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+ Příloha

Vážení spoluobčané,
v květnovém příspěvku bych Vás ráda informovala o novince, která bude jistě zajímat
každého z nás. Týká se pozemku Jáma Karel. Podařilo se mi dohodnout se s majitelem
pozemku  a městská část tento pozemek odkoupila. Po mnoha letech úsilí o vyřeše-
ní tohoto palčivého problému mohu konstatovat, že přání se stalo skutkem. Věřte mi,
že mám nesmírnou radost, že tento pozemek teď můžeme jako obec zvelebit k obrazu
svému. Vím, že mnozí z Vás se v duchu ptají: „A proč to trvalo tak dlouho ?“ Vím
i nevím. Faktorů je několik. Za prvé si myslím, že jsem našla cestu k majiteli po lidské
rovině, a za druhé jsem přesvědčena, že přišla právě teď ta chvíle, kdy majitel byl
ochoten pozemek prodat. Mohla bych zde jmenovat mnoho důvodů, počínaje aktivi-
tami jednoho místního developera, který roky usiloval získat tento pozemek a nabí-
zel majiteli pozemku nehorázně vysoké ceny, za kterými, bohužel, nestál žádný kon-
krétní investor. Mohla bych zde omlouvat své předchůdce za nemožnost dohody
s majitelem, ale nebudu tak činit, spíš se zaměřím na budoucnost. Na začátku voleb-
ního období jsme uvedla, že tato akce je mému srdci nejbližší a slíbila jsem, že
udělám maximum pro to, aby Jáma Karel zmizela ve své nynější podobě a aby zde
vyrostl objekt, který bude sloužit nám všem. Vím, že jsem na začátku a nekochám se
tímto malým počátečním vítězstvím. Stojí teď před námi další krok, a to vymyslet, co
s tímto pozemkem dál. O zafinancování se s kolegy postarám v rámci rozpočtu hl.m.
Prahy. V současné době mohu říct, že na zahájení této akce jsou již peníze přislíbe-
ny a až  budou odsouhlaseny, sdělím Vám jejich rozsah a další kroky, které hodlám
udělat. Mám představu, co tam vystavět a víte jakou? Co takhle mít zpátky náš starý
dobrý, ale v novém kabátě načinčaný společenský sál? Myslím, že už nás nikoho
nebaví dojíždět na plesy a zábavy do okolních obcí, a samozřejmě je zde i sociolo-
gický aspekt, jak nejlépe se poznat v rámci obce s novými obyvateli, a zároveň si
jako starousedlíci zavzpomínat na stejném místě na naše mládí a protančené noci.
Co takhle pokusit se přestěhovat poštu na mnohem lepší místo než je nyní? Je to
v centru obce, parkování bude zajištěno v podzemí objektu a je to i blízko autobuso-
vé zastávky. Nechybí Vám na křižovatce např. stará dobrá lékárna, na kterou jsme
byli zvyklí mnoho let?  Mně tedy ano, tak ji do své vize zahrnuji. Máte problém si dojít
v centru obce na oběd? Jako součást sálu samozřejmě vidím restauraci. Požadavek
na klubovnu pro zájmové činnosti v centru  slýchám také často. A místo pro naše
muzeum? Také řešitelný problém. No prostě ráda bych na tomto místě viděla poly-
funkční objekt pro nás pro všechny, a beru to jako velkou osobní výzvu se na tomto
projektu podílet. Je to ovšem investice veliká, odhadem 50 až 70 milionů korun, nebu-
de to hned, ale první krůček máme za sebou a jako výkop do dalšího volebního období
pro tuto obec si myslím, že je to nádherná motivace. Tak jako se podařilo už mnohé
za poslední roky, říkám i s tou dávkou pragmatismu, kterou, jak víte, v sobě mám, že je
to věc reálná. Budu Vás informovat o dalším postupu pravidelně, protože si myslím, že
není občana v Újezdě nad Lesy, kterého by tato akce nezajímala. Myslím, že po dlouhé
době je to akce opravdu nás všech a že v tomto konkrétním  případě jsme jednotní.

Na závěr mi dovolte, abych Vás osobně pozvala na účast v červnových volbách do
Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 2.–3. 6. 2006 a ve kterých
rozhodneme o naší další budoucnosti na úrovni republiky. Toto pozvání není předvo-
lební agitací pro moji politickou stranu. Je to pozvání občanské pro Vás všechny, kte-
rým leží osud naší krásné země na srdci. Přeji Vám šťastnou volbu a těším se na
setkání s Vámi v dalším zpravodaji.

Vaše Andrea Vlásenková
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Informace z 73. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
22. března 2006

Schvaluje

- předložený seznam obecních
pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy,
které budou správními rozhod-
nutími určovány pro náhradní
výsadbu dřevin

- upravený návrh grantové komise
na přidělení grantů následov-
ně: Maminy z Újezdské roviny
30.000,-Kč; Školní sportovní
klub 30.000,-Kč; Český rybář-
ský svaz 25.000,-Kč; Sdružení
důchodců Újezd nad Lesy
20.000,-Kč; Český zahrádkář-
ský svaz Újezd nad Lesy
25.000,-Kč; Svaz post iže-
ných civilizačními chorobami
20.000,-Kč; JUNÁK „Douglas-
ka“ 20.000,-Kč;, SK Kangsim
Dojang – Taekwondo 20.000,-
korun; FK Újezd nad Lesy
30.000,-Kč; Základní kynologic-
ká organizace 15.000,-Kč; Ba-
let – koncert 15.000,-Kč; FC
Rohožník United 10.000,-Kč; TJ
Sokol Újezd nad Lesy 35.000,-
korun; Baby centrum v zahradě
5.000,-Kč;a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21) referentu granto-
vého řízení zabezpečit řádné
sepsání smluv o přidělení gran-
tů s jednotlivými schválenými
organizacemi.

- platový postup pí Janě Cenkro-
vé, ředitelce 1. MŠ, Čentická 2222
zpětně k 1.12.2004; pí Naděž-
dě Kosanové, ředitelce MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502
k 1.3. 2006, který je v souladu
s Nařízením vlády č.330/2003
Sb. o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě a zároveň schva-
luje osobní příplatek pí Janě
Cenkrové ředitelce 1. MŠ, Čen-
tická 2222; pí Naděždě Kosa-
nové, ředitelce MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502; pí Danuši
Štolcbartové, ředitelce MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a panu
Mgr. Miroslavu Kurkovi, řediteli
Masarykovy základní školy

a mateřské školy, Polesná 1690
- mimosoudní vyrovnání s fir-

mou PROLES s.r.o a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem Dohody o narov-
nání, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21
uvolnit z rezervy částku ve výši
84.252,-Kč na úhradu pohle-
dávky

- nákup malotraktoru na úklid
sněhu a drobné práce za pod-
mínek uvedených v předlože-
ném materiálu s tím že finanč-
ní prostředky budou uvolněny
po navýšení položky rezerva
v kapitole 10 – Všeobecná po-
kladní správa

- zavedení nové služby „Před-
platné Újezdského zpravodaje“
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 sjednat brigádníka na
roznos předplatného

- výsledek výběrové komise, kte-
rá vybrala z předložených ná-
vrhů na zhotovení pomníku
obětem II. světové války návrh
akademického sochaře J. Vaj-
ce a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové sdělit výsledek
výběrového řízení a zároveň
stanovisko Rady MČ Praha 21
předkladatelům návrhu a po
získání účelové investiční dota-
ce zajistit realizaci této akce

- platový výměr vedoucí Odboru
majetku a investic RNDr. Soni
Berouškové dle předloženého
návrhu, který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení a to
s platností od 1.4.2006

- zrušení předkupního práva
k bytu č. 17, Žlebská 1619 man-
želů Hockových

- předložený návrh smlouvy mezi
MČ Praha 21 a panem Vojtě-
chem Buderou na pronájem tě-
locvičny za účelem provozování
sportovní aktivity – rekreační
nohejbal a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- předložený návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemen čj: 56306/
2006/025 mezi MČ Praha 21,

Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy a Českými dra-
hami a.s., nábřeží L. Svobo-
dy 1222, Praha 1 o uložení vo-
dovodní přípojky prodejních
stánků na otočce MHD na síd-
l išti Rohožník v pozemcích
Českých drah a.s., číslo 4312/
19, 4312/21 a 4312/1 k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 10.000,-Kč  České-
mu zahrádkářskému Svazu – zá-
kladní organizace Újezd nad
Lesy na zájezdovou činnost. Fi-
nanční prostředky budou převe-
deny z položky rezerva v kapi-
tole 10 – Všeobecná pokladní
správa do kapitoly 06 – Kultura

- navrženou změnu územního
rozhodnutí čj: Výst/4610/2005/Ko
za níže uvedených podmínek:
1) v souladu s OTP pro výstav-
bu v HMP bude řešena dopra-
va v klidu jedním garážovým
stáním a jedním parkovacím
místem na pozemku, 2) bude
dodržen koeficient zeleně, za-
stavěnosti, podlahové plochy
a vytěžitelnosti pro dané úze-
mí 3) přilehlá komunikace bude
vybudována předkladatelem na
vlastní náklady a její kolauda-
ce bude předcházet vlastní ko-
laudaci přilehlých domků, 4)
obec vydá předběžný souhlas
s převzetím komunikace a dvou
parků do správy,  5) k ÚR bude
předán projekt parků včetně fi-
nančního rozpočtu a návrh
smlouvy s obcí o předání, včet-
ně harmonogramu výstavby
a podmínek předání, 6) ostatní
podmínky původního územního
rozhodnutím (např. max. výška
domů) zůstávají v platnosti. Zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích usnesení

- po prostudování přeložených
spisů bytovou komisí, přidělení
malometrážních bytů od MHMP
paní Kateřině Zaoralové, Ivaně
Erbenové a manželům Jonáko-
vým
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Souhlasí

- s převodem vlastnictví bytové
jednotky č. 11, Žíželická 1613
manželům Stoupovým a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- na základě doporučení výběro-
vé komise s prodejem pozem-
ku parc.č. 1009/78 k.ú. Újezd
nad Lesy uchazeči, jehož na-
bídka splnila podmínky ozná-
mení záměru MČ Praha 21
č. 46 a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s pozastavením záměru výstav-
by garážového domu na sídlišti
Rohožník v ul. Žlebská  a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s realizací záměru svěření části
pozemku parc.č. 4268/8 k.ú.
Újezd nad Lesy z vlastníka
hl.m. Prahy do svěřené správy
nemovitostí MČ Praha 21 za
účelem provozování dětského
hřiště a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit ten-
to materiál ke schválení na
červnové jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s odkoupením pozemku parc. č.
11, 12, 13, a 14 („Jáma Karel“)
za cenu 4,5 mil. Kč a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento mater iál ke
schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

Bere na vědomí

- rámcově vzdělávací programy
pro předškolní vzdělávání 1. MŠ,
Čentická 2222; MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502; MŠ Rohožník,
Žárovická 1653 a MŠ Sluníčko,
Polesná 1690

- předložený materiál Mgr. Kurky
a konstatuje, že v současné
době, vzhledem k přidělení
grantu z MHMP na „Rekon-
strukci atletického oválu“, kde

se již MČ Praha 221 finančně
podíl í ,  není městská část
schopna zainvestovat další
akci

Informace z 15. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha
21 konaného dne 27.3.2006

Schvaluje

- program 15. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- odkoupení pozemku parc. č. 11,
12, 13 a 14 v k.ú. Újezd nad
Lesy (Jáma Karel) za cenu
4 750 000,-Kč a zároveň uklá-
dá Radě MČ Praha 21, aby za-
jistila finanční krytí této akce
a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem kup-
ní smlouvy

- řešení zhodnocení vkladu MČ
Praha 21 do projektu výstavba
domu seniorů v souladu s před-
loženou důvodovou zprávou
a variantou v ní uvedenou, tj.
kompenzace za vložený poze-
mek ve formě převodu adekvát-
ního počtu bytových jednotek.
Důvodová zpráva je nedílnou
součástí usnesení. Zároveň
ruší usnesení Zastupitelstva
MČ Praha 21č. 233 ze dne 19.9.
2005 (vypsání záměru na vybu-
dování domu seniorů) a dále
ukládá radě MČ Praha 21 vy-
psat výběrové řízení v souladu
s navrženými kritérii uvedenými
v důvodové zprávě a předložit
návrh na výsledek výběrového
řízení k posouzení na červno-
vé jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21.

