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Milí spoluobčané,

podzim už vystř ídal  léto. Doufáme ještě v někol ik  hezkých
slunečných dnů, ale víme, že bude přibývat těch pošmourných a večery
budou stále delší. V takovém čase bývá příjemnější zůstat doma. Třeba
s pěknou knihou. Újezdská knihovna jich nabízí k půjčení bezmála
šestnáct tisíc. Jak říká v rozhovoru uvnitř tohoto čísla zpravodaje
knihovnice paní Marie Tomaidesová, nelze přesně určit, po kterých je
největší poptávka. Protože kolik čtenářů, tolik zájmů. „Ale všeobecně
je největš í  zá jem o nov inky v  be let r i i  a  současné bestse l ler y, “
konstatuje. Dočtete se i o tom, co všechno obnáší její práce a co se
v knihovně za poslední dobu změnilo.

V říjnovém zpravodaji najdete kromě jiného i seznam spolků
a občanských sdružení působících v Újezdě nad lesy včetně kontaktů.
Nechybí ani pravidelná rubrika určená zahrádkářům. Tentokrát například
o tom, jak zazimovat trvalky nebo sázet cibuloviny,

příjemné čtení přeje
redakce Újezdského zpravodaje

Uvnitř rozhovor s knihovnicí
paní Marií Tomaidesovou



2

ZPRÁVY Z RADY

Informace ze 16. schůze
Rady MČ Praha 21 z dne
22. srpna 2007

Neschvaluje

- žádost o mimořádný finanční pří-
spěvek nad rámec grantového ří-
zení občanskému sdružení NOVÁ
ŽENA

Bera na vědomí

- poděkování za pronájem bytu v ulici
Novosibřinská 673 a zároveň uklá-
dá tajemníkovi ÚMČ Praha 21
panu Saitzovi odpovědět na dopis
v intencích jednání Rady MČ Praha 21

- zápis z 8. schůze Komise pro po-
třeby seniorů a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OŽPD) předložit
radě rozpracovaný postup při řešení
odstranění zápachu u prodejny
Lidl a hledat i jiné cesty, např. právní

- návrh koncepce „Prognóza, koncepce
a strategie ochrany přírody a krajiny
v Praze“ oznamovatele HMP, MHMP,
odboru ochrany prostředí a záro-
veň konstatuje, že nemá námitek
k obsahu návrhu koncepce
„Prognóza, koncepce a strategie
ochrany přírody a krajiny v Praze“
a dále souhlasí s veřejným projedná-
ním koncepce na nejbližším jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21 a ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

Schvaluje

- změnu studie firmy STAVINVEST
Q s.r.o. na výstavbu bytových jed-
notek na parcelách   č. 731, 732,
733, 734/1, 734/2, 734/3 a 745 v k.ú.
Újezd nad Lesy

- využití finančních prostředků
ve výši 401.866 Kč z vedlejší hospo-
dářské činnosti pro dofinancování
výdajů investiční akce „Rekon-
strukce tenisových kurtů (ORG. č.
4225)“ a zároveň ukládá Finanční-
mu odboru převést tyto finanční
prostředky z vedlejší hospodářské
činnosti do hlavní činnosti pro dofi-
nancování výdajů inv. akce „Rek.
tenisových kurtů (ORG. č. 4225)“,

v kapitole 06 – Kultura, sport a ces-
tovní ruch

- Dodatek č. 4 k Organizačnímu
řádu – k příloze č. 2 náplně práce
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou a tajemníka pana
Saitze podpisem Dodatku č. 4
k Organizačnímu řádu

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 – pondělí 17. září 2007
v 18 hodin, které se bude konat
v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 21 a zároveň schvaluje pro-
gram jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 dle předloženého návr-
hu, který je nedílnou součástí
usnesení a dále souhlasí s doplněním
programu o body z dalších jednání
Rady MČ Praha 21 do doby konání
Zastupitelstva

- návrh Dodatku č. 9 k rámcové
smlouvě č. 131/06 ve znění Dodat-
ku č. 3 a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem tohoto
dodatku mezi MČ Praha 21 a fir-
mou RHM Projekt, spol. s r.o.

- na základě hodnocení veřejné
zakázky uzavření smlouvy o dílo
na akci „Odstranění navážky
z pozemku č. parc. 1628“ se spo-
lečností DePa s.r.o., K Hořavce 270,
190 16 Praha 9 – Koloděje a záro-
veň schvaluje využití finančních
prostředků na krytí akce z vedlejší
hospodářské činnosti MČ a dále
ukládá finančnímu odboru převede-
ní finančních prostředků ve výši
998.244 Kč z vedlejší hospodářské
činnosti do hlavní činnosti v kapitole
08 – Hospodářství a  pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo

- návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 77/07 mezi MČ Praha 21
a JMT Stav Praha s.r.o., týkající
se stavebních úprav v Masarykově
ZŠ Polesná 1690, 190 16 Praha 9
– Újezd nad Lesy a zároveň revokuje
Usnesení Rady MČ Praha 21 č. 329
ze dne 13. 6. 2007 v části schvaluje
následovně: nahrazuje text „finanční
krytí ve výši 386.852 Kč z fondu
reprodukce příspěvkové organizace“
textem „dofinancování stavebních
úprav v Masarykově ZŠ ve výši
710.657 Kč z fondu reprodukce
příspěvkové organizace“

- provedení oprav topení a výměnu
plynového kotle do výše 120.000  Kč
v domě Novosibřinská 673 podle
nabídky firmy TESPO RAC spol.
s r.o. Akce bude hrazena z účtu
9021 – Vedlejší hospodářská čin-
nost. Zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy
o dílo a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 77/07

Souhlasí

- s návrhem zadání Územního plánu
hl. m. Prahy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (Odbor majetku a in-
vestic) postoupit stanovisko Rady
MČ Praha 21 Odboru územního plánu
Magistrátu hlavního města Prahy

- se záměrem odprodat část pozemku
č. parc. 1009/77 o výměře cca 30 m2

v k. ú. Újezd nad Lesy s tím, že
žadatel zajistí geometrický plán pro
oddělení části pozemku na vlastní
náklady a že pozemek není zasí-
ťován ani zatížen věcným břeme-
nem. Cena pozemku je stanovena
dle cenové mapy pozemků platné
pro rok 2007, a to 2000 Kč/m2. Záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21
za 1. pololetí 2007 dle přílohy, kte-
rá je nedílnou součástí originálu
usnesení a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 49 –
změna rozpočtu v roce 2007, a to
uzavření finančního vypořádání
za rok 2006, tj. výsledné saldo fin.
vypořádání za rok 2006 – odvod
ve výši 8.320.373 Kč na ZBÚ hl.
m. Prahy dle tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení a ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s odvoláním paní Moniky Šárové
z funkce členky finančního výboru
k 31. 8. 2007 z důvodu rozvázání
pracovního poměru a zároveň sou-
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hlasí se jmenováním paní Věry Cr-
hové členkou finančního výboru
s platností od 1.9.2007

