišti s UMT v Běchovi-
cích, 1x venkovní běhání), O víkendech hrají zá-
pasy v rámci Zimního turnaje na PSK Unionu
(UMT 3.generace).

Dosavadní výsledky:

● FK – Vršovice 0 : 2
● FK – PSK Union 1 : 0
● FK – Kolovraty 5 : 1

Mladší žáci trénují dvakrát týdně (1x hala, 1x
venkovní běhání) a také se zúčastní Zimního
turnaje na PSK Unionu.

Dosavadní výsledky:

● FK – PSK Union 5 : 1
● FK – Vršovice 1 : 6
● FK – Tempo 2 : 3

Starší přípravka trénuje 3x týdně (2x hala,
1x venkovní  běhání). Hraje zápasy v rámci Zim-
ní halové soutěže, kterou hale v Běchovicích
pořádáme.

Dosavadní výsledky „A“ mužstva:

● FK – Babice 14 : 0
● FK – Sázava 7 : 4
● FK – FK „B“ 19 : 2
● FK – Chabry 8 : 8

Dosavadní výsledky „B“ mužstva:

● FK – Horažďovice 1 : 6
● FK – Kunratice 1 : 6
● FK – Brandýs nad Labem1 : 6
● FK – FK „A“ 2 : 19

Mladší přípravka trénuje 3x týdně (2x hala,
1x venkovní  běhání) a 18.3. se zúčastní kvalit-
ně obsazeného turnaje v Ústí nad Labem.

Evžen Pospíšil, sekretář FK Újezd nad Lesy
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RŮZNÉ

Občanské sdružení Neposeda od února 2007 zahajuje projekt podporovaný
Evropským sociálním fondem

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM

Program je určen pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené ale i po ní, kteří se chystají zpátky do
zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti či poradit, aby obstáli při hledání nového
zaměstnání i něm.

Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

Bezplatně Vám nabízíme:

1.BLOKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA:

● Práci s počítači a internetem
● Základy ekonomie  / účetnictví
● Základy práva
● Anglický / německý jazyk
● Administrativa
● Trénink komunikačních dovedností

Sami si zvolíte, co se chcete naučit a dozvědět.
Po absolvování jednotlivého blokového kurzu každý účastník získá osvědčení.

2.ODBORNÉ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ
- BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

+ MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB – DOHLED NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU.

Vzdělávací programy a poradenství se konají v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus,  Českobrodská
1, 190 11, Praha - Běchovice.
Blokové kurzy budou probíhat v dopoledních hodinách. Termíny a čas upřesníme. Poradenství 30 minut
před a po kurzu nebo po individuální dohodě.

Těšíme se na Vás                                                                     Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 724 238 203)

info@neposeda.org

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM O.S. NEPOSEDA
PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Program Otevřeného klubu Neposeda

Klub je určený dětem ve věku 6 – 12 let, především z lokality správního obvodu Praha 21 a okolí, které
nevědí nebo nemají kde trávit svůj volný čas. Jedná se o bezplatné aktivity, jejichž cílem je zejména pre-
ventivní působení.

Pro účast v klubu není třeba podaná přihláška ani pravidelná docházka – každý může zůstat v anonymitě
i kdykoli přijít a kdykoli odejít. Provozní hodiny klubu jsou PO, ÚT, ČT 13 – 17 hodin.

Více informací poskytne vedoucí klubu Simona Rendlová, mobil 723 504 252.
www.neposeda.org

BŘEZEN 2007

1. 3. – Návštěva u sousedů - velký klub (turnaj šipky , fotbálek)

3. 3. – SOBOTA – Speciální akce (návštěva výstavy „Lovci mamutů“ v Národním muzeu)

5. 3. – Sdílení dojmů z výstavy, hodnocení kvízu
– Začíná nová hra: zasvěcovací rituál, přenesení se časem do doby kamenné

6. 3. – Klub podle Tebe

8. 3. – Výroba talismanu, váčku, šperku, tkaní

12. 3. – Opět švihadlo (soutěž, ale tentokrát trošku jinak)

13. 3. – Klub podle Tebe

15. 3. – O co bych se chtěl podělit s ostatními (kniha, hudba, koníček…)

19. 3. – Primitivní nástroje (výroba, obřad vítání jara)

20. 3. – Klub podle Tebe

22. 3. – Všední život v době kamenné (scénky)

26. 3. – Míče, míčky, balónky (hry a soutěže)

27. 3. – Klub podle Tebe

29. 3. – O čem si budeme povídat? Čajovna na téma, které Vás zajímá! (hry a scénky)

Těšíme se na Vás                                                                      Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 724 238 203)

info@neposeda.org

Neposeda občanské sdružení
Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice, www.neposeda.org,  info@neposeda.org
reg. MVČR č. VS/1-1/41 754/99-R, IČ 69793298

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

RŮZNÉ
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placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,- Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,- Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

Provozovna:

U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 800–1730          Út–Čt 800–1630          Pá 800–1530

KOUPÍM ZASÍŤOVANÝ POZEMEK
v Újezdě n. Lesy, 800-1000m2,

nejsem RK.