- dodatek č. 1 zřizovací listiny
1. mateřské školy, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Čentická 2222,
a přílohy A. dohoda o přene-
chání nemovitostí do užívání
a B. dohoda o převedení movi-
tého majetku

- prodej pozemku parc.č 1009/
78 o výměře 142 m2 v k.ú.
Újezd nad Lesy na základě vý-
běrového řízení za cenu 1476,-
korun/m2 a zároveň pověřuje

starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy

- podání žádosti o svěření majet-
ku, pozemek parc.č. 1122 v k.ú.
Újezd nad Lesy do správy MČ
Praha 21 a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou zaslat
žádost o svěření majetku Za-
stupitelstvu hl.m . Prahy

- schvaluje plnění rozpočtu MČ
Praha 21 za rok 2005, která je
nedílnou součástí usnesení
a přílohy, která je nedílnou sou-
částí originálu usnesení

- úpravu ÚPn SÚ HMP č. U 0405
v k.ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou zasláním stano-
viska v intencích závěru Za-
stupitelstva MČ Praha 21 na
MHMP

- udělení měsíční odměny ne-
uvolněným členům ZMČ Pra-
ha 21 dle přílohy č.1 nařízení
vlády č.37/2003 Sb., dle Sbír-
ky zákonů č.50 ze dne 22. úno-
ra 2006, kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 sb.,
o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve zně-
ní pozdějších předpisů od 1.3.
2006 a zároveň schvaluje do-
platit rozdíl mezi výší měsíčních
odměn za období od 1. ledna
2006 do 28. února 2006

- podání žádosti o svěření majet-
ku pozemků parc.č. 773/5 a PK
620/34 v k.ú. Újezd nad Lesy
do správy MČ Praha 21 a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou požádat o předběž-
ný souhlas Radu HMP

- smlouvu o převodu vlastnictví
bytové jednotky Žíželická 1613,
jednotka č.11 a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

Volí

- mandátovou komisi ve složení
předseda paní Feuereislová
a členové paní Tomaidesová
a pan Mach

- návrhovou komisi ve složení
předseda paní Dastychová
a členové pan Dvořák a pan
Vojta
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Z ÚŘADU

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Souhlasí

- že se nebude vyjadřovat k sou-
ladu projektové dokumentace
stavby přeložky silnice I/12 R1
- Úvaly s územně plánovací do-
kumentací obce, neboť toto je
v kompetenci MHMP a zároveň

nesouhlasí s vyústěním MÚK 3
(označení v dokumentaci pro
EIA) na silnici Staroújezdská
a dále požaduje 1. zachovat
umístění MÚK 3 na si lnic i
Staroújezdská v souladu se
schváleným územním plánem
a problém nedostatečné vzdá-
lenosti sjezdů, která je dána ka-
tegorií silnice, řešit žádostí
o odchylné řešení stavby; 2. re-
konstrukci silnice Zaříčanská
jako vyvolanou investici; 3. ře-

šení napojení sídliště Rohožník
v souladu s projektovou doku-
mentací EIA ve variantě A. Dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou zasláním odpovědi ŘSD
v intencích závěrů Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Ukládá

- Radě MČ Praha 21 najít alter-
nativní řešení výstavby garáží
na Rohožníku

ZPRÁVY Z RADY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Novolhotská, Ochozská, Okenská Onšovecká,
Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443, 1862, 2170,
2216, 2246 , Pilovská, Plhovská, Podlužanská, Po-
lenská, Polepská, Polesná čp. 175, 181, 195, 197,
228, 264,265 1283, 1690, Polešovická, Poličanská,
Políkenská, Poříčská, Račiněveská, Radimská, Ran-
ská, Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151,
158, 167, 282, 447, 1004, 1151, Ratajská čp. 89,
270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585, Staroko-
línská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192,
220, 238, 242, 292, 302, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 317, 321, 327, 345, 348,
349, 354, 403, 407, 425, 1078, 1143, 1144, 1305,
1488, 1510, 1568, 1685, 2230

Okrsek č. 795 – zasedací síň úřadu MČ – Sta-
roklánovická čp. 260

Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179,
1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev.
55, Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p.
512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122,
1125, 1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1749,1889, č.ev. 405, Donínská,
Druhanická, Dubinská, Hodkovská čp. 280, 496,
1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572,
1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288, 290, 477,
1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244,
1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413, Hořejší-
ho, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 1006,
1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302,
1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803,
Hulická čp. 241, 271, 508, 523, 538, 548, 1001,
1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469,
1535, 1576, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická, Cho-

Prezident České republiky vyhlásil volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a stanovil dny jejich konání na pátek 2. června 2006
od 14:00 hod do 22:00 hod a sobotu 3. června
2006 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Hlasování bude probíhat v těchto volebních
okrscích:

1. Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Po-
lesná  čp. 1690

2. Okrsek č. 795 – zasedací síň Úřadu MČ Pra-
ha 21 – Staroklánovická čp. 260

3. Okrsek č. 796 – místní knihovna Lomecká čp. 656
4. Okrsek č. 797 – restaurace Rohožník – Novo-

sibřinská  čp. 879
5. Okrsek č. 798 – Středisko osobní hygieny  ÚMČ

Praha 21, Živonínská 1630

Rozdělení ulic v Újezdě nad Lesy dle volebních
okrsků

Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Po-
lesná čp. 1690

Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Br-
zická, Budčická, Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská,
Čankovská, Čekanovská,Čelkovická Čenovická,
Čentická, Čížovská, Dědická čp. 34, 205, 211, 212,
240, 243, 287, 293, 483, 987, 1418, 1455, 1575,
Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73,
76, 82, 227, 253, 257, 258, 295, 435, 466, 485,486,
509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547,  Domanovická
čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,
1224, 1225, 1282, 1465,  Načešická, Nadějovská,
Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netušilská,



5

těnovská, Chotouchovská, Chvalečská, Chyjická,
Ježovická, Na Božkovně, Novosibřinská čp. 97,
100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206,
210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 ,
Oplanská čp. 278, 284, Polesná čp. 90, 2229  Ra-
tajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504,
505, 507, 1267,  Ratbořská, Rápošovská 108, 979,
1884, Rohozecká, Ročovská, Roklova, Rozhovická,
Rožmitálská, Soběšínská, Staroklánovická, Staro-
kolínská čp. 22, 42, 48, 54, 59, 66, 84, 85, 95, 96,
98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 184, 189,
224, 482, 506, Staroújezdská, Sudějovická č. p. 406,
1389, 1399, č.ev. 208,  Šlitrova, Talmberská Toušic-
ká, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného,
Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 597, 640, 642,
643, 644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 686, 1166, 1250

Okrsek č. 796 – místní knihovna – Lomecká čp. 656
Do tohoto volebního okrsku patří ulice :

Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163,
1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291,
1292, 1852, 1856, č. ev. 81, 90  Holínská, Holšická
čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024,
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332,
1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496,
1541, 1542, 1551, 1552, 1593,  2154, 2155, 2176,
2220, 2224, 2233  Hrádková čp. 248, 275, 294, 467,
518, 536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238,
1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406,
1409, 1447, 1450, 1500, 1582, 1897, 2169,  2174,
2179, 2247, č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456,
494, 515, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158,
1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298,
1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415, 1537,1814, č.
ev., 190, 194,  Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická,
Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lu-
kovská, Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115,
116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735,
852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863,
864, 865, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883, 884, 885,  973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199,
1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380,
1383, 1467, 1475, 1501,  2236, Rohožnická čp. 261,
600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870, 1257,
1260, 1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226,
Sulovická, Svojšická, Valdovská, Valská, Vanická,
Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranická,
Všeňská, Zalešanská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664,
693, 1819, 1866, Zbyslavská, Zbýšovská, Zlivská

Okrsek č. 797 – restaurace Rohožník – Novo-
sibřinská čp. 879

Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská
čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská,
Žichlínská

Okrsek č. 798 – středisko osobní hygieny
(SOH) – Živonínská 1630

Do tohoto volebního okrsku patří ulice :
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602,
1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšov-
ská, Živonínská, Žiželická, Žlebská

V případě dotazů ohledně rozdělení volebních
okrsků se obracejte na  pí Péterovou  tel. 281 012 973.

Platnost dosavadních občanských
průkazů:
 
OP vydané do 31.12.1994 platí do 31.12.2005
                     31.12.1996 platí do 31.12.2006
                     31.12.1998 platí do 31.12.2007
                     31.12.2003 platí do 31.12.2008

( jedná se o OP bez strojově čitel-
ných údajů)

Vydání občanského průkazu v souvislosti
s výkonem volebního práva

Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní
úřad obcí s rozšířenou působností může vydat ob-
čanský průkaz bez strojově  čitelných údajů po před-
chozím souhlasu  Ministerstva vnitra  jestliže : ob-
čané potřebují vydat  OP ve lhůtě kratší než 30 dnů 
v souvislosti  s výkonem volebního práva.  OP vy-
dané  podle odst. 3) písmeno c) jsou platné  po dobu
1 roku ode dne jejich vydání.
K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP,
vyplněnou Žádost o vydání OP.

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

Vydání voličského průkazu
Pokud volič nebude ve dnech voleb v místě trva-

lého bydliště, může si požádat na obecním úřadě o
vydání voličského průkazu a volit v jiném volebním
okrsku.
● Žádost musí být písemná opatřená ověřeným pod-

pisem voliče, podává se ode dne vyhlášení voleb
a doručená musí být nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 26. května 2006.

● voličský průkaz se předává nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb voliči osobně nebo osobě, kte-
rá má plnou moc s ověřeným podpisem voliče,
nebo je zaslán  poštou. Vydávají se nejpozději do
31. 5. 2006 do 16.00 hod.

● voličské průkazy bude vydávat na ÚMČ Praha 21 -
P. Vlásenko a V. Saitz.

Z podkladů zpracovala M. Nejtková

Z ÚŘADU
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Z ÚŘADU

Granty na rok 2006
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok podporu grantových projektů v oblasti kultury, sportu

a činnosti spolků. Z rozpočtu MČ Praha 21 bylo na granty vyčleněno 300.000,-Kč.
Uzávěrka pro podání grantových programů byla 20.2.2006. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21.

Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce a na webových stránkách Prahy 21. Jednotliví
žadatelé obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy.

Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o přidělení finančních darů do 50 000 Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21

Maminy z Újezdské roviny 30.000,-
Školní sportovní klub 30.000,-
Český rybářský svaz 25 000,-
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 20.000,-
Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy 25.000,-
Svaz postižený civiliz.chorobami 20.000,-
JUNÁK „Douglaska“ 20.000,-
SK Kangsim Dojang – Taekwondo 20.000,-

FK Újezd nad Lesy 30.000,-
Zákl.kynologická organizace Újezd n.L. 15.000,-
Balet-Koncert 15.000,-
FC Rohožník United 10.000,-
TJ Sokol Újezd nad Lesy 35.000,-
Baby centrum v zahradě 5.000,-

zpracovala: Jitka Králová, grantové řízení
tel.: 281 012 958

MĚSTSKÁ POLICE  INFORMUJE

Dne 9. května 2006 bude probíhat na sídlišti Rohožník blokové čistění komunikací, a to včetně zálivů
a parkovišť. Ulice budou včas označeny dopravními značkami. Vozidla ponechaná na označených komunika-
cích se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca 1400,-Kč a + bloková pokuta až do výše 1000,- Kč.
Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu respektovali dopravní značení a svá vozidla včas sami odstranili.

Čištění se bude provádět v těchto ulicích a jejich přilehlých parkovištích (viz mapka):
Rohožnická  (Novosibřinská – Miletická)
Miletická
Žlebská
Žehušická
Machovická
Žichlínská
Žherská
Žeretická
Žárovická
Malešovská
Měšínská
Žíšovská
Malotická
Živonínská

Újezd nad Lesy  KÚK Rohožník
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OŽPD

Z ÚŘADU

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

květen Žehušická x Měšínská 13. 5. velkoobjemový  odpad
Sudějovická x Holšická 13. 5. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 27. 5. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 27. 5. velkoobjemový odpad

 červen akce „letní úklid “ – rozdělena na dvě části

I. část
V sobotu 10. června 2006 budou přistaveny postupně do 10:00 hod na níže uvedená

stanoviště velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

1. Toušická ( u spořitelny) č.st. 1
2. Rohožnická (Albert) č.st. 2
3. Starokolínská (u parku Blatov) č.st. 7

II. část
V sobotu 24. června 2006 budou přistaveny postupně do 10:00 hod na níže uvedená

stanoviště velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.
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1. Druhanická x Staroújezdská č.st. 4
2. Hrádková x Svojšická č.st. 12
3.  Bělušická x Pilovská č.st. 11

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách ( kolem 14:00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO : starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace, elektrotechnika – pračky, myčky, videa,  počítače,
rádia, zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE : stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy,  ředidla a jiné
nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

M. Nejtková – OŽPD

OŽPD

Informační kampaň na počest „DNE ZEMĚ“
Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a firmou Pražské

služby jsme pořádali dne 11. dubna 2006 informační kampaň
na počest „DNE ZEMĚ“.

Akce začala v deset hodin na dvoře Úřadu MČ Praha 21.
Byly zde k vidění různé typy sběrných nádob na likvidaci od-
padů  a také bylo přistaveno vozidlo, které sváží komunální
odpad.