- s prodloužením termínu pro podání
nabídek na odkoupení pozemků
přilehlých k bytovým domům
na sídlišti Rohožník do 31. 12. 2007
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s tím, že se odpadkové koše na
psí exkrementy budou nakupovat,
instalovat, provozovat a doplňovat
sáčky v roce 2008, příp. i 2009
podle finančních možností MČ
Praha 21 v těchto lokalitách ulic,
a to na každém rohu ulic či ob ulici:
lokalita „Ekospol“ (ulice Ochozská,
Okenská, Ctiněveská); lokalita „IPB
Real“ (ul. Čenovická); lokalita kolem
rybníka (ul. Druhanická, Rozhovická,
Rožmitálská); lokalita „Na Božkovně“;
lokalita kolem sídla Městské policie
Praha a místní knihovny (ul. Lišická,
Lomecká a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento ma-
teriál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Odvolává

- z funkce tajemnice Stálé hodnotí-
cí komise pro potřeby odboru ma-
jetku a investic paní Moniku
Šárovou k 31. 8. 2007 z důvodu
rozvázání pracovního poměru
a zároveň jmenuje paní Markétu
Slavíkovou tajemnicí Stálé hodnotící
komise pro potřeby Odboru majetku
a investic s platností od 1. 9. 2007

Informace ze 17. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
5. září 2007

Schvaluje

- uvolnění finančních prostředků ve výši
150. tis. Kč pro FK Újezd nad Lesy.
Finanční prostředky budou uvolně-
ny z rezervy v kapitole 10 – Poklad-
ní správa.

- zadání veřejných zakázek malého
rozsahu na akci „Úprava veřejné
zeleně – vybudování lesoparku“
a zároveň schvaluje níže uvede-

ný seznam firem k předložení na-
bídky na stavební práce a úpravu
zeleně a níže uvedená kritéria.
Seznam firem:

a) JMT Stav Praha s.r.o., Pšeničná
20, 190 11 Praha 9; b) DePa s.r.o.,
K Hořavce 270, 190 16 Praha 9;

c)Stavby a.s., Táborská 1148, 251 01
Říčany;
Kritéria: cena, lhůta dodávky, zá-
ruka.  Zároveň pověřuje Odbor ma-
jetku a investic vyzvat firmy dle
schváleného seznamu k předložení
nabídky a výsledek hodnocení
předložit na jednání rady

- úpravu Územního plánu hlavního
města Prahy  č. U 0562 v k. ú.
Újezd nad Lesy - změna míry vy-
užití území z kódu A na kód C pro
plochu OB na pozemcích p. č.
1435/1 a 1435/7 s podmínkou za-
chování původní podlažnosti bu-
dovy  a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(Odbor majetku a investic) postou-
pit stanovisko rady Odboru územ-
ního plánu Magistrátu hlavního
města Prahy

Souhlasí

- na základě doporučení hodnotící
komise s prodejem pozemku
parc. č. 4120/3 v k.ú. Újezd nad
Lesy uchazečce – JUDr. Haně
Němečkové, jejíž nabídka splnila
podmínky záměru MČ Praha 21
č. 274  a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- se záměrem odprodat pozemek č.
parc. 2151/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy o výměře 67 m˛. Minimální
nabídková cena pozemku je sta-
novena dle cenové mapy pozemků
platné pro rok 2007 na 2.230  Kč/m

2
.

A zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento mate-
riál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Záměr bude vyvěšen,
pokud bude schválen Zastupitel-
stvem MČ Praha 21.

- s povolením vkladu kupních smluv
(viz. tabulka, která je nedílnou
součástí usnesení) na nebytové
prostory – garáže v domě Žíšovská
1627 do katastru nemovitostí a záro-

veň ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit návrh na povolení vkladu
kupních smluv do katastru nemo-
vitostí na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

-   s povolením vkladu kupních smluv
(viz. tabulka, která je nedílnou sou-
částí  usnesení) na nebytové pro-
story – garáže v domě Žíšovská
1628 do katastru nemovitostí
a zároveň ukládá  starostce pí
Vlásenkové předložit návrh na
povolení vkladu kupních smluv do
katastru nemovitostí na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s povolením vkladu kupních smluv
(viz. tabulka, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení) na neby-
tové prostory – garáže v domě
Živonínská 1629 do katastru nemo-
vitostí a zároveň  ukládá  starostce
pí Vlásenkové předložit návrh
na povolení vkladu kupních smluv
do katastru nemovitostí na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

-   s rozpočtovým opatřením č. 51
– změnou rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení finančních
prostředků z VHČ ve výši 998.244 Kč
do hlavní činnosti na financování
neinvestiční akce „Odstranění na-
vážky z pozemku parc. č. 1628“
v kap. 08 – Hospodářství. A zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 52– změ-
nou rozpočtu v roce 2007 dle před-
loženého návrhu – tabulky, která
je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o dofinancování inves-
tiční akce „Rekonstrukce učeben
MZŠ a MŠ Polesná“ ve výši
710.657 Kč z fondu reprodukce
majetku Masarykovy ZŠ a MŠ
Polesná v kap. 04 – Školství, mlá-
dež a samospráva. A zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

-   s rozpočtovým opatřením č. 53
– změnou rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu – tabulky,
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která je nedí lnou součást í
usnesení. Jedná se o přijetí
účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Ministerstva
práce a sociálních věcí na vý-
platu příspěvku na péči ve výši
1 300 000 Kč podle zákona č.
108/2006 Sb.,  o sociálních
službách v kap. 05 – Zdravot-
nictví a sociální oblast.  Zá -
roveň  uk ládá  s ta ros tce  pí
Vlásenkové předložit toto roz-
počtové opatření ke schvále-
ní na jednání Zastupitelstva

Od měsíce září se uvolnily

HODINY K PRONÁJMU
TĚLOCVIČNY V ZŠ MASARYKOVA:

každá středa v týdnu v čase: 20:30 – 22:00 hod
každý pátek v týdnu v čase: 19:00 – 22:00 hod

(mimo st. svátků, vánočních a hlavních prázdnin)

Pronájem je vhodný pro všechny druhy kolektivních sportů, tanečních skupin atd.
Cena za hodinu pronájmu: 250 Kč.

Kluby, ve kterých sportují újezdské děti a neplatí žádné klubové příspěvky mají

pronájem zdarma.

Dále nabízíme k jednorázovému,
nebo dlouhodobému pronájmu

SPOLEČENSKÝ SÁL,
který lze využít též jako divadlo.

Je vybaven zvukovým i světelným parkem.

K pronájmu: pondělí – pátek: 15:00 – 22:00 hod.