Tel 720-755-231,
Email ujezd@seznam.cz

RODILÝ MLUVČÍ učí
(začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé)

v  Základní škole v ÚVALECH  :
Angličtinu, Obchodní angličtinu a Účetnictví v angličtině.

Skupinově (max. 6 studentů) nebo individuálně.
Tel.: 776 680 776

PŘIJĎTE SI ZATANČIT
do nových tanečních kurzů

SALSY a MERENGE v Úvalech.
Přihlásit se můžete jak jednotlivě tak i v páru.

Tel.: 776 680 776

Ošetřovatelka s osobní zkušeností s péčí o svou bezmocnou
maminku nabízí domácí péči pro handicapované a seniory

 - Cena 100 Kč/ hod.

Dále nabízím hlídání dětí - Cena podle činnosti 100 Kč/hod.

Další informace se dozvíte
na tel. čísle: 776 815 687 – Šárka Mrožová

Přijmu kadeřnici do STUDIA TÁLÍ
v Klánovicích,

nejlépe s vlastní klientelou.

602 292 405
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Bezpečná alternativa bankovních domů – spořitelní družstva

Jsme bezpečnou alternativou pro nadstandardní zhodnocení finanč-
ních prostředků klienta, tvrdí Martin Kušmirek, obchodní ředitel WPB
Capital, spořitelní družstvo

Pojem spořitelní družstvo vyvolává v očích veřejnosti pocit nedů-
věry. Vy naopak používáte slova jako bezpečí a nadstandard. Jak
jdou tato dvě odlišná tvrzení dohromady?
To, o čem hovoříte, je podstatou celého neporozumění  v oblasti spořitelních
družstev. Vysoká setrvačnost  v povědomí veřejnosti nemá s realitou, v jaké
se toto odvětví v současnosti  nachází,  téměř nic společného. V souvislosti
se vstupem ČR do EU došlo v této oblasti i k úplnému převzetí její legislati-
vy. Důsledkem tohoto zpřísnění „pravidel hry“ bylo navýšení základního ka-
pitálu WPB Capital na předepsanou výši. Tento fakt významně přispěl k 
dalšímu růstu WPB Capital, které je tak v současnosti spořitelním družstvem
s nejvyšším kapitálem v České republice. Ten je téměř pětinásobně vyšší,
než je předepsáno v zákonné normě a dosahuje přibližně třetinové úrovně
některých bank. Jeho výše v současnosti činí 155 mil. Kč.

Co dalšího se ještě u vás změnilo po vstupu ĆR do EU?
Mimo již zmíněného navýšení základního kapitálu došlo také například
ke změně dozorčího orgánu. Funkci Úřadu pro dohled nad družstevními
záložnami  převzala Česká národní banka. Ta vyžaduje od spořitelních
družstev dodržování stejných legislativních norem jako je tomu u bank.

Jsou vklady u vaší společnosti nějak pojištěné a jedná se o stejně
bezpečnou investici jako v případě banky?
Ano, vklady u nás jsou stejně bezpečnou investicí jako u kterékoli banky.
Ostatně Zákon 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech v části tý-
kající se pojištění vkladů plně přejímá právě zákon o bankách. Ten také sta-
novuje, že garantem ochrany vkladů střadatelů spořitelních družstev je shodný
subjekt, jako je tomu u vkladů bankovních - Fond pojištění vkladů.

A co rozsah zmiňovaných služeb, tam nabízejí banky určitě více?
Pravdou je, že v rozsahu služeb bankám konkurovat nemůžeme a ani to
není naším cílem. Naším cílem je vyplnit mezeru na trhu, kterou nám tyto
instituce svým přístupem nabízejí. Jinými slovy chceme dát našim klientům
to, co v bance nedostanou: Nadstandardní péči a kreativní přístup.