V informačním stánku byly připraveny různé prospekty a in-
formace, týkající se třídění odpadů. Kampaně se zúčastnili
někteří školáci a také děti  z místních mateřských školek, pro
které jsme  připravili soutěže o ceny. Pro lepší pochopení proč
třídíme odpad, dostali malí účastníci modely popelniček. Chtěli
bychom poděkovat sponzorům akce za hodnotné poskytnutí
cen do dětských soutěží.

Věříme, že tato kampaň byla pro děti velmi poučná a velice
jsme byli  překvapeni znalostmi některých z nich.
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OŽPD

RADY OBČANŮM

Cestovní doklady
K cestě do zahraničí je třeba cestovní doklad, kte-

rý může vlastnit každý občan. Dítě do 15 let může
být připsáno do cestovního dokladu rodiče.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat
žádost):
Žádost o cestovní pas podává žadatel, za dítě jeho

zákonný zástupce.

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této
životní situace:
Splnit veškeré náležitosti požadované při podá-

vání žádosti o cestovní pas uložené zákonem o ces-
tovních dokladech č. 329/1999 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů.

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této ži-
votní situace:
Osobní přítomností na oddělení cestovních do-

kladů u obecního úřadu s rozšířenou působností pří-
slušného k vydání cestovního dokladu nebo u za-
stupitelského úřadu.

4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
ÚMČ Praha 21

5. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Vyplněná žádost, fotografie, správní poplatek,

dříve vydaný cestovní doklad, občanský průkaz, rod-
ný list, popř. osvědčení o státním občanství – v pří-
padě 1. CP pro občana mladšího 15 let.

6. Jaké jsou poplatky a jak je máte uhradit:

Při příležitosti „Noci s Andersenem“ měl být vy-
sazen již druhý památný Andersenův strom. Pro-
tože počasí výsadbě nepřálo, byla přeložena na
11. dubna 2006. Tak se spojila  oslava pohádkáře
Andersena s oslavou Dne Země a strom sakura
byl vysazen do parku před hlavní vchod do Masa-
rykovy ZŠ. Tímto byla založena tradice, která po-
stupně vytvoří na jaře krásně kvetoucí alej při vstu-
pu do školy.

Za OŽPD –
M. Nejtková, D. Slabochová
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RADY OBČANŮM

ROZHOVORY S LIDMI

K dnešnímu rozhovoru jsem si zašel do Staroko-
línské ulice č. 132, kde je sídlo Baby centra „V za-
hradě“. I přes nepříliš vhodnou denní dobu – přišel
jsem ráno, kdy většina rodičů přivádí do Baby cent-
ra své děti - si na mě udělaly čas paní Blanka Hu-
dečková a paní Lucie Jirsová.

Nejprve bych se chtěl zeptat, kdy a s jakým cí-
lem nebo představami Baby centrum „V zahradě“
vzniklo a jaký je jeho právní status?

V současné době Baby centrum provozuje nezis-
kové občanské sdružení „Nová žena“, které bylo
ustanoveno ke dni 1. února 2006. Baby centrum však
začalo fungovat již od 5. září 2005. Nejprve jsme jej
provozovaly na živnostenský list. To se ale ukázalo
jako příliš limitují. Především v momentě, kdy jsme
žádaly firmy o sponzorské příspěvky na dovybavení
budovy nebo zahrady, žádná z nich nechtěla přispí-
vat na provoz komerčního subjektu. Vzhledem
k tomu, že jsme ceny za poskytované služby chtěli
držet na úrovni dostupné většině místních maminek,
ukázalo se, že změna statutu je jediným možným
řešením Nyní jsme tedy neziskové občanské sdru-
žení a případný zisk z provozu zpětně investujeme
do rozvoje Baby centra.

Cílem sdružení, které zakládaly újezdské ženy na
mateřské dovolené, bylo a je podporovat maminky
na a po mateřské dovolené. Chtěli jsme vytvořit cen-
trum, které jim pomůže s hlídáním jejich dětiček
a současně místo, které ji umožní neztratit kontakt
„s realitou“ po dobu mateřské dovolené a v nepo-

slední řadě také setkávat se s jinými maminkami po-
dobně starých dětí. A my samy jsme i během mateř-
ské chtěly dělat něco smysluplného a pro ostatní
prospěšného. Věříme, že v Újezdě je a ještě dlouho
bude hodně maminek, které centrum tohoto typu uvítá.

Proč sídlíte právě v tomto domě na adrese Staro-
kolínská?

Poté, co jsme dospěly k rozhodnutí, že se do ně-
čeho podobného skutečně pustíme,  tak jsme zača-
ly hledat vhodné prostory. To není v Újezdě zrovna
jednoduché. Nakonec jsme se dohodly s majiteli této
nemovitosti (vila s velikou zahradou) na pronájmu.
A je třeba  říci, že manželé Šůrovi nám vytvářejí vý-

Správní poplatek za vydání cestovního pasu nad
15 let – 200,- Kč.

Vydání CP do 15 let – 50,- Kč.
V případě ztráty CP – bloková pokuta. Cestovní

pas vydaný ve zkrácené lhůtě – 600,- Kč (CP bez
strojově čitelné zóny,
platnost CP pouze 1
rok).
Poplatky se hradí při
podání žádosti.

7. Jaké jsou lhůty pro
vyřízení žádosti:

Lhůta pro vyřízení
pasu se strojově čitel-
nou zónou je 30 dní.

8. S kým  můžete tuto životní situaci řešit:
Ilona Hlaváčková, Iveta Maczanová, Zdenka No-

votná - tel. č. – 281012957, 281012923, 291012959.

Ondřej Štrouf
Ve spolupráci s pí. Hlaváčkovou,

Maczanovou a Novotnou
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ROZHOVORY S LIDMI

borné podmínky pro naše nápady a plány a my by-
chom jim rády touto cestou poděkovaly.

Co je hlavní náplní činnosti Baby centra „V za-
hradě“?

torka na 5-7 dětí) a myslíme si, že pro řadu rodičů
a nakonec i pro Městský úřad jsme určitou alternati-
vou jak řešit „převis“ dětí nad kapacitou místních ma-
teřských školek a také jak nenásilnou formou navy-
kat děti na vstup do kolektivu.

Zatím se bavíme o dopoledním programu pro děti.
Ale viděl jsem tady auta i v odpoledních hodinách…
Samozřejmě baby centrum funguje i v odpoledních
hodinách (do 17.30, dle dohody výjimečně i déle),
jen vzhledem k věku dětí je jejich počet v této době
výrazně nižší. Proto prostory využíváme v této době
také pro provozování různých kroužků pro děti i ro-
diče. Zajišťujme kroužky jazykové (angličtina, špa-
nělština, němčina), kroužky sportovní i umělecky za-
měřené. Děti, které k nám chodí pravidelně, mají
kroužky zdarma. A i pro ostatní je to cenově dostup-
né. Trochu nás zklamalo, že třeba o jazykové krouž-
ky je zatím poměrně malý zájem. Přitom maminkám
zajišťujeme v době konání kurzu hlídání dětí do 6

let zdarma! Budeme s tím ale pokračovat a tak dou-
fáme, že se od nového školního roku přihlásí více
zájemců ! Přidanou službou, kterou – na rozdíl od
jazykových škol – můžeme rodičům dětí nabídnout,
je možnost pohlídat děti během samotného kurzu.

Co ještě nabízíte maminkám a jak zjišťujete, o co
bude mezi nimi zájem ?

My si mezi maminkami provádíme pravidelný prů-
zkum, kterým se snažíme zjistit, co by je dále bavilo
a kde bychom jim mohly pomoci nejen během  mateř-
ské, ale i jak je připravit na návrat  do „běžného“ života.

Tak vznikla i tradice nejrůznějších víkendových kur-
zů, které jsou zaměřeny zejména na tvořivost (kurzy
decoupage, malování na hedvábí, dekorace atd.).

Začaly jsme také pořádat pravidelná páteční cvi-
čení pro maminky s dětmi od 1 do 4 let. Tímto si
dovolujeme pozvat všechny maminky, které mají
chuť se pravidelně scházet s jinými maminkami stej-
ně starých dětí a ještě přitom udělat něco užitečné-
ho pro sebe i své dítě každé páteční dopoledne (od
10.30) do tělocvičny ZŠ POLESNÁ, kde cvičení pro-
bíhá.

Na prvním místě je to snaha ulehčit matkám na
mateřské dovolené jejich každodenní život.  To zna-
mená, že zajišťujeme pravidelné i příležitostné hlí-
dání a péči o děti přímo tady v prostorách Baby cen-
tra. Naší „cílovou skupinou“ jsou  nejčastěji děti ve
věku 2–4 roky, kterým připravujeme – podobně jako
„běžné“ mateřské školky – nejenom pouhé hlídání,
ale i rozvojový program. Personál tvoří kvalifikova-
né pedagožky, studentky VŠ se zaměřením na spe-
ciální pedagogiku a maminky na MD, takže o děti je
určitě dobře postaráno. Dnešní kapacita centra je
20 dětí a je v podstatě  naplněna. Jen v dopoled-
ních hodinách (7.30–12.30) k nám momentálně do-

chází přes 40 dětí a máme v bločku další zájemce.
Je možné říci,  že v naší databázi máme zaevidová-
no přes 130 dětí, které u nás byly alespoň jednou.
Víme, že pro některé rodiče částka 4 200 Kč, kterou
za měsíční celodenní (10h) docházku vybíráme, není
malá. Ale protože nedostáváme žádné dotace od
státu, je to i tak na hranici provozních nákladů. Na
druhou stranu nabízíme více osobní přístup (1 lek-
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Občanské sdružení „Nová žena“ také zajišťuje hlí-
dání dětí doma nebo třeba i úklid domácnosti.

Doslechl jsem se, že jste nedávno dostaly grant/
dotaci od místní MČ?

Žádaly jsme o grant u Městské části Praha 21-
Újezd nad Lesy na tři aktivity : nákup/pořízení dovy-
bavení Baby centra, které je nad naše finanční mož-
nosti (venkovní prolézačku, dovnitř molitanovou
stavebnici) na uspořádání Dětského dne a na dota-
ci k úhradě nájemného za školní tělocvičnu pro cvi-
čení maminek s dětmi. Dostaly jsme pouze 5 000
Kč. Samozřejmě jsme za ty peníze rády – použije-
me je na vybudování houpačky na zahradě našeho
centra. Ale trošku nás mrzí, že to není více. Myslí-
me si, že máme  dobré nápady a rozumné plány jak
je využít ku prospěchu místních dětí i maminek. Ale
bereme to i tak, že teprve začínáme a musíme uká-
zat, že něco umíme zařídit a připravit. Pak budeme
mít snad více štěstí při rozdělování grantů.

Mohu se na závěr zeptat na vaše plány  ?

Krátkodobým plánem je určitě rozběhnutí pravi-
delného pátečního cvičení, o kterém jsme už mluvi-
ly. V Baby centru pak koncepčnější práce s dětmi
(vzhledem k vyššímu počtu rozdělení do dvou věko-
vých kategorií při některých aktivitách), nové krouž-
ky (např. hra na flétnu). Pro naše dětičky připravuje-
me návštěvu divadla, tělocvičny, dětský den a řadu
dalších aktivit.

K těm dlouhodobějším záměrům určitě patří naše
snaha získat grant na poskytování sociálně-právní-
ho poradenství  pro ženy. Představujeme si možnost
konzultace problémů s právníkem či jiným odborní-
kem v rozsahu jednoho odpoledne týdně.

Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně energie!
Tomáš Vaníček

A pokud se budete chtít dozvědět o činnosti Baby
centra více, stačí se podívat na webovou adresu
www.vzahrade.cz nebo zavolat na telefonní čísla
777 313 133 (paní Hudečková) či 606 225 225 (paní
Jirsová).

OTÁZKY ČTENÁŘŮ
Jaké jsou poslední novinky ohledně stavby

silničního obchvatu/přeložky kolem Újezda ?
Hovoří se o tom, že nebude realizován nájezd

na okruh mezi Újezdem a Kolodějemi. To by zna-
menalo i nadále poměrně silnou koncentraci do-
pravy na území naší MČ !