Informace na : 777 811 331, zdenek.vorisek@praha21.cz

                                                                                                       Zdeněk Voříšek, VHČ

MČ Praha 21
- se změnou územního plánu na po-

zemku parc. č. 777/1 (PK 556/2)
v k.ú. Újezd nad Lesy na OB za
účelem výstavby nízkopodlažních
rodinných domů  a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Trvá

- na svém usnesení č. 239 ze dne
11. 4. 2007 týkající se žádosti
pana Janečka o odkoupení po-

zemku parc. č. 1407 v k. ú. Újezd
nad Lesy

Nesouhlasí

- se změnou územního plánu na po-
zemcích č.p. PK 388/6 a PK 382/9
v k.ú. Újezd nad Lesy na OB za
účelem výstavby rodinných domů
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit tento ma-
teriál ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Z ÚŘADU



5

Z ÚŘADU

     Vážení a milí spoluobčané

     Jako každoročně, i letos bych Vám chtěla představit a přiblížit spolky a občanské sdružení a
kontakty na jejich vedení, které působí v Újezdě nad Lesy. Jejich fungování  je možné jen za podpory,
úsilí, účasti a vložení volného času všech členů jednotlivých spolků, neboť se povětšinou jedná o
neziskové organizace, které jsou ale důležité pro celkové dění  a kulturní rozvoj naší MČ.
     Radnice se snaží o aktivní spolupráci a pokuď je to v jejich možnostech, i o finanční a jinou
podporu chodu jednotlivých sdružení. Základním pilířem finanční pomoci je každoroční vyhlašování a
udělování grantů, jejichž finanční prostředky vyčleňuje městská část ze svého rozpočtu. Na této formě
pomoci se již utvořila mezi radnicí a spolky, které jsou aktivní a úspěšně se snaží o zkvalitnění
kulturního a společenského dění v naší obci vstřícná a smysluplná spolupráce. Tato společná cesta se
neustále zkvalitňuje, obec spojuje a vytváří přátelské „ovzduší“ pro rozvíjení kulturního, společenského
a sportovního života u nás.

Po vyhlášení a schválení grantového programu Radou MČ a Zastupitelstvem MČ  budou, jako
každoročně přijímány Žádosti o grant na rok 2008 během ledna až února roku 2008.

Jitka Králová, grantové řízení
Tel:  281 012 958

Seznam spolků a občanských sdružení
v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

název Adresa, kontakty

1. Maminy z Újezdské roviny Mgr.Lenka Krupanská
Staroújezdská 45, 190 16 Praha 9
Tel.: 281 972 248

2. Školní sportovní klub (ŠSK) Mgr.Miroslav Kurka
Malešovská 1651, 190 16 Praha 9
Tel.: 281 972 686
e-mail: mikurka@radva.cz

3. Český rybářský svaz – Újezd nad Lesy Václav Melichar
Barchovická 417, 190 16 Praha 9
Tel.: 602 668 702

4. Sdružení důchodců Újezd nad Lesy Květa Svátková
Starokolínská 136, 190 16 Praha 9
Tel.: 281 971 150

5. Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy Blanka Exnerová
Oplanská 160, 190 16 Praha 9
Tel: 281 971 101, 608 537 551

6. Svaz postižených civilizačními chorobami Dr. Zdeňka Ladová
Poříčská 2089, 190 16 Praha 9
Tel.: 777 327 145, 281 970 996

7. JUNÁK  „Douglaska“ Újezd nad Lesy Jan Jacek
Žeretická 1665, 190 16 Praha 9
Tel.: 281 973 190, 721 865 023
e-mail: jan.jacek@post.cz
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8. SK Kangsim Dojang Marek Doxanský
Za Černým mostem 1522a, 198 00 Praha 9
Tel.:776 700 496
e-mail: madox@seznam.cz

9. FK Újezd nad Lesy Jiří Borovička
Soběšínská 1008, 190 19 Praha 9
Tel.: 777 320 047
e-mail: jborovicka@seznam.cz

10. Základ.kynolog. organizace – 394 Hana Fraňková
Sulovická 1387,190 16 Praha 9
Tel.: 606 757 249
e-mail: info@zko-ujezdnadlesy.cz

11. Balet – ARABESKA Daniela Poková
Čekanovská 501
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 971 183, 603 847 737

12. FC Rohožník United David Stulík
Chmelická 553, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 603 149 741

13. TJ Sokol Újezd nad Lesy Ing.Jiří Čemus
Malešovská 1650/22, 190 16 Praha 9
Tel.: 602 743 185
e-mail:cemus@egp.cz

14. Baby centrum v zahradě Marie Dukátová
Občanské sdružení Nová žena Starokolínská 132,190 16 Praha 9

Tel. : 777 313 133, 606 225 225
e-mail: info@vzahrade.cz

15. FC Šampion Rohožník, MUDr. Vojtěch Engelmann
odd.futsalu Živonínská  1629, 190 16 Praha 9

Tel.: 607 682 535, 281 971 785
e-mail: engelmann@tiscali.cz

16. Sbor dobrovolných hasičů velitel Josef Doškář
Újezd nad Lesy Toušická 574, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 971 626, 602 361 519

17. Český červený kříž Irena Zajacová
Újezd nad Lesy Rápošovská 151, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 970 138

                Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
                          Úřad městské části Praha 21

vyhlašuje dne 24.9.2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent odboru životního prostředí a dopravy
na dobu určitou. Platová třída 9, požadované vzdělání středoškolské.

Bližší podmínky na úřední desce, nebo v kanceláři tajemníka.
                                                                                                   Saitz Vladimír, tajemník
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE

 Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
> říjen Dědická x Ranská 6. 10. velkoobjemový odpad

Valdovská x Hrádková 6. 10. velkoobojemový odpad

> listopad předvánoční úklid ve dnech 8. a 9. listopadu

V pátek dne 8. 11. 2007 kolem poledne se přistaví VOK na níže uvedená stanoviště, v sobotu ráno dne
9. 11. 2007 se nejplnější kontejnery vymění (max. 7 VOK) a odpoledne (kolem 13:00 hod) se odvezou.

1. Toušická (proti spořitelně)
2. Rohožnická (u Alberta)
3. Netušilská x Brzická
4. Druhanická x Staroújezdská
5. Lomecká x Zbýšovská
6. Žehušická x Měšínská

Předpokládaná hodina zavezení  kolem desáté, 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
Martina Nejtková, OŽPD

7. Dědická x Ranská
8. Holšická  x Sudějovická
9. Valdovská x Hrádková

10. Bělušická x Pilovská
11. Lomecká x Zaříčanská
12. Církvická x Ochozská

Adresa: Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice
Telefon: 281 924 959

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod v letním období do 18:00 hod
So 8:30 – 15:00 hod

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

Za úhradu
- pneumatiky 25 Kč za kus

Martina Nejtková, OŽPD

INFORMACE SBĚRNÝ DVŮR - HORNÍ POČERNICE
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Popelnice na rostlinný odpad
Nevíte, jak likvidovat rostlinný odpad? Můžete si objednat popelnici na rostlinný odpad a to prostřednictvím

Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21. Stačí vyplnit smlouvu na odvoz rostlinného odpadu
a zvolit si velikost sběrné nádoby. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 – 12:00 a 13:00 – 17:30
a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Vývoz popelnice je 1 x za 14 dní ( lichý týden v sobotu). Každý si může vybrat období, kdy popelnici nejvíce využije.