Jak je možné, že jsou úrokové sazby vkladových účtů u WPB Capi-
tal dvakrát vyšší než u „nejštědřejších“ bank?
WPB Capital, spořitelní družstvo přijímá pouze vklady převyšující 100.000
CZK s dobou trvání vkladu min. 6 měsíců a snaží se do maximální mož-
né míry optimalizovat časové náklady klientských pracovníků na admi-
nistraci platebního styku. Výnosnější zhodnocení prostředků uložených
na  vkladových účtech může WPB Capital nabídnout svým klientům také
díky vyšším úrokovým sazbám u námi poskytovaných úvěrů. Ty jsou
z pohledu klienta o něco dražší, rychlost a flexibilita vyřízení žádosti
o úvěr  této ceně však určitě odpovídá.

Můžete nám prozradit, jaký je nosný úvěrový produkt vaší společnosti?
Nosným úvěrovým produktem naší společnosti je tzv. „Americká hypotéka“.
Minimální výše úvěru činí 500 000,- Kč. Produkt je poskytován jako neúčelo-
vý. Doba úvěru se standardně pohybuje mezi třemi měsíci a osmi lety. Tyto
úvěry jsou zajištěné většinou zástavním právem k nemovitostem, přičemž je
možné úvěr zajistit i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby. Daný produkt je
vhodný jak pro rozběh podnikání, tak i pro financování investičních projektů
a akvizic, kde sehrává hlavní roli rychlost čerpání úvěru.

Jak byste charakterizoval vašeho typického klienta?
V případě vkladatelů jsou to osoby fyzické i právnické preferující na roz-
díl např. od investic  do podílových fondů nebo akcií pojištěné vklady
s nadstandardním výnosem.V případě žadatelů o úvěr jsou to fyzické i
právnické osoby, kterým námi nabízený rychlý a flexibilní  přístup vyho-
vuje více než v bankovních domech.

DAŇOVÉ  PŘIZNÁNÍ 2006
SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ

Vám zajistí
MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy Běchovice
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: info@mvm-servis.cz

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hod. 281 972 810
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! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

My nabízíme:
Analýzy
Rady
Optimální cesty
k dosažení vašich
přání a cílů
Nejlepší produkty
na trhu

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

V čem a proč jsme jiní než poradci sólových finančních institucí:

Nabízíme produkty napříč všemi dostupnými finančními institucemi
Naše analýzy a rady jsou nezávislé, podepřené dlouholetými
mezinárodními zkušenostmi
Nabízíme nejvýhodnější produkty šité na míru pro každého klienta

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR A LIAZ HR !!!

Cihlový zdící systém POROTHERM, ECOTON,  přesné tvárnice YTONG, PORING, cihly,
překlady, stropní systém HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě,
fólie,střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren DCD IDEAL, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy DEGUSSA,  PRINCE COLOR , PRIMALEX
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát,silikon,bitumen,PU pěna, atd…..
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění,ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR
Míchačky,nářadí,žebříky,ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..

Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX na počkání
Rozvoz materiálu automobily Man s hydraulickou rukou , Liaz s hydraulickou rukou
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace
Montáž střešních oken Velux – pro RD zdarma (5% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!

KOUPÍM 3 – 4 + 1
byt nebo dům bez RK.

Újezd n/L a okolí.
Tel.: 603 517 607

Lucie Dlabačová
Vás zve

na tradiční velikonoční výstavu

VÍTÁME JARO
Výstava se koná:

čtvrtek 22.3. 2007 10–17 hodin
pátek 23.3. 2007 10–18 hodin
sobota 24.3. 2007 9–17 hodin

V „areálu snů“ u zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy

Prodej velikočních věnců na stůl, dveře, různé
dekorace velikonoční, suché vazby aj.

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293
246 082 014

Úklidová firma nabízí své služby
- úklidy domácností
- hlídání dětí
- nákupy ap.

Zároveň přijme další zájemce pro tyto práce.
Vhodné jako přivýdělek k platu, pro
maminky na mat. dovolené či důchodce.
Více informací na tel.:

739 664 554,  728 150 610 - pí. Reiserová

placená
 inzerce & reklama
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✶ vysoušení zdiva objektů
✶ zateplování fasád, půd
✶ rekonstrukce domů, bytů

603 505 987       Úvaly       Tel.: 281 981 684

STAVEBNÍ PRÁCE

poradenství

Děláme to pro Vás již 16 let

ÚČETNÍ SERVIS H + P
daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,

mzdy, daně, zastupování na úřadech, účetní poradenství
Zlata Hadravová

Ilona Pleschnerová
Měšínská 1632 Tel.: 281 971 906
190 16  Praha 9 mob.: 602 939 775

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

KADEŘNICTVÍ BLATOV
provoz obnoven od 1.2. 2007

Bělušická 1719, Újezd nad Lesy

PO – ST – 8.00 – 14.00 hod.
ÚT – ČT – 14.00 – 20.00 hod.