Městská část v tomto měsíci připomínkovala pro-
jektovou dokumentaci k územnímu řízení na přeložku
1/12. Je pravda, že v této dokumentaci je oproti pře-
dešlému projednávání v rámci vlivu na životní prostře-
dí změna, a to v tom, že nebude existovat nájezd na
dálnici v Kolodějích. Zastupitelstvo naší městské části
se velmi důrazně ve svém stanovisku ohradilo proti
této změně projektové dokumentace vzhledem k faktu,
že tento nájezd je pro nás prioritní. V případě, že by
nebyl realizován, centrum obce by od komunikace Sta-
roújezdská až po Zaříčanskou bylo stále velmi doprav-
ně zatíženo. Bohužel, zastupitelstvo Koloděj již
v minulosti nesouhlasilo s nájezdem na dálnici ve svém

katastru a myslím si, že je to pro ně velká škoda. Mou
povinností je hájit zájmy našich občanů, proto udělá-
me všichni maximum, aby se tento nájezd zrealizoval.
Navrhujeme tedy investorovi, aby změnil trasu tako-
vým způsobem, který bude v souladu s vyhláškou,
a tudíž překoná i další bariéru, která v současné době
v tomto místě je,  a to velká blízkost nájezdů. Dále mu
doporučujeme v případě nutnosti požádat o výjimku a
razantně si trváme na svém stanovisku, které bylo
městskou částí zpracováno již při prvním projednává-
ní. Existuje ještě jedna možnost, varianta pouze jed-
nosměrného nájezdu z naší strany, čímž by bylo re-
spektováno stanovisko zastupitelstva Koloděj. O dalším
průběhu Vás budu informovat s ohledem na fakt, že
přeložka je naší největší prioritou do budoucna, a pro-
to budeme bojovat za naše občany a za zlepšení do-
pravní  situace v Újezdě, a to i v rozporu se stanovis-
ky okolních městských částí.

Andrea Vlásenková

Skoro v každém druhém čísle
zpravodaje čtu chválu na zvolený
způsob opravy místních vozovek
vialitem. Vůbec se jako laik necí-
tím povolán hodnotit tuto metodu
z hlediska technického ani nákla-
dového. Jako občan Újezda nad
Lesy, který občas vozovky použí-
vá, však konstatuji, že oprava zim-
ních výtluků v ulici Oplanské, Do-
manovické a dalších proběhla až
na podzim, což určitě není hospo-

dárné vynaložení ročního přídělu
prostředků na opravy vyčleněného.

Co je horší, po letošní dlouhé
zimě je stav jmenovaných ulic
snad ještě horší než před opravou.
Pokud je životnost opravy jedna
zima, doporučuji opravu hned na
jaře, abychom si spravených vo-
zovek alespoň v létě trochu užili.

Začátkem roku 2005 jsem do-
stal osobní ujištění paní starost-
ky, že ke zhotovení pevného po-

vrchu ulice Ochozské dojde v roce
2005. V úvodníku některého pod-
zimního čísla slíbila paní starost-
ka, že oprava započne možná ješ-
tě v roce 2005. Nestalo se, takže
jsme zase celou zimu potmě klo-
pýtali mezi blátem nebo zamrzlý-
mi loužemi. To, že již půldruhého
roku nesvítí nainstalované a za-
pojené uliční osvětlení v ulici Cti-
něveské, je úplný Absurdián.

Ing. Robert Husák

MEZI LIDMI
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AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO
Od počátku školního roku 2005/06 jsme v naší

mateřské škole zažili mnoho legrace, společně jsme
se obohatili o krásné zážitky a získali spoustu no-
vých poznatků.

V září jsme za slunečného počasí podnikli příro-
dovědný pěší výlet do Klánovic, jehož završením byla
sladká odměna. V dalším týdnu byla pro naše děti
zorganizována  ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA, která se
uskutečnila v tělocvičně Masarykovy ZŠ a děti v ní
dosáhly výborných sportovních výsledků.

Další zajímavou akcí byla exkurze do pekárny
Kollinger, kde byly děti seznámeny s  výrobou peči-
va, které také ochutnaly.

Na počátku listopadu si starší děti z naší mateř-
ské školy připravily,společně s vlastnoručně vyro-
benými přáníčky, pásmo básniček a písniček se kte-
rým pak vystoupily na městském úřadě při „vítání
občánků“.

besídce.V tento slavnostní čas děti potěšily i senio-
ry, kterým zazpívaly a s radostí předvedly pásmo,
secvičené pod vedením paní učitelek.

Před Vánocemi se uskutečnilo v MŠ Sluníčko vel-
ké pečení, perníčky v podobě čertů a Mikulášů si
děti odnášely domů i s mikulášskou nadílkou a vá-
nočním  cukrovím pohostily své rodiče po vánoční

V únoru jsme pořádali MAŠKARNÍ KARNEVAL,
jehož součástí byly soutěže, vyhlášení nejlepších
masek, odměny a rozmanité občerstvení. Děti se s
chutí zúčastnily další, tentokrát vědomostní olym-
piády s názvem VŠEZNÁLEK. Hlavním záměrem této
akce bylo rozvíjet poznávací schopnosti dětí, prově-
řit jejich abstraktní, logické a tvůrčí myšlení, otesto-
vat představivost, zrakovou percepci, pravolevou ori-
entaci atd. Odměnou byly pro děti originální medaile,
„osvědčení“o splnění úkolů a pro učitelky dobrý po-
cit ze znalostí dětí.
       Další akcí byl malý výlet do Horních Počernic,
kde v  Kulturním centru Domeček děti zhlédly diva-
delní představení „Šašek a čert“.

Začátkem jara jsme s dětmi uskutečnili exkurzi do
Městské knihovny a místního knihkupectví, kde si
mohly vybrat knížku, kterou jsme společně zakou-
pili do naší „ školkové knihovničky“.

V mateřské škole děti vlastnoručně vyráběly le-
porela, záložky, knížky s vlastním příběhem a za-
hrály si i na knihovnu. Měsíc knihy byl zakončen

MEZI LIDMI

Reakce na příspěvek:
Reaguji na příspěvek pana Ing.

Husáka. V měsíci květnu proběh-
ne oprava místních komunikací po
proběhlé zimě. Upozorňuji na fakt,
že tato zima byla opravdu extrém-
ní po všech stránkách, takže roz-
sah výtluků je enormně vysoký,
vyšší než v loňských letech. Co se
týče mého příslibu, tak ten jsem,
vážený pane inženýre, splnila.
V tomto okamžiku kompletní re-
konstrukce komunikace Ochozská
a přilehlých komunikací již probí-

há a já se naposledy na těchto
stránkách vrátím k problematice
v této lokalitě.  Není chybou měst-
ské části, že lokalita Lesní čtvrť
neměla doposud řádnou páteřní
komunikaci, a vy to moc dobře víte.
Jediným viníkem je nehorázné
chování firmy Ekospol, která se
jako jediná  na našem území za-
chovala ke svým klientům - sate-
litům takovýmto způsobem. Aby
ostatním spoluobčanům, které
také zastupuji, bylo jasno, měst-
ská část  v tomto případě supluje
to, co firma Ekospol nesplnila.

Stejně tak je to i s osvětlením, kde
je výklad naprosto totožný. Váže-
ný pane inženýre, jsem schopna
lidsky pochopit vaše rozhořčení,
ale očekávala bych spíše díky za
vstřícný postoj městské části
a velmi důraznou výtku vůči firmě
Ekospol, než neustálé napadání
vedení obce. Ale toho se nedo-
čkám, a proto ukončím tuto reak-
ci pouhým konstatováním, že ob-
čas si připadám jak v přísloví „pro
dobrotu na žebrotu“.

Andrea Vlásenková
starostka Městské části Praha 21
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besedou se spisovatelkou dětských knih Irenou
Gálovou a autogramiádou.

V průběhu měsíce března se naše mateřská ško-
la zúčastnila výtvarné soutěže s názvem „Můj strom“,
kterou pořádal Český zahrádkářský svaz

Své pěvecké dovednosti děti porovnaly v soutěži
DO-RE-MI. Soutěžily s  připravenou písní, která měla
nejméně 1 sloku a odborná porota ,daným počtem
bodů ,určila pořadí vítězů, kteří obdrželi věcné ceny.

V předvelikonočním období jsme vyhlásili soutěž
„O nejkrásnější velikonoční vajíčko“ a  v prostorách
mateřské školy uspořádali výstavu naprosto origi-
nálních výrobků. Kreativita a činorodost dětí i rodi-
čů byla ohodnocena hodnotnými cenami. První ce-
nou byl ovocný dort a pro děti, které nevyhrály ani
jednu z hlavních cen, byla připravena odměna v po-
době Kinder vajíčka.

Před Velikonocemi čekalo na děti oblíbené peče-
ní. Tentokrát si „zaplétaly“pomlázky a věnečky z ky-
nutého těsta a zdobily je barevnými stužkami.

V nadcházejícím období se děti v Mateřské škole
Sluníčko určitě nudit nebudou. Připravujeme exkur-
zi k měsíci bezpečnosti, podíváme se za Újezdský-
mi hasiči.V měsíci květnu pozveme maminky a ba-
bičky, abychom je potěšili secvičeným pásmem a popřáli
jim k jejich svátku.

Chystáme výlet za zvířátky, celodenní cestování
po „perníkářském kraji“, oslavu Dne dětí, „Pohádko-
vý les“, rozloučení s předškoláky spojené s „Uspá-
váním sluníček“ a další.....

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a ještě bu-
dou pomáhat tyto akce uskutečňovat.

MŠ Sluníčko
Polesná 1690, Újezd n.L.

Zprávičky z naší školičky
Duben v Sedmikrásce proběhl

ve znamení velikonočních svátků.
Děti zasely osení,vyrobily krásné
dekorace a naučily se velikonoč-
ní koledy, takže nás zajíček zasti-
hl připravené a patřičně natěšené.

V sobotu 22. dubna proběhla

také naše tradiční jarní brigáda na
zahradě MŠ.

Velice rádi jsme se zúčastnili
informačního dne na oslavu Dne
Země, který pořádal OŽP našeho
MÚ. Děti nadšeně soutěžily, zá-
bavnou formou si připomněly pra-
vidla pro třídění odpadu a odnes-

ly si milé dárky. Děkujeme OŽP za
příjemně a užitečně strávené do-
poledne!

A co nás čeká příští měsíc?
V úterý 9. května odjíždí celá naše
MŠ na 11 dní na školu v přírodě.

Takže … hurá do Krkonoš!
Martina Kubová

MŠ Sedmikráska

BŘEZEN NA 1. STUPNI MASARYKOVY ZŠ

VYSTOUPENÍ

V měsíci březnu si někteří žáci 1. stupně připravi-
li pod vedením pí učitelek a pí vychovatelek vystou-
pení pro naše spoluobčany: 5.3. vystoupily děti na
výroční schůzi újezdských zahrádkářů a 17.3. na
setkání členů Svazu postižených civilizačními cho-
robami.

OZDRAVNÉ POBYTY

Dvě třídy mají za sebou ozdravný pobyt. Paní uči-
telky odjely do Krkonoš, kde se postupně všechny
děti naučily lyžovat. Velkou oporou byli pro paní uči-
telky rodiče, kteří po celou dobu pobytu na horách
pomáhali s organizováním týdenního programu
a „příležitostnou“ obsluhou dětí.
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NOC S ANDERSENEM

Letošní, v pořadí již třetí Noc s Andersenem, pro-
běhla ze čtvrtka 30.3 na pátek 31.3.2006. Ve spolu-
práci s Knihkupectvím Újezd nad Lesy se ve čtvrtek
dopoledne uskutečnila pro žáky 1. stupně beseda
s paní spisovatelkou Irenou Gálovou a panem
nakladatelem z nakladatelství Fraus. Paní spisova-
telka představila svou novou knihu UKOLÉBAVKY
PRO DUDKA, krátký úryvek nechala přečíst dětem
a jeden krátký úryvek přečetla sama. Pan naklada-
tel vysvětlil, jak kniha vzniká, a pak následovala au-
togramiáda. Do školní knihovny tak přibyla nová kni-
ha s podpisem paní spisovatelky.

Ve čtvrtek večer se do školy dostavily děti se spa-
cími pytli, dostatkem jídla a knihami. Ve 20 hodin
začal v D – klubu společný program. Královna Šár-
ka a král Jiří přivítali děti a jejich paní učitelky a vy-
hlásili soutěž o nejhezčí veršované básničky na
téma POHÁDKA. Večerní pohádka O MLYNÁŘI
JANKOVI A CECILCE ZE ZÁMKU se všem líbila.
Poté se děti rozešly do svých tříd, uložily se a po-
stupně usínaly při čtení pohádek a hraní ukoléba-
vek. Nejvíce si noc užívali žáci pátých tříd – příští
školní rok už do budovy v parku nenastoupí!

V pátek ráno děti společně snídaly ve školní jí-
delně. Paní kuchařky uvařily dětem čaj, paní učitel-
ky a maminky upekly buchty a koláče. Všechny třídy
zhlédly dopoledne divadelní představení KDE PŘE-
SPÁVAJÍ POHÁDKY. Kvůli nepříznivému počasí
nebylo možné zasadit do parku strom ANDERSE-
NŮV POHÁDKOVNÍK 2006 (Fabularius Anderseni),

a tak si děti  alespoň společně zazpívaly a prohlédly
si připravenou ceduli, která bude umístěna u Ander-
senova stromu (pozn.Andersenův pohádkovník -
sakura - byl zasazen 11.4.2006 ).