Počet měsíců období svozu nádoba 120 l nádoba 240 l
12 měsíců celý rok 500,- (595,- vč. DPH) 900,- (1071,- vč. DPH)
10 měsíců březen - prosinec 420,- (500,- vč. DPH) 750,- (892,5 vč. DPH)
  8 měsíců duben - listopad 346,- (412,- vč. DPH) 600,- (714,- vč. DPH)
  7 měsíců květen - listopad 300,- (357,- vč. DPH) 525,- (625,- vč. DPH)
  6 měsíců květen - říjen 256,- (305,- vč. DPH) 450,- (535,5 vč. DPH)

Více informací vám poskytneme na tel.: 28 10 19 43, 63 a 49.
Dále upozorňuji všechny občany, kdo již službu využívá, aby dávali naplněnou nádobu na ulici alespoň den

před vývozem. Svozová společnost začíná vyvážet popelnice v časných ranních hodinách, a proto by vám
nádoba nemusela být vyvezena.

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU

KAM S ROSTLINNÝM ODPADEM?
Kompostárna biologického odpadu

adresa: Dřevčická ulice, č.parc. 830/25, Praha 10 - Malešice (na rohu ulic Dřevčická a Čenokostelecká)
Kompostárna (dočasná stavba) se nachází v území, kde je plánovaná výstavba křižovatky. Provoz
kompostárny byl prodloužen do 18.1.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

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

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

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.
Nyní bylo dohodnuto s provozovatelem kompostárny odměna pro občany odevzdávající bioodpad do
kompostárny. Občan získá zdarma 35 % vyrobeného kompostu.
Nárok na odběr kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako suma za předcházející rok. Odběr musí být proveden
v období od 1. 4. do 30. 11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán.

Provoz kompostárny:

19. 1. 2007 - 18. 3. 2007 včetně provoz přerušen

19. 3. 2007 - 18.12. 2007 včetně běžný provoz

19.12. 2007 - 18. 3. 2008 včetně provoz přerušen

19. 3. 2008 - 18. 1. 2009 včetně běžný provoz

Provozní doba:

Pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v době zimního času do 17:00)
Sobota 8:30 - 15:00

www.jena.cz nebo tel.: 233 081 333
Martina Nejtková, OŽPD
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ
ODPAD A ŠTĚPKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

     dne 17. listopadu 2007 budou přistaveny postupně po osmé hodině velkoobjemové
kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

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

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny. Kontejnery se ráno rychle naplní a není možné je obratem
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj odložit.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně    NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové
pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.

Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly.
Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování  větví.

Větve shromažďujte poblíž  kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin. Firma bude postupně projíždět
jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat.

Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat: drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve
z keřů, stonky od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto prosím házejte do kontejneru!!!

Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD
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KAM S LISTY KAŠTANŮ
     Stejně jako v loňském roce máte možnost  vyzvednout si pytle na

listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou.
Pytle se vydávají od 3. října 2007  na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu

v přízemí naproti podatelně ) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.

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

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

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnou jírovcovou  můžete:

1. odevzdat ve sběrném dvoře  hl. m. Prahy,
na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 281 92 49 59
provozní doba: PO – PÁ 8:30 – 17:00

SO 8:30 – 15:00
2.. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu a firma Pražské služby vám pytel odveze.

Této firmě budeme pravidelně zasílat seznam lidí, kteří si pytle u nás na úřadě vyzvedli. Pytle se budou
odvážet do konce měsíce listopadu.

Martina Nejtková, OŽPD
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Joanne Kathleen Rowlingové, i Foglarovy Rychlé šípy,
sci-fi a další.
Jaký je poměr návštěvníků vzhledem k věku? Chodí
sem více dospělých nebo dětí?
V současné době je v knihovně registrováno 842
dospělých čtenářů, kteří docházejí pravidelně. V
kategorii děti a mládež je evidováno 692 čtenářů, z
nichž však asi 490 dochází pravidelně a ostatní dle
okamžité potřeby, hlavně v souvislosti s doporučenou
školní četbou.
V kterou dobu bývá v knihovně plno a kdy naopak
méně lidí?
Nejvíce návštěv se uskutečňuje v době od 13 hodin
do uzavření, tedy v čase kdy končí škola a lidé se
vrací z práce.Nejmenší návštěva bývá naopak mezi
desátou a dvanáctou hodinou, kdy chodí hlavně
maminky s malými dětmi a důchodci.
Stává se, že lidé knížky nevrací? Jak v takových
případech postupujete?
Také se stává, že čtenář knihu nevrátí, ale je to
většinou v případě, že se odstěhuje. A pak je  i
s ohledem na striktní dodržování ochrany osobních
údajů téměř nemožné dohledat novou adresu a získat
knihu zpět. Musím knihu odepsat a vyřadit z evidence.
Ale je to poměrně vzácné.
Jiná situace nastane, když čtenář knihu ztratí, nebo
poškodí. Pak stejný titul zakoupí, nebo cenu knihy
včetně pokuty zaplatí.
Všeobecně lze říci, že půjčovní morálka našich čtenářů

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ROZLOUČENÍ
Motto: „Není rozhodující délka tvého života,

ale to, co v něm pro druhé uděláš.“

Těžko lze uvěřit té smutné zprávě, že náhle
opustil své nejbližší pan MUDr. Martin Cajthaml.
Narodil se a trvale žil v Újezdě nad Lesy. V povědomí
svých přátel a kolegů zůstane vždy jako čestný
a obětavý člověk, kterému nebylo zatěžko pomoci
všude tam, kde bylo třeba, bez ohledu na čas a své
soukromí. Nikdy nezapomenou nejen rodiny, ale
i kamarádi, kolegové a přátelé, které pojila společná
práce, společný zájem a celoživotní přátelství.
A nezapomenou ani újezdští občané, kterým ochotně
a rád pomáhal při zdravotních problémech. Čest jeho
památce.

Svátkovi

VZPOMÍNÁME
Dne 17.října 2007 by se dožil náš otec

MUDr. Blahoslav Hruška 100 let.
Žil a pracoval v obci - v Újezdě nad Lesy - od
roku 1938 do roku 1959, kdy náhle zemřel.

Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi.