PÁ – 9.00 – 16.00 hod.

Telefon: 281 971 426
Mobil: 604 360 845

Na Vaši návštěvu se těší
kadeřnice Drahomíra Krchová

SVĚŘTE SE ODBORNÍKŮM
Štěpán HEŠTERA

MALOVÁNÍ a TAPETOVÁNÍ
Vašich bytů, domů a provozoven

Tel.: 281 981 310,  606 546 718

placená
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ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

Prodám zasíťovaný stavební pozemek
v obci Horoušany, Praha-východ

Újezd nad Lesy - 7 km

Info: 602 363 911

Hledáme hodnou paní na hlídání dvou dětí
(7 a 3 roky) pravidelně odpoledne.

Požadujeme řidičský průkaz a flexibilitu,
nabízíme dobré platové podmínky.

Tel.: 602 252 873

AUT. STAVITEL NABÍZÍ:
práce v byt. výstavbě a rekonstrukce
- stav. práce, rozvody voda, odpad,

elektro, UT + čištění pl. kotlů, stavba krbů,
zám. práce - zábradlí, posuvné brány a pod.,

stavba zahr. domků.
Možnost dovozu mat. do 1000 kg.
Využití autorizace pro stav. řízení

- poradenství, popř. st. dozor.

Tel.: 603 302 583

Betonárka Šestajovice
přijme řidiče sk. C

na TATRU - mix
A ÚDRŽBÁŘE

TEL.:  776 661 723, 776 014 643
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

placená
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Penzion Rohožník – Kosmetický salon
Újezd n/Lesy,  Malešovská 1644 – naproti Albertu, boční vchod

KOSMETIKA
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

- kompl.ošetř. kosm. Nobilis / A.Lotan …......... 350,- / 550,-
(povrch.čištění, peeling, změkč. a hl. čištění,
masáž, pleť.maska, závěr. ošetření,
z d a r m a   úprava obočí)

- úprava obočí samostatně ………………......... 40,- až  60,-
- depilace  - lýtka / celé nohy ………….......…. 160,- / 300,-
- depilace -  podpaží, třísla………………………........ 100,-
- depilace -  horní ret ……………………………......… 50,-
- mikromasáž očního okolí  (kosm.A.Lotan)…….......... 95,-
- barva obočí / řasy …………………………........ 50,- / 60,-
- líčení …………………………………….............. od 150,-
- barevná typologie, prodej kosmetiky

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

- klasická manikúra / pedikúra ………….......... 100,- / 150,-
- P-SHINE - japonská manik. / doplnění .......... 220,- / 190,-
- francouzská manikúra ……………………..............… 50,-
- lakování  …………………………………………....… 30,-

cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON, lepidlo zdarma, AKU cihly – bezkonkurenční ceny
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 35 %
tvárnice YTONG, PORING, THERMOLONG, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER  a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, SIGA, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX MISTRAL – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, PRIMA FENESTRA – slevy až 15 %

  slevy z ceníku výrobců
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách

STAVEBNINY STAKO®

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254

e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMAAkce BŘEZEN

zde mohl být váš inzerát
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FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 10.00–12.00 - 17–20 hodin

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 911.
Příjem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Irena Mrázová, tel:     281 012 980, e mail: irena.mrazova@praha21.cz. Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Pavel Švejnoha. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Klára Mandausová,
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY
14. V MĚSÍCI

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

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace

čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
Tel.:  281 971 284,  603 523 210

Agelena - Z. Zídková

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

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

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

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD pro konkrétní klienty

Hledám rodinné domy, vily a byty k pronájmu pro konkrétní klienty

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

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
Jana Maňhalová

Březí 146 - Říčany - Tel.:  606 486 910

●●●●● Dámské zakázkové krejčovství
●●●●● Opravy oděvů

●●●●● Úpravy oděvů
●●●●● Opravy a šití prádla

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

HLEDÁM PRÁCI
V OBORU ELEKTROMECHNIČKA

na Živnostenský list.
Výhlášku č. 50 a pracovní prostory mám

Tel.: 281 970 169    mobil: 607 683 916

STAVEBNINY STAKO s.r.o.
Přijmeme řidiče na nákladní auto s vlekem.

Nutná praxe, zkoušky na HR
Pracoviště Újezd nad Lesy

Tel.: 602 342 915

placená
 inzerce & reklama
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