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat paním učitelkám za čas,
který věnovaly našim dětem, Městské části Praha
21 za finanční příspěvek na divadelní představení
a zakoupení stromu, OS Maminy z újezdské roviny
za pomoc s organizací akce a Knihkupectví Újezd
nad Lesy za zprostředkování besedy s paní spiso-
vatelkou Gálovou.

DIVADLA, VÝSTAVY, EXKURZE

Národní muzeum – mineralogické sbírky
Pražský hrad – výstava o Karlu IV.
Národní knihovna
Městská knihovna
ZOO – akce družiny: návštěva zoologické zahrady
v Tróji s průvodcem
Hudební dílna Rolnička
Triangl – sociálně preventivní program pro 1. třídy
Filmový festival JEDEN SVĚT: představení pro ZŠ
– Jsem silný, Můj kámoš
Divadlo Minor – Lovci mamutů
Divadlo Minor – Vinnetou
Divadlo Spejbla a Hurvínka – Hurvínkův popletený
víkend
Divadlo Minor – O statečné Hildě
Divadlo V Dlouhé – Myška z bříška

Klub rodičů a přátel školy
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ZE ŠKOLY

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 5.A

ZPÍVÁNKY
    5.4.2006 se konala v prostorách 1. stupně Masa-
rykovy ZŠ premiéra divadelního představení „Zpí-
vánky“. Na tomto projektu začaly žáci 5.A  pod ve-
dením třídní učitelky Evy Lukešové pracovat koncem
září 2005. Děti utvořily sedm pracovních skupin
a nastudovaly sedm národních písniček podle vlast-
ního výběru:

ADÁMKU NÁŠ
ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY
UTÍKEJ, KÁČO, UTÍKEJ
JEDNA, DVA, TŘI, ČTYŘI, PĚT
PEC NÁM SPADLA
HOLKA MODROOKÁ
SOJKA .

Děti si v každé skupině rozdělily práci – režii, scé-
nář, kostýmy, hudbu  a rekvizity a pracovaly velmi
horlivě. S nastudováním pomohla maminka jed-
noho z žáků – paní Lenka Krupanská, která má bo-
haté zkušenosti s přípravou dětských divadelních

představení. Dvě další maminky - paní Smolejová
a Auředníková - pomáhaly v hodinách výtvarné vý-
chovy a paní učitelka se mohla věnovat přípravě jed-
notlivých písniček  se skupinou dětí .

Díky velké trpělivosti paní učitelky Lukešové vznik-
lo nádherné a originální představení, které je urče-
no  dětem z mateřských škol a žákům z 1. stupně
ZŠ. Škola nabízí toto divadelní představení spolkům
působícím v Újezdě nad Lesy.

Žáci 5.A

KULTURA

Pro děti a mládež

autor dílo

Bárta Václav O zpěvavém království
Brezina Thomas Upíří rakev
Disney Walt Bambi 2
Havel Jiří Ježek v kalhotách
Lewis Clive Staples Letopisy Narnie.Poslední bitva

McCombie Karen Šíleně nudný zapadákov
McKayová Hilery Šaránčin anděl
Poledne Aleš V. Kokřík Benda
Pospíšilová Zuzana Moudrá sova Rozárka
Pratchett Terry Poslední hrdina.

Úžasná zeměplocha
Procházková Iva Únos domů
Ransome Arthur Lysky na severu a jiné příběhy
Stevenson Robert L. Poklad na ostrově

Stínil Luděk Duhová touha
Moudří blázni
Pohádky o vílách

Pro dospělé

Bushnell Candace Krása na prodej
Clancy Tom Cestou zrady
Clarková Mary Higgins Neznámý v pozadí
Coulterová Catherine Utajená závěť
Doherty Paul Píseň gladiátora
Dousková Irena Oněgin byl Rusák
Eidler Petr Muž na špinavou práci
Ellis Albert Člověče, neboj se
Evanovichová Janet Dvakrát řež, jednou měř
Fieldingová Joy Panenka
Franková Hermína Hlavně dýchat
Gray John Mars a Venuše - Dietou

a cvičením k cíli
Hawks John twelve Poutník
Hejcman Pavel H. Roxelanin meč
Hiaasen Carl Tolik štěstí najednou
Hofmannová Corine Shlednání v Barsaloi
Chamberlainová Diane Útěk
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Kulturní centrum Beseda - program na květen 2006
Středa, 3.5., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Rukodělná dílna pod vedením Magráty (občanské sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz ). Budete tvořit
třpytivá sluníčka na ozdobu vaší domácnosti. Vstupné: 45,-Kč +  příspěvek na použitý materiál

Středa, 3.5., 17.00 hod. EKOLOGICKÁ POHÁDKA – cyklus DAVID A GOLIÁŠ
Druhá část cyklu originálních pohádek spolu s projekcí tématických obrázků v předsálí KC Beseda na ekologické téma. Pan
Zdeněk Trojan spolu s dětmi z ekologického kroužku připravili celý cyklus pohádek na ekologické téma pro děti i dospělé.
Vstupné: zdarma
Čtvrtek, 4.5., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  LUK (JIŽNÍ KOREA / JAPONSKO, 2005)
Drama,  90 min, od 15let, české titulky, režite Kim Ki-duk. Poetický příběh pozdní lásky šedesátiletého muže, který žije na lodi
kotvící na otevřeném moři. Společnicí nemluvného lodníka, a také zdatného lučištníka, je půvabná šestnáctiletá dívka, kterou
jako dítě nalezl, vychoval a hluboce si ji zamiloval. Film zahajoval letošní sekci Un certain regard v Cannes. Vstupné: viz.
informace k předprodeji na druhé straně.

Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstř íku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, v ložka
č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.) : 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

Chamberlainová Diane Strážkyně majáku
James Dorothy Phyll Z příčin nikoli přirozených
Jicchak Arad Belzec Sobibor Treblinka
King Stephen Dlouhý pochod
Koláček Luboš Svatý erotik Karel IV.
Kováč Dušan Dějiny Slovenska
Kurthy Ildikó von Haló tady Miriam
London Jack Tulák David Grief
MacDonaldová Patricia Krutý zločin
Messner Reinhold K 2. Chogori Velká hora
Meyer Kai Sen o ráji
Monyová Simona Poslední exktáze
Monyová Simona Manželky na odpis
Moosová Lisa Poprvé a pak pořád znovu
Mucha Jiří Studené slunce
Myslín Josef Digitální video v praxi
Nerandžič Zoran Animoterapie aneb jak nás

zvířata umí léčit
Odom Mel Diablo. Černá cesta
Plaidy Jean Vzdorující královna
Powers Tim Stáčení temného piva
Reinerová Lenka Praha bláznivá
Remarque Erich Maria Tři kamarádi
Rowlandová Laura J. Tetovaná konkubína
Scottová Manda Boudica
Serno Wolf Lodní ranhojič
Schatzing Frank Vzpoura oceánů

Schlessingerová Laura Správná péče krmení manželů

Schramek Andreas Achnaton. V zemi sokolího
boha
Schramek Andreas Amenofis
Stránská Lenka Náhodný dotek
Styron William Sophiina volba
Třešňák Vlastimil Klíč je pod rohožkou (puzzle)

Uher František Mrtvý kupuje cigarety
Urban Miloš Santiniho jazyk
Vandermeer Jeff Veniss undergrount
Waytt David K. Dějiny Thajska

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

Půjčovní doba:
pondělí 10.00 hod. - 11.00 hod.

a 11.30 hod. - 18.00 hod.
středa 10.00 hod. - 11.00 hod.

a 11.30 hod. - 17.00 hod.
pátek 10.00 hod. - 11.00 hod.

a 11.30 hod. - 16.00 hod.

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864
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Neděle, 7.5., 15.00 hod. DĚTSKÉ KINO - KOUZELNÝ KOLOTOČ (VELKÁ BRITÁNIE / FRANCIE, 2005)
Animovaná britská pohádka, 85 min, režie: Dave Borthwick, Jean Duval, Frank Passingham. Vstupné: 50,-Kč

Úterý, 9.5., 18.30 hod. KINO – RAFŤÁCI (ČESKO, 2006)
Komedie, 104 min, přístupný, režie: Karel Janák. Letní teenagerovská komedie s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních
rolích. Vstupné: viz. informace k předprodeji na druhé straně.

Středa, 10.5., 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY – DĚTSKÁ TVORBA VÝTVARNÉHO KROUŽKU TÁNI MACHOLDOVÉ
Výstava dětských výtvarných děl a dílek bude ke zhlédnutí v předsálí KC Beseda do konce května (www.tanja.cz)
Čtvrtek, 11.5.,10.30 hod. DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NÁPAD MYŠKY TEREZKY loutková pohádka pro nejmenší děti
Matěj Kopecký, potomek slavného loutkohereckého rodu  představí pohádku o přátelství lesních zvířátek. Příběh vypráví
jejich poklidném životě, který se změní příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy…. Vstupné:   35,-Kč

Čtvrtek, 11.5.,19.30 hod. KLUBOVÉ KINO –  OUTSIDER (DÁNSKO/ISLAND,2005)
Komedie, 106 min, od 12 let, titulky, režie: Dagur Kári; Hrají: Jakob Cedergren, Tily Scot Pedersen, Nicolas Bro. Nekonvenční
komedie o Danielovi, lehce nezodpovědném grafiťákovi, který se jednoho dne zamiluje do Franc, stejně zmatené dívky, jako on
sám... Zlatý Iris na festivalu v Bruselu. Vstupné: viz. informace k předprodeji na druhé straně.

Sobota, 13.5. DEJTE MÁMĚ VOLNO! BUDE DEN MATEK!
13. 30 HOD. V rukodělné dílně pod vedením Magráty (obč. sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz ) si
maminky upletou doplňky do domácnosti (misku, košík, atp.). Vstupné: 50,-Kč +  příspěvek na materiál. Omezená kapacita
– nutná rezervace předem!
16.00 HOD. Přednáška o domácí škole – rodiče šesti dětí se s vámi podělí o zkušenosti s domácí školou. Vstupné: dob-
rovolné
Další doprovodné akce: vystoupení dětských tanečních skupin Silueta a Rytmus – elektro-boogie, prodejní výstava výrobků
z pediku, kosmetická poradna a další – více informací na vývěskách + www.klanovickeforum.cz.

Neděle,14.5., 16.00 hod. DEN MATEK S MC A JŮ A HELE
Odpoledne ke Dni matek organizuje klánovické MC. Uvidíte vystoupení Šikulků, rodinné představení Strašidel se nebojíme a Jů
a Hele. Maminkám poslouží také kosmetická poradna. Ke všemu zvláštní „ochutnávková akce“. Vstupné: 70,-Kč. Rezervace
vstupenek v MC a na tel. 604 315 231.

Středa, 17.5., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Rukodělná dílna pod vedením Magráty (občanské sdružení orientující se na rodiny s dětmi, www.magrata.cz ). Tentokráte bude-
te tvořit větrník. Vstupné: 45,-Kč +  příspěvek na použitý materiál

Středa,17.5., 17.00 hod. EKOLOGICKÁ POHÁDKA – cyklus DAVID A GOLIÁŠ
Přednes originálních pohádek spolu s projekcí tématických obrázků pro děti i dospělé. V úvodních příbězích cyklu získává
školák David kamarády (zvířátka atd.) pro svůj boj proti nepříteli přírody – velkému Goliášovi. Boj ve prospěch přírody je těžký,
ale bude úspěšný, když všichni potáhnou za jeden provaz.  Vstupné: zdarma

Čtvrtek, 18.5.,19.30 hod.    KLUBOVÉ KINO –  CASANOVA (USA, 2005)
Romantická komedie, 108 min, české titulky, od 15 let, režie:  Lasse Hallström. Hrají: Heath Ledger, Sienna Miller,Jeremy Irons,
Oliver Platt, Lena Olin. Milostný život nejslavnějšího svůdníka všech dob. Vstupné: viz. informace k předprodeji na druhé straně.

Pátek, 19.5., 18.30 hod. KONCERT – SKUPINA TANGO BAND
Jarní páteční večer můžete strávit poslechem pravého Chicago dixielandu v podání skupiny TANGO BAND. O vaši pohodu se
postará obsluha kavárny v KC Beseda. Vstupné: 50,-Kč

Neděle 21.5., 16.30 hod. KONCERT – PĚV. SKUPINA ZUŠ J. ZACHA POBOČKA ŠESTAJOVICE
Pěvecká skupina ZUŠ Jana Zacha z Čelákovic – pobočka Šestajovice pro vás připravila své výroční představení. Vstupné:
dobrovolné.

Úterý, 23.5.,  19.30  hod. HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ KAVÁRNA - 3. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Neobyčejné setkání básníků, spisovatelů a hudebníků.  Vystoupí:
● Jaroslav Holoubek - Přední český básník, proslulý znalec vína a žen přijede z nedalekých Koloděj a přiveze tuny vášně,

radosti a humoru. Nechte se obdarovat!