Tomáš a Blahoslav, synové s rodinami

Knihovnice Marie Tomaidesová půjčuje v újezdské
knihovně knihy už přes třicet let. Vystřídala tu v roce
1976 knihovníka pana Krátkého. Jak říká, jejím velkým
přáním jsou kromě zvelebení prostor a modernizace
vybavení hlavně spokojení čtenáři.
Kolik bylo v knihovně knih, když jste tu začínala?
Při mém nástupu v roce 1976 bylo v knihovně 8625
knih.
A v současné době?
Dnes je v knihovně téměř 16 tisíc knih a  knižní fond
je průběžně doplňován a zároveň jsou vyřazovány
opotřebované a zastaralé knihy.
Jak a podle čeho vybíráte nové knihy do knihovny?
Především podle zájmu a potřeb čtenářů. Záběr je
široký, takže tu nechybí beletrie naše i světová,
dobrodružná, historická, válečná, literatura faktu,
detektivky, životopisy, cestopisy, kuchařky, knihy pro
kutily, zahrádkáře, ale i dějiny, společenské vědy a
filozofie. Pro děti pak pohádky a povídky, dobrodružné
knihy, hodně encyklopedií, fantasy, komiksy, romány
pro dívky a doporučená a mimočítanková školní četba.
O které knihy je největší zájem?
Nedá se to přesně určit, protože kolik čtenářů, tolik
zájmů, ale všeobecně je největší zájem o novinky
v beletrii a současné bestsellery, například: I města
mají vši od Mileny Holcové, Alchymista nebo Záhir
Paula Coelha, Šifra Mistra Leonarda Dana Browna,
Paměť mojí babičce od Petry Hůlové a jiné. Děti si
hodně půjčují vše od spisovatelky Lenky Lanczové,

NEVÍTE CO SI PŘEČÍST? V KNIHOVNĚ VÁM PORADÍ
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je velmi dobrá.
Ve většině případů se jedná spíše o překročení výpůjční
lhůty a čtenář zaplatí pokutu dle výpůjčního řádu.
Mnoho čtenářů využívá i možnosti prodloužení výpůjční
lhůty, což lze dojednat i telefonicky.
Knihovna to ale není jen půjčování knih …
Je tu také pět internetových míst, které využívá mládež
i dospělé. .
Kromě toho knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční
službu, rezervaci zadaných titulů a zodpovídání
faktografických informací.
Zároveň chystáme besedy podle požadavků škol a
mateřských školek.
Letos se také konal první ročník literární soutěže.
Komu je určená?
Ke Dni dětí vyhlásila muzejní komise literární soutěž
pro I.a II.stupeň ZŠ, která byla zaměřena na vlastní
tvorbu dětí (články, básničky, povídky, pohádky a jiné).
Komise, ve které byli zástupci školy, knihovny a
Městské části vybrala nejlepší soutěžící v každé
kategorii a ti byli oceněni diplomem a knižní poukázkou.
Osobně jim poblahopřála i paní starostka. Odměněným
dětem zahrály jejich vrstevníci z hudebních kurzů
pořádaných úřadem Městské části a organizovaných
knihovnou. S opakováním podobné soutěže počítáme
opět v roce 2009.
Jak dlouho vlastně knihovna v Újezdě funguje ?
Podle obecní kroniky jsou první záznamy o fungování
veřejné knihovny z r.1926.V tomto roce bylo 21
registrovaných čtenářů,kteří si vypůjčili 101 knih. Jen
pro zajímavost, v roce 2006 uskutečnilo 1534
registrovaných čtenářů celkem 34 927 výpůjček.
Později již byly v obci tři veřejné knihovny. Kromě
knihovny Na křižovatce v domě „U Ťukalů“ (dnes Harieta
a prodejna dárků), také v Nové Sibřině (v blízkosti
dnešní restaurace „U Rohožníku“) a na Blatově. Také
některé spolky a organizace měly své menší
knihovny.V roce 1956 se knihovny sloučily do jedné,“Na
křižovatce“.
V roce 1960 se knihovna stěhovala do bývalé
restaurace“U Kunců“ (dnešní videopůjčovna) a v roce
1992 se přestěhovala do budovy dnešního úřadu
Městské části. Do současných prostor v Lomecké ulici
byla přestěhována v roce 2004.
Co obnáší práce knihovnice?
Podrobný výpis mé pracovní náplně by zabral půl
stránky Zpravodaje, proto jen stručně a namátkou.
Vybírám, nakupuji a přivážím, respektive přináším nové
knihy. Eviduji je a zapisuji do přírůstkového seznamu
a vkládám údaje o knize do počítače.
Knihy také razítkuji a signuji a vyhotovuji knižní lístky
v „papírové“ i elektronické podobě.
Knihy je také třeba zabalit a vložit jmenný a
systematický záznam do katalogu. Vedu pokladní
deník …
Další práce pak souvisí přímo s výpůjční dobou,
otevřeno je tři dny v týdnu. Mimo jiné eviduji

návštěvnost, sleduji výpůjční lhůty, upomínky a
podobně.
To vše běžného čtenáře nezajímá.Ten očekává vždy
dobře naladěnou a usměvavou knihovnici, která mu
poradí při výběru. A protože své čtenáře dobře znám,
sama jim někdy knihy i vybírám. Není to tedy jen stání
za knihovním stolkem, jak by si někdo představoval,
ale je to i vytvoření vzájemného vztahu mezi čtenářem
a knihovníkem. K mé spokojenosti přispívá také
skutečnost, že naše knihovna se v hodnocení  počtu
výpůjček čtyřiceti pražských knihoven, trvale umisťuje
na předních místech a předčí tak i větší knihovny
s několika knihovníky.
Jaké novinky knihovnu čekají? Máte nějaké profesní
„knihovnické“ přání?
Podařilo se mi počítačově zpracovat knižní fond, nový
systém funguje od letošního roku. Takže nyní mají
čtenáři kromě klasického lístkového katalogu přístup i
k elektronickému, kde si mohou knihu najít  podle
autora nebo názvu knihy případně i podle žánru.
Koncem roku požádám Ministerstvo kultury o udělení
grantu na další část elektronického výpůjčního
protokolu, tj. čtečku čárových kódů, výrobu nových
průkazů, zpřístupnění našeho katalogu na internetu a

na přechod současného programu Lanius na nový
Clavius. Kladné vyřízení žádosti o grant je mé velké a
zásadní přání. Pro malé čtenáře bych  chtěla pořídit
pár malých stolků se židličkami, aby si mohli knížky
prohlížet. Protože vedení úřadu Městské části vychází
mým požadavkům vždy velmi vstříc, nebude to asi
tak velký problém. Také bych si přála, aby budova
dostala nový kabát, aby byla hezká nejen uvnitř. To je
však již o penězích, takže uvidíme. A poslední mé
přání již není o financích: aby do knihovny chodilo stále
hodně čtenářů. Ráda přivítám i nové čtenáře z řad
dospělých i dětí.

Klára Mandausová

Ke knihovnici paní Marii Tomaidesové si chodí
půjčovat knížky více než patnáct set čtenářů.
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Pro děti
autor
Awdry Rev. W.
Awdry Rev. W.
Awdry Rev. W.
Bachner Anne
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Cabot Mag
Cruz Melissa de la
Dalton Annie

dílo
O mašince Tomášovi 8
O mašince Tomášovi 9
O mašince Tomášovi
Poník na výletě
Senza super párty
Ségra, co šílíš!
Princezna nad propastí
Au pair: koupání na adama
V aréně

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

Pro dospělé
autor
Apitz Bruno
Booth Stephen
Borská Ilona
Brown Sandra
Cimický Jan
Cornwell Bernard
Crombie Deborah
Dahl Kjell Ola
Davisová Lindsey
Devátá Ivanka
Dexter Colin

dílo
Nahý mezi vlky
Desátá panna
Praha má tajemná
Exkluzivně
Pěšinky času
Bledý jezdec
Až za hrob
Smrt za letní noci
Tři ruce ve fontáně
Všechny mé domovy
Největší případ insp. Morse

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

POBYT VE STARÝCH SPLAVECH SE VYDAŘIL

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 9 – Újezd nad Lesy
uspořádala v termínu 25.8. – 1.9. 2007 ozdravný pobyt v hotelu Borný ve Starých Splavech – nebo
snad jiný nadpis – SENIOŘI V ÚJEZDĚ NAD LESY MAJÍ ŠTĚSTÍ!
Před Masarykovou školou jsme nastoupili do autobusu a pak už se jelo podle připraveného programu.

Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, je umístěn v borovém lese, 5 minut chůze od běhu Máchova
jezera. Na přivítanou jsme si mohli ještě dva dny zaplavat – to svítilo sluníčko. Ani pak jsme
nezanedbávali ranní rozcvičky a cvičili všichni. Po snídani bylo rehabilitační cvičení ve dvou skupinách,
oběd a vycházky do okolí podle zdravotních možností. Sami jsme se divili, co jsme dokázali ujít
kilometrů. Projeli jsme se parníkem po jezeře, vláčkem do Doks. Večer byla kultura. Zajímavé vyprávění
o Portugalsku, hudba s tancem, cvičení paměti, tombola. Vše výborně organizovala paní E. Štrasmajerová
s paní L. Říhovou. A to nás bylo 38 účastníků – seniorů.

Když nás autobus přivezl zpátky a děti si nás přebraly, měl každý z nás úsměv na tváři a nové
přátele navíc. Děkujeme.

Za účastníky zájezdu Ludmila Šiftová

autor
Hinton Nigel
Hinton Nigel
Hinton Nigel
Hinton Nigel
Kamov F.S.
Masini Beatrice
Moore Ulysses
Obuchová Lubica
Ure Jean

dílo
Bobří věže
Pomsta čarodejnice
Nebezpečná cesta
Zlý sen
Jen počkej!
Na špičky!
Ostrov masek
Čínské pohádky
Malá baletka

autor
Dimopoulos Dinos
Granger Ann
Hancock Graham
Harris Lee
Hercíková Iva
Hilliges Ilona
Hines Gill
Jarolímková Stanislava
Kaiser Maria Regina
Kalenská Renata
Koenigsmark Alex

dílo
Milenci z Myrinthy
Čas pro vraždu
Hledání nadpřirozena
Vražda o stříbrné svatbě
Možná ho najdeš na ulici
Volání Afriky
Nebojte se vychovávat
Jak připr. obiloviny, luštěniny
Berenické, dcera Kleopatry
Udělej motýla
Siromacha
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KULTURA

autor
Kuchař Jiří
L’Amour Louis
Lapper Alison
Matthews Carole
McBain Ed
McClure Ken
Nakonečný Milan
Obermannová Irena
Palin Michael
Patterson James
Pavel Ota
Pavel Ota
Payne C.D.
Penny Susan
Penny Susan
Plaidy Jean
Plzák Miroslav
Plzák Miroslav
Pratchett Terry
Prchal Jiří
Přecechtěl Bohumil
Ransome Arthur
Roberts Nora
Roberts Nora
Ruiz Don Miguel
Sholes Lynn
Schellenberg Lída
Signol Chriastian
Silverberg Robert
Sittenfeld Curtis
Smith Wilbur
Stínil Luděk
Swann Carolyne
Tabor James D.
Topol Jáchym
Townsend Sue
Tursten Helene
Twining James
Vandenberg Philipp
Vaňková Ludmila
Vaňková Ludmila
Viewegh Michal

dílo
Zjevení Matky Boží v Turzovce
Právo silnějšího
Život v mých rukou
V dobrém i zlém
Gangy
Obětní beránek
Motivace lidského chování
V pěně
Od pólu k pólu
Stopy v písku
Zlatí úhoři
Smrt krásných srnců
Mládí v hajzlu
Výrobky z ručního papíru
Tvoříme z papírové hmoty
Za Modrými horami
My se máme, my si vyhovíme
Žena a muž
Zimoděj
Doma chutná nejlépe
Ulovte si ji, aneb jak na lásku
Slečna Lee
Zakletá země
Smrtící setkání
Láska, vztahy a přátelství
Spiknutí Grálu
Čas vítězů
Rok sněhu
Strážci lebek
Přípravka
Řeka bohů 4
Nechci tě ztratit
Azurové naděje
Ježíšova dynastie
Kloktat dehet
Adrian Mole a zbr. hr.  ničení
Porcelánový koník z dyn. Te???
Dvojitý orel
Zapomenutý pergamen
Válka růží
Čas čarodějů
Andělé všedního dne

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

Půjčovní doby: 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

e mail: mlkpraha21@seznam.cz
Tel.: 2819 73 864

Marie Tomaidesová, knihovnice

dílo
Ašsko a Chebsko
Sám sobě věštcem
Černý opat
Zázrak. Tajemné zjevení v Lurdách
Tanec na hrobech
Revoluce mravenců
Jákobův pokoj
Kleptoman
Amsterdam
Costa Dorada a Taragona
Ibiza a Formentera
Izrael a palestinská území
Jadranské pobřeží Itálie
Jeruzalém
Kanárské ostrovy
Kréta
Londýn
Mallorca a Menorka
Nevěsta do naha svlečená
Paříž
Švýcarsko
Toulavá kamera 4

autor
Vít Jaroslav
Vrábková Helena
Wallace Edgar
Wallace Irving
Waltari Mika
Weber Bernard
Woolf Virginia
Žilák Karel
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VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

KULTURA

V zářijovém čísle Újezdského zpravodaje
jsme začali uveřejňovat výsledky 1. ročníku
literární soutěže. Jelikož jsou některé práce
oceněných velice obsáhlé, není možné otisknout
je na stránkách zpravodaje celé. Přinášíme proto
jejich ukázky. Kompletní oceněná díla jsou k
dispozici k nahlédnutí v újezdské knihovně u paní
Marie Tomaidesové.
Oceněným gratulujeme.