KULTURA
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● Šimona Mašková - V podání křehké klánovické zpěvačky zazní několik silných písní o lásce i nenávisti. Určeno nejen pro
citlivé mužské uši.

● Oto Linhart  - Zkušený autor povídkových knížek přečte úryvky z crazy románu Kudrnáč má své dny. Zážitek pro nekonvenční
nátury!

● Anna Beránková - Studentka architektury, všestranná umělkyně (hudba, divadlo) z Újezda nad Lesy vás potěší básněmi
z pozoruhodné sbírky Pouštní ryby.

● Petr Musílek  - Spisovatel, básník a publicista vás zavede do tajemných lesů a vod (literární) Vysočiny. Co má společného
Chotěboř s Klánovicemi?

● Vladislav Nesveda - Písničkář, který navodí atmosféru prázdninových dnů a naladí vás na večery plné romantických zážitků.
Hezký výlet!

Uvádějí: Zora Šimůnková & Jiří Karban
Vstupné: 50,-Kč  Kapacita kavárny je omezená. Svá místa zaujměte včas!

     Motto pro tento večer: Nevíte, komu dáte svůj hlas? Volte lásku!

Středa, 24.5., 19.00 hod. KINO – JAK SE KROTÍ KROKODÝLI (ČESKO, 2006)
Rodinná komedie, 112 min, režie: Marie Poledňáková. Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiří Mádl, Žofie Tesařová, Tomáš
Peč, Josef  Vojtek, Dan Nekonečný. Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám.

Čtvrtek, 25.5.,19.30 hod.     KLUBOVÉ KINO –  JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ (USA/VB, 2005)
Hořká komedie, 90min., české titulky, od 15 let, režie: Miranda July. Hrají: Miranda July, John Hawkes. Poetická a zároveň bystrá
studie o lidech, kteří se pokoušejí nalézt sobě blízkého v dnešním světě. Zahajovací film Febiofestu 2006. Cannes 2005: Zlatá
kamera, Cena kritiků, Sundance 2005 - Zvláštní cena poroty.

Pátek, 26.5.,19.00 hod.     POETICKÝ POŘAD –  JAK ZPÍVAJÍ HOUBY
Poetický pořad kombinující zábavné mluvené slovo, promítání obrázků a hudební doprovod v podání hudebního skladatele
Václava Hálka,  Ing. Jiřího Bajera – mykologa a autora fotografií a Jana Kvapila – houslisty a člena České filharmonie. Dny
strávené na houbách se nezapočítávají do dnů osudem nám svěřených. Nevěříte? Přijďte, uvidíte, v lese a tónech nezabloudíte.
Vstupné: 65,-Kč dospělí, 45,-Kč důchodci a studenti.

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

důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
● Předprodej přímo v Kulturním centru Beseda (otvírací hodiny: Úterý 14.30-16.30, Čtvrtek 14.30-16.15), dále v Květinářství

Slunečnice a telefonicky na tel. 604288076
● sledujte prosím  www.klanovickeforum.cz  a přihlaste si odběr informací o programu na váš email (emailový zpravodaj)
● přispějte na kulturně-společenský program pro vás na číslo účtu 51-1069300217/0100

Sobota 27.5. 10.00 hod. BĚH TERRYHO FOXE (START U ZŠ)
Společně s organizátory již 7. ročníku Běhu Terryho Foxe v Klánovicích zveme všechny malé i velké sportovce. Přijďte a udělejte
něco pro své zdraví a přispějete tím na léčbu rakoviny (www.terryfox.cz)

Zahrádka v květnu
Letošní dlouhá a tuhá zima nás

již konečně opustila a nastalo oče-
kávané jaro, teplo a sluneční svit,
který jsme tolik všichni  postráda-
li. Vyjdeme si do zahrádky a bu-
deme ji vylepšovat a užívat si její
krásy. K nejlepším požitkům ze
zahradničení nesporně patří kvě-

tiny, ovoce a zelenina, které si vy-
pěstujeme. Přitom nezáleží na
množství. Nejdůležitější je nena-
podobitelná chuť a hrdost na vlast-
ní úspěchy. Sladké maliny, šťav-
natá rajčata a první červené
jahody překonají nejlákavější ce-
loroční nabídku v supermarke-
tech. Upřímně řečeno rajčata
a jahody, které můžeme kupovat

celou zimu, jsou sice krásné, ale
chuť nic moc, jsou pěstované ve
sklenících bez slunce.

Zeleninový záhonek i na malé
zahrádce může být hezký na po-
hled, když zeleninu kombinujeme
s květinami, které je chrání i zdo-
bí. Třeba měsíček lékařský, oblí-
bené aksamitníky nebo lichořeřiš-
nice. Některé ovoce nebo zeleninu
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můžeme pěstovat i na terase nebo
na balkoně, máme tak dvojí uži-
tek. Osázené nádoby a truhlíky
vypadají atraktivně a ještě posky-
tují zdravou a čerstvou zeleninu,
bylinky a sladké ovoce.

Abychom z nejmenšího balko-
nu či terasy sklidili co nejvíce, sá-
zíme do truhlíků a nádob. Někte-
ré rostliny vedeme vertikálně, jiné
dáváme do závěsných květináčů,
třeba pnoucí jahody padají hezky
dolů.  Rostliny svými listy příjem-
ně stíní a chrání nás také před
cizímu pohledy. Pro takovéto pěs-
tování drobného ovoce a zeleni-
ny jsou na našem trhu semena
i sazenice v hojném množství. Na-
příklad rajče  Bejbino F1, paprika
Hamík a mnoho dalších. Zeleň
můžeme kombinovat s letničkami
a bohatě kvetoucími trvalkami.

Pro hrnkové kultury je optimál-
ní časté zalévání a pravidelné
hnojení. Nenecháváme rostliny
přesychat, ale ani stát ve vodě.

Kontrolujeme také často zdra-
votní stav porostu.

I na menší zahrádce je užiteč-
ný třeba jen jeden větší strom, ať
ovocný nebo okrasný. Je to tako-
vé přírodní klimatizační zařízení.
V létě stíní, chladí a zvlhčuje okol-
ní vzduch, případně uvolňuje aro-
matické látky. Strom má přiro-
zený tvar, hnízdí v něm ptáci
a poskytuje potravu hmyzu a nám
pomáhá při únavě očí a duše.

Za posledních deset let se hod-
ně v naší vlasti změnilo, to co
jsme obdivovali za hranicemi, za-
čínáme  mít a obdivujeme  i u nás
při procházkách nebo projížďkách
městečky a vesničkami, ale i v naší
obci. Upravené předzahrádky
a okna u řadových domků a vilek
jsou skutečnou pastvou pro oči.
Zelená se to a kvete letničkami,
trvalkami a okrasnými keři všeho
druhu. Je potěšující, že zkrášle-
ní našich nových sídlišťátek se
uplatňuje mnohem častěji než

ve starší zástavbě. Je to ale asi
generační problém. V nových
domech bydlí mladší iniciativ-
nější lidé a ve starších domech
starší unavenější starousedlíci.

Něco z naší činnosti.
24. března v areálu zahrádká-

řů proběhla  přednáška p. Fran-
tiška Šťastného, pěstitele balko-
nových květin. Poučil nás jak
pěstovat, rozmnožovat a hnojit
právě ty květiny, které nejvíce po-
užíváme na výzdobu našich teras,
balkonů a zahrádek. Beseda byla
moc poučná a pěkná.

24. a 25. března vystavovala
a prodávala svoje velikonoční vaz-
by a výrobky Lucka Dlabačová., zde
jste si mohli prohlédnout a mnozí
také nakoupili velikonoční věnce
a výzdobu do interiéru a exteriéru.

V neposlední řadě bych chtěla
za všechny zahrádkáře v Újezdě
nad Lesy poděkovat neznámému
dárci za publikace se zahrádkář-
skou tématikou.

Za výbor  zahrádkářů
Z. Nohejlová

ZAHRÁDKA

ČSZ – základní organizace Újezd nad Lesy
Plán zájezdů pro rok 2006

Datum Odjezd                               Program

OPRAVA Jižní Morava -  Mikulov, Valtice, Lednice
datumu: 5:30 Vzhledem k záplavám na jižní Moravě může dojít k úpravě
Sobota programu našeho zájezdu!

20. května

Sobota Šumava -
24. června 6:00 Železná Ruda, šumavské hvozdy a jezera, Nýrsko

Sobota Severozápadní Čechy -
9. srpna 7:00 Mšené lázně, Budyně nad Ohří, Roudnice nad Labem, Libušín
Sobota Podkrušnohoří a Krušnohoří
16. září 7:00 Klášterec nad Ohří, Jáchymov, Boží Dar

Sobota Českomoravská vrchovina -
7. října 7:00 Havlíčkův Brod, Borová, Lipnice, Ledeč n/S, lesy a vyhlídky

Přihlášky a složení záloh na zájezdy u pí Blanky Líznerové – 28197 2219.
(Pomocný telef. kontakt – Jitka Vacková 28197 2364). Zálohy jsou 150 Kč; děti do 10 let platí polovi-
nu. Na viděnou se těší výbor ČZS
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FOTBAL A ROZMÁČENÁ TRÁVA
... nepamatujeme takový počet utkání, která mu-

sela být odložena pro nezpůsobilý terén  - rozmáče-
ný povrh. Rozpisy utkání se stále přepisují a nový
dohodnutý termín nezaručuje sehrání nového utkání.

ALE – někdy deštivé přeháňky předběhneme
a utkání se na „sušším“  hřišti odehraje.

DOROST č. soutěže 33 – trenér Luboš Vondra
- sehrál pouze dvě utkání – venku i doma. Utkání

doma se Satalicemi je odloženo.
- v prvním utkání naši dorostenci nastoupili k utkání

na hřišti Union Praha , ve kterém zvítězili 2-1 (2-0),
Sestava: Raim, Mergl, Kostečka, Vejr, Požárek,
Moudrý, Novák Jar., Sochovič, Čermák, Zikmund,
Kapek, Kadeřábek
Náhradníci: Šefrna, Liaz
Autor gólu: Kostečka a Zikmund
Trenér vyzvedl výkon hráčů: Kapka a Raima
Vyloučeni byli hráči: Sochovič v 70 min.

Zikmund v 80 min.
- ve druhém utkání hostil dorost vedoucí mužstvo

tabulky dorostence Troja. (původně odložené utkání)
Naši dorostenci hráli zastrašeně a pustili soupeře
do dvoubrankového vedení z kraje utkání. Naši
hráči  „oslabeni“ o dva hráče v trestu ze základní
sestavy ještě do poločasu krásnými střelami hrá-
čů Nováka Jardy v 38 min. a Petra Vejra z 42 min.
vyrovnali skóre i hru.
Ve druhém poločase soupeř naše dorostence pře-
hrál a ze dvou penalt rozhodl o svém vítězství 4-2 (2-2).
Sestava: Koubský, Mergl, Kostečka, Vejr, Machala,
Moudrý, Novák Jan, Liaz, Čermák, Kadeřábek,
Kapek, Šefrna, Koliandr, Huspeka

- utkání se Satalicemi odloženo…

Starší žáci  - č. 53 – trenér Petr Křelina
Meteor „B“  prohra 0 – 4
Stodůlky  prohra 2 – 3
SK Střešovice  odloženo

Mladší žáci „A“ – č. 63 – trenér Petr Křelina
Motorlet prohra 1 – 4
Bohnice výhra 1 – 0
Viktorie 8 prohra 1 – 6

Mladší žáci „B“ – č. 65 – trenér Evžen Pospíšil
Vyšehrad prohra 1 – 6
Chodov prohra 0 – 7
PSK Union odloženo

Minifotbal „A“ – (do 10 let) – č. 82 – trenér Evžen Posíšil
Tempo prohra 0 – 8
Krč prohra 0 – 8
Motorlet prohra 2- 12

Minifotbal „B“ (do 10 let) – č. 85 – trenér Karel Rubeš
Chodov prohra 0- 10
Praga prohra 3 –  4

Minifotbal „A“ – (do 8 let) – 92 trenér Roman Mručínský
Dukla prohra 0 – 7
Tempo výhra 2 – 1
Př. Kopanina výhra 3 – 1

Minifotbal „B“ – (do 8 let)  - č. 95 – trenér David Šulek
Loko Praha prohra 0 – 15
Vinoř prohra 0 –   2
Podolí prohra 1 – 12
D. Počernice odloženo

Dospělí:
B mužstvo – č. 22 – vedoucí Pavel Klíma
Miškovice remiza 1 – 1 gól: Ráček
Čakovice prohra 1 – 3 (2-0) –
gól z penalty Beránek

Hráči v tomto utkání:
Dráb, Mora, Jašek, Sochovič, Fučík, Kuchař, Zeman,
Šneider, Picek, Beránek, Filoun – Jáchym a Čech