Redakční rada Újezdského zpravodaje

Adriana Sokalská - 7 let Michal Janeček - 8 let

KATEGORIE PRÓZA 1. A 2. TŘÍDA

1. Adriana Sokalská
(O Sloníkovi a jeho troubení )
Michal Janeček
(O líné princezně)

2. Kateřina Hrušková
(Pohádky)
Jan Mikeš
(O hradní paní Kunhutě)
Marie Eibichová
(O vodníkovi Toníčkovi)
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O zebře, která neměla pruhy

Byla jedna zebra, která neměla pruhy.
A ta zebra se jmenovala Glóryna. A byla
moc smutná, že nemá pruhy. Když viděla
silnici a vězně s pruhovaným pyžamem,
tak šla k tetě do krámku s barvami.
A poprosila tetu o bílou barvu. A teta řekla,
že bílou barvu nemá a zebra začala
brečet a teta jí pohladila po hlavě a řekla,
že bílou barvu bude mít až na jaře a poslala
jí domů. A když došla domů, šla si lehnout
a když se probudila, tak viděla, že je jaro.
A šla k tetě pro bílou barvu. A teta se jí
nabídla, jestli by jí mohla natřít a zebra
řekla, proč by ne a teta si vzala nůžky
a ustřihla si ocas, aby ji mohla natřít.

POHÁDKY

KATEŘINA HRUŠKOVÁ - 8 let

PŘEJI VÁM PĚKNÉ ČTENÍ

Jan Mikeš - 8 let

Marie
Eibichová

8 let

KULTURA
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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

Kulturní cetrum Beseda program na říjen 2007

KULTURA

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Čtvrtek 4. října 2007, 19.30 hod.    KLUBOVÉ KINO - MISS POTTER 
GB,USA, 2006, 92 min, biografie, drama, titulky, od 12 let, režie: Chris Noonan, hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara 
Flynn, Bill Paterson. Zatímco její knihy těší generace dětí po celém světě, Beatrix Potterová si svůj vlastní příběh držela pečlivě pod zámkem. Miss 
Potter je okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary. 
 
Neděle 7. října 2007, 16.00 hod  RODINNÉ KINO - SHREK TŘETÍ 
2007, USA, animovaný, rodinný, 93 minut, dabing, režie: Chris Miller, Raman Hui. Nová dobrodružství manželů Shrekových. 
 
Neděle 7.října 2007, 17.00 hod.  PETR FIDRICH – VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY SOCH  
V parku KCB bude instalována výstava soch akademického sochaře Petra Fridricha. Petr Fridrich se narodil v roce 1964 v Karviné. Studoval 
Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti - kamenosochařský obor a absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Hlavní 
realizace - reprodukce plastik v kamen a restaurování kamenných prvků - Týnský chrám v Praze. V letech 1988-1991 člen umělecké skupiny 
Svárov. 
 
Úterý 9. října 2007, 19.30 hod.    RODINNÉ KINO - TRANSFORMERS 
USA, 2007,  144 minut , akční sci-fi, české titulky, od 12 let, režie: Michael Bay . Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Jon Voight, John Turturro, Josh 
Duhamel. Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii. Mohli by ale být také předlohou pro hraný celovečerní akční film? Pochybnosti 
hravě rozmetají velikány světového filmu, producent Steven Spielberg a režisér Michael Bay (Mizerové 1 + 2, Skála, Armageddon). Ti dva mají 
dostatečný kredit na to, aby se z projektu stal jeden ze nejočekávanějších filmů roku. 
 
Středa 10. října 2007, 19.00 hod.  MEDIACE - PREZENTACE NOVÉ FORMY POMOCI V KONFLIKTU 
Mediace je nová forma pomoci v konfliktu, představuje řešení sporu mimosoudní cestou. Mediátor je prostředník mezi dvěma stranami, který 
pomáhá nalézt pravidla jejich další spolupráce.Informace o projektu na www.amcr.cz/projekty-01. 
 
Čtvrtek 11. října 2007, 19.30 hod.  KLUBOVÉ KINO - EDIT PIAF 
VB,Francie, ČR, 2007,  135 minut ,drama,české titulky, od 15 let, režie: Olivier Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, 
Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory, Marc Barbé, Caroline Sihol Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si 
pouličním zpěvem...Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Zajímavost: Veškeré scény hudebních vystoupení Edith Piaf se 
odehrávají v pražském kině Lucerna. Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil letošní prestižní filmový festival Berlinale.  
 
Pondělí 15. října.2007 10.00 hod.  DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK 
      DIVADLO VYSMÁTO !!! 
Princezna a drak, aneb jak to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal. O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. (Marionety 60cm). 
Vstupné: 35Kč/osoba 
 
Středa 17. října 2007 19.00 hod.  POVÍDÁNÍ - AFRICKÝ VEČER. 
O Africe se říká, že kdo ji jednou navštíví, musí se vrátit. Na každého zapůsobí svojí exotikou, místy téměř netknutá civilizací a prostorem. Povídání 
o Africe  – poznáte život  afrických lidí a krásy této exotické země.Se svými zážitky se s vámi podělí a promítne mnoho fotek paní ing. Marie 
Mikušová,CSc., klánovická občanka. Uslyšíte i ukázku hry na africké hudební nástroje.  
 
Čtvrtek 18.10.2007, 19.30  hod   KLUBOVÉ KINO - ANGEL 
Francie, 2007, milostné drama, 134 minut, titulky, od 12 let, Režie: François Ozon. Hrají: Romola Garai, Sam Neil, Charlotte Rampling, Lucy 
Russell, Michael Fassbender, Jacqueline Tong, Jamine Duvitski. Je možné v životě dosáhnout stejné dokonalosti jako v románu? Krásna a naivní 
spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. François Ozon natočil výpravné historické drama, kde nechybí hluboké city ani ostrý 
sarkasmus. Životní příběh spisovatelky Angel Deverellové. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary.Nominace na Zlatého Medvěda za režii na 
Berlinale 2007. 
 
Pátek 19. října 2007, 18.00 hod.  VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ S NÁZVEM DĚTI ASIE 
Své dojmy zachytil prostřednictvím fotoaparátu klánovický fotograf Jan Miler. Večer uvede harfovými  melodiemi paní Zbyňka Šolcová. 
 
Pátek-Sobota 19.-20. října 2007  ZAHRADANICKÁ BURZA  !!! NOVINKA !!! 
První klánovická zahradnická burza proběhne ve dnech 19. a 20. října 2007 v parku před KC Beseda. Jak to bude probíhat? Své výpěstky – obvykle 
přehuštěné výsadby na zahradě – mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a  odevzdat v určené dny. Při odevzdání vyplní majitel evidenční 
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program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytujje ÚMČ Praha Klánovice

ÚMČ Praha – Klánovice

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského centra
v Klánovicích podpořila
ze svých zdrojů Evropská unie.