Rapid utkání odloženo

A mužstvo – č. 12 trenér Pavel Loukota

- venku D. Počernice  prohra          2 – 1  ( 1-0) ,
gól Svoboda
Sestava: Bašta, Svoboda, Vítů, Daníček, Mareš P.,
Otopal, Scherks, Novák L., Ryšavý, Filoun, Souček,
Střídali: Brabec, Jindřich, Mathé
Náhradníci: Jašek, Kostečka, Dráb

- doma Dubeč             remíza          0 – 0
Sestava: Bašta, Svoboda, Souček, Vítů, Daníček,
Mareš P., Otopal, Scherks, Novák L. Ryšavý, Mathé
Střídali: Jindřich, Brabec, Zeman
Náhradníci: Dráb, Filoun

- doma Uhříněves       výhra            3 – 0  (2-0),
gól: Ryšavý, Svoboda, Mareš P.
Sestava: Bašta, Svoboda, Souček, Vítů, Daníček,
Mareš P., Otopal, Kostečka, Novák L., Ryšavý, Mathé
Střídali: Zeman, Jindřich, Brabec
Náhradník: Dráb

- venku Viktorie 8        remíza         1 – 1 (0 – 1),
gól  Novák Leoš
Sestava: Bašta, Svoboda, Mathé, Vítů, Daníček,
Mareš P., Otopal, Brabec, Novák L., Ryšavý, Filoun
Střídali: Zeman, Jindřich
Náhradník: Dráb, Scherks
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Závěr …. Snad si každý může udělat sám…
Děkuji za práci všem trenérům mládeže…
Výsledky??? Jsou opačné…

Ale – dnes hrajeme ve všech mládežnických kate-
goriích s hráči mladšími skoro o věkovou kategorii…

Oprava – našeho článku ve Zpravodaji č. 4 – str. 25
- Tabulka rozlosování

B mužstvo – So 13.5. - utkání s Březiněvsí bude
dohráno doma od 17:00 hod

A mužstvo - So 17.6. - utkání s Hostivaří bude
hráno venku od 10:15 hod

Předkládá Jirka Mík, sekretář FK Újezd nad Lesy

RŮZNÉ

Autobusová zastávka
Často dostáváme do redakční

rady ÚZ dotaz, jaký je posun ve
věci zřízení další autobusové za-
stávky v oblasti dnešního „Baby
centra v zahradě“. Důvod je jed-
noduchý: mezi  stávajícími zastáv-
kami (Na Blatově a u Lidlu) je pří-
liš dlouhá vzdálenost. Především

pro starší spoluobčany, ale i pro
maminky s malými dětmi je to ze-
jména v zimním čase a za silné-
ho dopravního zatížení hlavní uli-
ce velmi nepříjemná cesta.

Je dobře, že vedení MČ se tou-
to otázkou intenzivně zabývá. Po-
děkování patří především zejmé-
na místostarostovi MČ Praha 21

panu Pavlu Švejnohovi, který na
tuto věc  osobně dohlíží.

Dobrá zpráva je, že už je nyní
vytipována lokalita pro umístění
zastávky.  Nezbývá než doufat, že
všechna jednání úspěšně dopad-
nou a zastávka, kterou jistě ocení
řada spoluobčanů, již brzy bude
v provozu !

Tomáš Vaníček

SVÁTEK MATEK
Sbor pro občanské záležitosti společně s Českým červeným kří-

žem v Újezdě nad Lesy připravuje setkání důchodkyň u příležitosti
Svátku matek. Oslava se uskuteční dne 14.5. 2006 od 14:00 hod.
v jídelně školy v Polesné ulici, kde bude připraveno tradiční po-
hoštění a bohatý kulturní program.

Abychom radost ještě umocnili, připravujeme opět bohatou tom-
bolu, odkud si jako minule každý odnese nějaký dárek.

Na shledání s Vámi se moc těšíme.
Za SPOZ a ČČK – pí Zajacová

BLAHOPŘEJEME
Léta neúprosně pádí a skautíkům, kteří pobíhali po Újezdě a přilehlých lesích, zbělely kdys kučeravé

vlasy, v tomto roce oslavují již v rodině oldskautů životní jubilea bratři:
80 let Jarka Lízner, Sláva Vencl, Míla Synek
75 let Sláva Lízner, Vláďa Bína, Radek Svoboda.

Přejeme těmto srdcem mladým bratrům hodně zdraví a dobré pohody.
Za OS M. Zeman

Nově vzniklý tenisový oddíl mládeže TJ Sokol Újezd nad Lesy
pořádá nábor dětí od 5 let do tenisové školičky.

Informace: www.tenis.kvalitně.cz, p. Polák tel: 608 97 24 25, tenispolak@seznam.cz.
Za TJ Sokol – p. Polák
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Rady nejen seniorům
●●●●● Své doklady, peníze,

klíče a jiné cennosti
nikdy nenechávejte
bez dohledu. Noste
je v příruční uzavře-
né tašce nebo ka-
belce. Nikdy své
cenné věci neodklá-
dejte spolu s odě-
vem v šatně nebo
u lékaře či při ná-
vštěvě restauračního
zařízení, aj.

●●●●● V průběhu nákupu neodkládejte své věci do ná-
kupních vozíků. Velmi snadno tak připravujete růz-
ným nenechavcům lákavou kořist. Rovněž peně-
ženku a doklady neukládejte navrch nákupní tašky
nebo kabelky.

●●●●● Svou pozornost věnujte své tašce či kabelce

v průběhu přepravy v hromadných dopravních
prostředcích.

●●●●● S taškou přes rameno směrem do silnice nechoď-
te blízko okraje vozovky, mohl by vám ji někdo
strhnout a odcizit.

●●●●● Snažte se pohybovat pouze v místech s dosta-
tečným osvětlením a s přítomností dalších lidí.

●●●●● Odmítněte bez ostychu nabízený doprovod nebo
odvoz od lidí, které neznáte.

●●●●● V případě, že máte pocit, že vás někdo sleduje,
přejděte na druhou stranu, zrychlete nebo zpo-
malte krok a přesvědčte se, zda je neznámý stále
za vámi. Pokud se váš nepříjemný pocit potvrdí,
vyhledejte místo s větším výskytem lidí.

●●●●● Při vstupu do domu nevpouštějte dovnitř nikoho
neznámého a raději ho odkažte na zvonky. Pokud
se po domě potulují podezřelí lidé, volejte linku
158 nebo 156.

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III.
tel. 974 858 207
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Informace pro spolky a organizace
Příští měsíc bude vložena do Újezdského zpravodaje jako příloha tabulka „seznam letních táborů“. Pokud

bude spolek či organizace chtít zařadit do tabulky, zašlete do redakce zpravodaje základní informace
o pořádaném letním táboru včetně organizátora a to na adresu: martina.nejtkova@praha21.cz.

M. Nejtková

Předplatné Újezdského zpravodaje

MČ Praha 21 zajistila pro čtenáře Újezdského zpravodaje od dubna roku 2006 novou službu
„předplatné“. Kdo bude mít zájem, aby mu byl zpravodaj každý měsíc doručován do schránky,
dostaví se na Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
kde si může v podatelně předplatit měsíčník vždy na jeden kalendářní rok. Předplatné na rok
2006 se bude vybírat do 31. května 2006. První zpravodaj se začne roznášet v měsíci květnu
a bude distribuován do čtyř dnů od vydání (vychází první týden v měsíci). Předplatné na rok
2007 se bude vybírat v prosinci 2006.

Dovolte mi ještě připomenout distribuční místa Újezdského zpravodaje:

Nejvíce výtisků se dodává:

1. Trafika na křižovatce Starokolínská x Novosibřinská

2. Trafika na konečné MHD Rohožník

3. Potraviny Trojánková u zastávky MHD Blatov

4. DOMEČEK (železářství) , roh ulic Zaříčanská x Chotěnovská

5. Večerka „U Pluta“ Kojická 962

6. Trafika a videopůjčovna Podrazký u autobusové zastávky „Újezd nad Lesy“
směr Praha

7. Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
( úřední dny Po-St 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30  a Pá 08:00 – 12:00)

8. Pracovní oděvy a pomůcky, Novosibřinská 1341

Další distribuční místa:

1. Potraviny „LÍPA“, Budčická ul.

2. Vinotéka – pí Procházková, roh ulic Polenská a Čentická

3. Knihkupectví – p. Vácha, na křižovatce ul. Novosibřinská x Starokolínská

4. Parfumerie – pí Chadimová, Chotěnovská 635

5. Potraviny „Roškota“, Koloděje (za křižovatkou)

6. Trafika Klánovice ( u potravin)

7. Potraviny NOEMA, Poličanská ul.

8. Čerpací stanice Avanti – nově zřízeno
M. Nejtková – redakce

RŮZNÉ



27

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

Zahradnické práce

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

placená
 inzerce & reklama

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 10.00–20.00 hodin

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.: 281 972 273  nabízí

Solárium - nové trubice
Masáže - klasické, lymfatické, ref1exní, baňkové,

Zen Touch Shiatsu, Reiki, Moxování, Parafín
Sauna, Vířivá vana

Tanečky s nádechem orientu
Byliny a polodrahokamy

hledáme maséra nebo cvičitelku na sobotu
www.topresort.cz

Zde mohl být Váš inzerát
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 inzerce & reklama

PROVÁDÍME
obklady a dlažby

kvalita,  záruka 24 měsíců
celé domy SLEVA - cena dohodou.

Tel.: 723 534 899

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

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

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

ZÁMEČNICTVÍ DAVID ČERVENKA
Provádí výrobu

PRO EXTERIER I INTERlER
vrátka okna
vrata dveře
ploty skříně
zábradlí židle
mříže stolky
skříně schody
rošty krby

kompletní služby dle dohody včetně skla, dřeva, barvy, dopravy, montáže

TELEFON: 602 61 99 66
E-MAIL:jane_rouckova@tiscali.cz

! 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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placená
 inzerce & reklama

JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÁ
INTERNETOVÁ SÍŤ

●●●●● kvalitní, rychlý a levný přístup k Internetu 24 hodin denně
●●●●● dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně
●●●●● žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“
●●●●● veřejné IP adresy zdarma
● nyní již více než 70 přístupových bodů
● rovnoměrně rozložená zátěž s maximální propustností linek
● propojení s partnerskými sítěmi zajišťuje pokrytí celé Prahy východ

ABAK, spol. s r.o. Tel.: 603 449 506, 266 026 602 ( 10-16h ),
Na Jarově 4, E-mail: ujezd.net@abak.cz
Praha 3 URL: http://www.ujezd.net

VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

v obcích Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Květnice,
Stupice, Sluštice, Křenice, Dubeč, Šestajovice

a v severní části Klánovic

PŘIPOJTE SE KDEKOLIV V LOKALITĚ
Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Dubeč, Dubeček, Květnice, Stupice,
Sluštice, Dobročovice, Křenice, Pacov, Březí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá,
Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Límuzy, Tuklaty,
Tlustovousy, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy,
Šestajovice a v severní části Klánovic

Od 1.9.2005 možnost připojení také na Zahradním Městě

NYNÍ I PLNOHODNOTNÉ TELEFONNÍ LINKY BEZ
PAUŠÁLNÍCH POPLATKŮ A S MINIMÁLNÍMI TARIFY
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placená
 inzerce & reklama

NOVÁ AUTOŠKOLA
NA

STARÉ POŠTĚ
Autoškola Hana Čechová,

Českobrodská 1,
areál Staré pošty,  190 11  Praha-Běchovice

E-mail: autoskola@autocech.cz
http://www.autocech.cz

Tel./fax: 281 863 259
Provádíme výuku a výcvik pro skupiny řidičského oprávnění

skupin AM, A1, A0, An, B a školení řidičů

Provozní hodiny:
pondělí – čtvrtek  16.00 – 19.00
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ZMĚNA

placená
 inzerce & reklama

RODINNÉ DOMY VE VÝSTAVBĚ
PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY, ul. Budčická

březen 2006
●●●●● 4+1 s garáží a sklepem ●●●●● výborné dopravní spojení
●●●●● obytná plocha 130 m2

●●●●● dokončení 1. etapy: září 2006
●●●●● užitná plocha 160 m2

●●●●● pozemky 417 – 495 m2 Ceny:od 31.000,- Kč/m2

obytné plochy domu,
včetně zahrady a 5% DPH

QN DOMOV s.r.o. www.qndomov.cz
V Olšinách 2, Praha 10
Tel/fax/zázn.:  2673 11 673,  2673 12 321,  2727 32 380

www.ivomeduna.net
www.montazklimatizaci.cz

Navštivte naše
KADEŘNICTVÍ a KOSMETIKU

    281 970 221                602 949 359

v Plhovské ulici naproti Peny Marketu
Pracujeme s firmou: Schwarzkopf, která pro nás stále něco vylepšuje.

V týmu jsme dvě a každá máme úplně jiný „rukopis“.
Spojte svojí návštěvu s kosmetikou a určitě budete spokojeni.

Těšíme se na Vás

Radka, Lucie a Renata

AUTODÍLNA
PNEUSERVIS

Opravy vozů všech značek

Újezd nad Lesy   -   603 719 066,   737 525 399

SECOND HAND
Újezd nad Lesy - z Klánovic po levé straně
Pondělí až pátek 10.00–17.00

sobota 9.00–12.00

levná móda pro všechny vč. svatebních
a společenských oděvů
levné oddělení - 10–40,- Kč

AKCE KVĚTEN:
do vyprodání zásob halenky,
kalhoty dámské i pánské Ks 10,- Kč

PŘIJMEME SPOLEHLIVOU PRODAVAČKU
do Večerky na konečné.

DÁLE PRODAVAČKU DO VEČERKY  vedle galanterie
- možno i vitální důchodkyni nebo brig.

Nástup možný ihned.
Tel.: 605 975 842

Sadba zeleniny a květin
●●●●●  Prodej denně 9–18 (Budčická - u Bl. rybníka)      ●●●●●

Ulice Toušická
Úterý  až  sobota
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Antény
TV +  SAT  +  VKV +  Kabe l
Montáže
Opravy
Údržby
Měření signálu
Propojení a seřízení TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelová televize (UPC)
Napojení dalších TV na
stávající anténu
STA, ITA, kabelové
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

Dětský sekáč „Skřítek“
Dovoz z Anglie
AKCE:
1 x týdně nové zboží
1 x měsíčně sleva 30 %

Najdete nás v novém satelitním
městečku za Rohožníkem ve
Vřesové ulici 1089 Květnice III

Otevřeno: PO - NE  10–18 hod.
Neváhejte a volejte:  736 610 910   pí Synková
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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

PRONAJMU KOMERČNÍ PROSTORY
s výlohou 40 m2 + 30 m2 - propojené,

TLF, WC, TUV.
Újezd nad Lesy (u LIDLA)

Tel.: 608 211 580

Př í s lušens tv í  p ro  e lek t rospo t řeb iče

Prodejna: Bobkova 733, Praha 9

Tel.: 281 91 66 08            Po–Pá 10–18 hodin.

SÁČKY DO VYSAVAČŮ
VŠECH ZNAČEK A TYPŮ

ZA ROZUMNOU CENU !!!

placená
 inzerce & reklama

Restaurace NO.110
Praha 9 – Koloděje

přijme šikovného
číšníka / servírku

do mladého kolektivu.
●●●●●

Tel: 605 243 360

cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON (hit letošní sezony), lepidlo zdarma – 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 – 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, 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, 724 271 384, 728 874 254

e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMAAkce KVĚTEN
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DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

16. V MĚSÍCI

I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .
p í  M R Á Z O VÁ ,   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0

P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y
P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E
Ú M Č  P R A H A  2 1  -  P O DAT E L N A   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 1 1

1. Trafika na křižovatce Starokolínská x Novosibřinská
2. Trafika na konečné MHD Rohožník
3. Potraviny Trojánková u zastávky MHD Blatov
4. DOMEČEK (železářství) , roh ulic Zaříčanská x Chotěnovská
5. Večerka „U Pluta“ Kojická 962
6. Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
7. Pracovní oděvy a pomůcky, Novosibřinská 1341
8. Vinotéka – pí Procházková, roh ulic Polenská a Čentická
9. Parfumerie – pí Chadimová, Chotěnovská 635

10. Potraviny „Roškota“, Koloděje (za křižovatkou)
11. Trafika Klánovice ( u potravin )
12. Romantika - dárky pro radost (u zastávky Blatov)
13. Květinářství U Mikešek, Hulická 523
14. Čerpací stanice PETR

Právě vyšel nový

Kde katalog zdarma získat?

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

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

AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 - Újezd nad Lesy

TTTTTel.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382
večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520

HASICÍ PŘÍSTROJE a HYDRANTY
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC

mobil:  603 229 051
Privát:  250 84  Sibřina 178
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Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané  !
Blíží se volby, již za necelý měsíc půjdeme k volebním urnám a rozhodneme o tom, jakým směrem se bude

naše republika  ubírat. Sami  musíme rozhodnout o tom, jestli budeme  další 4 roky znovu couvat před rok
1989, zavalováni stále větší a větší horou  byrokratických  předpisů, papírů a nařízení, nebo zda máme každý
z nás dostatek sebevědomí a zodpovědnosti  a budeme v mnohem větším rozsahu rozhodovat o svém  životě
sami a těm, kteří jsou skutečně hendikepovaní, dokážeme  cíleně pomoci.

Jestli se chcete dozvědět více o programu ODS pro parlamentní volby, přijďte na besedu  s kandidátem do
poslanecké sněmovny  Mgr. Danielem Rovanem  dne 11.5. 2006 v 18 hodin.

Pronajali jsme na tuto setkání sál Divadelního klubu v základní škole - Staroklánovická ulice, vchod z Čentické.
Případné dotazy, související s návazností programu na komunální politiku mohou zodpovědět  i starostka a

přítomní zastupitelé  z řad ODS. Těšíme se na Vaši účast.

O našem  programu  do podzimních komunálních voleb Vás budeme informovat v některém z dalších
Zpravodajů, kde  bude vyčleněn  prostor  pro  prezentaci  kandidujících  stran a sdružení, a připravujeme  pro
Vás  besedu s kandidáty do našeho zastupitelstva .
Přejeme  Vám  šťastnou volbu.

Sobě přejeme, abychom vyhráli, protože věříme, že v tom případě vyhrajete i Vy

Za  Místní sdružení ODS  Dr. Zuzana Dastychová.

Pro hlavní město je podpora rozvoje příměstských částí  prioritou
O rozvoji příměstských částí, školství, bydlení i životním prostředí jsme si povídali s náměstkem primátora

Ing. Janem Bürgermeisterem.

Praha 21 je v posledních letech velmi žádanou lokalitou k bydlení, proto bude na svůj rozvoj potřebovat
poměrně vysoké investice. Pomůže hlavní město?

Samozřejmě. Praha zainventuje např. celou rekonstrukci hlavního kanalizačního přivaděče na čistírnu
odpadních vod v Újezdě nad Lesy, který již kapacitně nestačí a bránil by tak rozvoji městské části. Akce, která
si vyžádá z rozpočtu metropole cca 100 – 120 mil. korun, je nyní již ve fázi vydání stavebního povolení.
Pracovat na přivaděči se tedy začne ještě letos. Pro hlavní město je podpora rozvoje příměstských částí prioritou
právě proto, že je mají nejen Pražané stále více v oblibě jako lokality k příjemnému bydlení. Jen v Újezdě nad
Lesy přibylo za posledních pět let více než dva tisíce obyvatel a počet stále stoupá. Jde navíc především
o mladé rodiny s dětmi.

To si vyžádá investice také do školství, životního prostředí atd.?
Přibýváním stále nových obyvatel se v posledních letech změnila demografická studie lokality, které se

také musejí přizpůsobit naše zdejší priority. Praha v loňském roce postavila ve spolupráci s radnicí v Újezdu
nad Lesy novou mateřskou školku za cca 30 mil. korun. Průběžně metropole financuje postupné rekonstrukce
budov zdejší základní školy i všech předškolských zařízení. Celkem jsme v loňském roce do těchto modernizací
investovali zhruba 7 mil. korun. Podobnou částku předpokládáme i letos. Jsme si vědomi toho, že rodiny
s dětmi musejí mít kde trávit svůj volný čas. Proto hlavní město v posledních dvou letech také finančně zajistilo
rozsáhlé rekonstrukce obou rybníků, včetně zpevnění hrází a břehů a modernizace obslužných zařízení. Důležitou
investicí byla i parková úprava přilehlých lokalit, které se staly velmi příjemnou odpočinkovou zónou pro
obyvatele z širokého okolí. Do údržby zeleně v městské části přitom Praha dává cca 3 – 5 mil. korun ročně.

Počítáte s investicí také do dětských hřišť?
Začínáme budovat nová hřiště – pro děti od 10 do 15 let vedle Masarykovy základní školy, na sídlišti Rohožník

a také v areálu fotbalového klubu. U stávajících hřišť doplníme zábavní prvky. Vše by mělo být hotovo do
konce roku a představuje to třímilionovou investici. Praha dále poskytne Klánovicím překlenovací bezúročnou
půjčku ve výši 10 milionů korun právě na projekt úpravy prostředí okolo základní školy a sportovní haly.

Praha na podzim získá v městské části Běchovice první byty postavené v rámci PPP projektu. Vysvětlete
nám jeho podstatu.

Public Private Partnership je pilotním projektem spolupráce města a soukromého investora. My nabízíme
pozemky hotové pro bytovou výstavbu včetně projektu a hledáme partnera, který na nich bytové domy postaví.
Místo ceny za koupi pozemků nám na základě jejich ceny nabídne poměrnou část bytů. Domy zde vyrůstají na
místě bývalého rozpadajícího se statku, pro městskou část (MČ) by bylo finančně náročné zajistit prostředky
byť jen na demolici. Tím, že se podařilo získat investora, získá MČ nejen deset nových bytů, ale zlepší se
i infrastruktura, v okolí domů se postupně zrodí nové centrum Běchovic. Tato právní konstrukce jiných funkčních
zdrojů do bytové výstavby se osvědčila a pro rok 2007 už neplánujeme zapojení daňových výhod do bytové
výstavby. Tímto způsobem máme projekčně a majetkově připraveny další 2 tisíce bytů na území metropole.

Velkým problémem, který trápí obyvatele Prahy 21, je kanalizace na hlavní komunikaci Novosibřinská
a Starokolínská. Bude magistrát tento problém v dohledné době řešit?

Hlavní město již spolu se zdejší radnicí tento úkol řeší. Vhodné zasíťování považujeme za velmi důležité.
Rekonstrukce kanalizace na hlavním tahu je nyní ve fázi územního rozhodnutí a mohla by začít již v následujícím
roce. Jde také o velmi vysokou investici – cca 100 mil. korun.

18. dubna 2006
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Komunistická strana Čech a Moravy

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás co nejpodrobněji seznámit s naším volebním programem, který řeší současné problémy
v jednotlivých oblastech společenského života. Vzhledem k tomu, že jsme limitováni prostorem, který nám
redakce místního zpravodaje dává, citujeme pouze z úvodu volebního programu KSČM 2006 – 2010 pro volby
do PS PČR.

Komunistická strana Čech a Moravy předkládá volební program pro volby v roce 2006 za situace, kdy
pravicová demontáž doposud existujících sociálních jistot garantovaných státem je každodenní realitou.
Konstatuje, že se Česká republika dostala na křižovatku. Ve volbách budou lidé volit mezi neoliberální
pravicovou politikou reprezentovanou především ODS – a levicovou politikou, spojenou s úsilím o zachování
a rozvíjení základních hodnot sociálního státu.

KSČM si je vědoma toho, že nabízí volební program v realitě kapitalistické společnosti, se kterou se však
nesmiřuje. Je si vědoma objektivního působení integračních a globalizačních procesů . vychází z odpovědnosti
silné levicové strany,ke které se obrací naděje voličů a sympatizantů levicového a demokratického smýšlení
a sociálního cítění. ¨

Dlouhodobá orientace KSČM na systémovou změnu socialismu demokratickou cestou je nemyslitelná bez
trvalé kritické distance ode všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci socialistických myšlenek. KSČM
odmítá jakékoliv ospravedlňování omezování demokracie, diskriminace nebo represe za názory v minulosti
i v současnosti.

Za své přirozené spojence považuje široké spektrum občanů i občanských sdružení a iniciativ, které přeje
zlepšení poměrů při zajištění nezbytných sociálních jistot. Jako své voliče vnímá lidi práce, od dělníků
a zemědělců, přes pracovníky obchodu a služeb, informačních a komunikačních oborů, po vědce, inženýry
a techniky, manažery, lékaře, zdravotníky, učitele, zaměstnance ve státní a veřejné správě, pracovníky sféry
kultury a sportu, ale i drobné a střední podnikatele. Obrací se na mladé rodiny, mládež jako celek, studenty
nevyjímaje, ženy, důchodce, zdravotně hendikepované občany a nezaměstnané.

Na závěr vám předkládáme prvních pět kandidátů KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny PČR  v hl. m.
Praze.

1. Ing František Beneš CSc. – 61 let, zeměměřič
2. Ing. Jiří Dolejš – 45 let, ekonom
3. RNDr. Václav Exner CSc. – 63 let, fyzik
4. Mgr. Marta Semelová – 46 let, učitelka
5. PhDr. Josef Skála CSc. – 54 let, podnikatel

Vážení spoluobčané, pokud se chcete dozvědět více o našem volebním programu, přijďte pobesedovat s našimi
kandidáty dne 18:5. 2006 v 18:_00 hod do zasedací místnosti MÚ. Všichni jste srdečně vítáni.

Za místní organizaci
Dr. Pavel Janda
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