KULTURA
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ZVEME VÁS

POZVÁNKA
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy pořádá jako každoročně

vzpomínkové shromáždění k výročí vzniku Československé republiky r. 1918
a 70. výročí úmrtí jejího prvního presidenta T.G. Masaryka.

Bude se konat 20. října 2007 od 10 hodin v parku před Masarykovou
školou.

Zároveň bude otevřen vestibul s památníkem generála Stanislava Krause, dlouholetého učitele
této školy a prodávána jeho kniha Za svobodou třemi světadíly.

Mezi hosty budou i veteráni z druhé světové války, k účasti jsou zvány újezdské organizace a
všichni občané – staří usedlíci i ti, kteří si tu budují nový domov.

   PhDr. Jaroslava Jirásková, předsedkyně komise výchovy a vzdělávání

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Obvodní výbor Praha 9, Nemocniční 6, 190 00

zve své příznivce i zájemce
na „Den postižených civilizačními chorobami“,

který pořádá pod záštitou MČ Praha 9
ve středu 17. října 2007 od 10:00 – 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti Polikliniky na Proseku, Lovosická 40/440

PROGRAM:
10:00 - uvítání hostů a účastníků

- seznámení s činností OV SPCCH Prahy 9 a ZO SPCCH Prosek a s připravovanými
akcemi a aktivitami pro rok 2008

- diskuze o tom, co se nám podařilo a co nás pálí
- hodnocení naší práce hosty i členy organizací a klubů SPCCH

12:30 – 13:15 - občerstvení
13:15 -    přednášky odborníků na téma „civilizační choroby“

- význam rekondičních i ozdravných pobytů a turistických vycházek – MUDr. Jarmila
Moravcová

- vliv meteorologických změn na zdravotní stav kardiaků RnDr. Josef  Keder, csc.
15:40 -    vystoupení žáků Zájmové umělecké školy
16:15 -    závěr Dne SPCCH v ČR, o.s. a jeho zhodnocení

Motto: „ Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní je ještě zbývá uskutečnit“
Pascal

Vítáme všechny účastníky Dne Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. a očekáváme Vaše:
- připomínky, kritiku a stanoviska k naší dosavadní práci a navrženým cílům
- poznatky ze spolupráce OV SPCCH se základními organizacemi a kluby a s Krajským výborem SPCCH Praha
- připomínky ke spolupráci s Městskou částí Praha 9, se seniory a ostatními občanskými sdruženími a

společenskými organizacemi zabývající se péčí o zdravotně postižené
- uvítáme Vaše návrhy na další činnost našeho občanského sdružení i na další diskusní příspěvky a připomínky

Na setkání s Vámi se těší
Obvodní výbor SPCCH v ČR, o.s. Praha 9

a Základní organizace SPCCH v ČR, o.s. Prosek
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ZVEME VÁS
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Otevřený klub MIKROBUS
(dříve NEPOSEDA)

Novinky:
     Během září proběhla anketa, na základě které byl klub přejmenován na MIKROBUS – nadále
fungujeme pod o.s. NEPOSEDA, jako jeden z programů (důvodem bylo právě zdvojení názvu), zároveň
je takto lépe zřejmá návaznost na nízkoprahový klub AUTOBUS).
     Bohužel jsme byli, z provozních a finančních důvodů, nuceni omezit otevírací dobu na dva dny
v týdnu:

pondělí   13.00 -  16.00 hod.
čtvrtek    13.00 -  16.00 hod.

Kluby budou od října rozděleny na dvě části – první část je určena na volné hraní, zejména pro děti do 12 let.
Druhá část bude nabízet volnočasové aktivity formou tvořivých „dílen“, na jejichž programu se budou
moci děti spolupodílet. Budeme zvát i různé hosty, pořádat diskusní kluby, ankety apod. Účastnit se mohou
i děti starší, zejména v roli pomocníků. Vítáme spolupráci i podněty ze strany veřejnosti. Po klubech, v době
mezi 16 – 17 hod., si mohou děti domluvit individuální návštěvu, kdy si mohou popovídat o svých
problémech.
Jednou měsíčně chystáme jednodenní víkendovou akci – program bude zveřejněn s předstihem, či ho najdete
na www.neposeda.org

Program „dílen“ na říjen 2007 (začátek vždy v 14.30 h.):

pondělí   1. 10.  -  čajovna s Kubou
čtvrtek    4. 10.  -  den otevřených dveří při příležitosti výročí org.
pondělí   8. 10.  -   život jako divadlo – dramatická dílna
čtvrtek  11. 10.  -  klub odpadá (vzdělávání zam.)
pondělí 15. 10.  -  výtvarná dílna s Týnou
čtvrtek  18. 10.  -  rybaření s Petrem
pondělí 22. 10.  -  odpoledne plné her – turnaje ve stolních hrách
čtvrtek  25. 10.  -  podzimní prázdniny
pondělí 29. 10.  -  hrátky s vlnou a přízí

Otevřený klub MIKROBUS (dříve Neposeda)
zve všechny děti

v sobotu 13. 10. 2007
na lezení na umělé stěně

Sraz: v 9.00 hod. před klubovnou
Návrat: okolo 13.00 hod. tamtéž
 Akce proběhne pod vedením zkušených instruktorů!!!

Více na: www.scpalmovka.cz

S sebou: 20 Kč na MHD /nebo tramvajenku/, kartičku pojišťovny,
sportovní oblečení, případně drobné kapesné či svačinu,
sportovní obuv do tělocvičny (čistá, s gumovou podrážkou a špičkou)

 Účastnický poplatek 100 Kč, musí být uhrazen do pondělí 8. října spolu s odevzdanou přihláškou.

Přihlášky jsou k dispozici v klubovně (Českobrodská 1, pondělí a čtvrtek 13  - 16 hod.)
nebo na www.neposeda.org

 Kontaktní osoba: Simona Rendlová – tel.: 723 504 252

ZVEME VÁS
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ZE ŠKOLY

ŠKOLSKÁ RADA INFORMUJE
Dne 30. srpna 2007 proběhlo v budově Masarykovy školy v Polesné zasedání  Školské rady při

Masarykově základní škole a mateřské škole, Praha 9 – Újezd nad Lesy.

Školská rada:
- vzala na vědomí informace p. Vaníčka o jednání na MÚ ohledně školní jídelny
- schválila většinou hlasů řády školy na rok 2007/2008 (školní řád, řád školní družiny, řád školní

jídelny, řád školky)
- projednala možnosti doplňkového financování školy a vyzvala ředitelství školy k vypracování

konceptu
- vyslechla zprávu o personálním zajištění v prvních ročnících v novém školním roce 2007/ 08 a

vyslovila uspokojení a poděkování řediteli školy za vyřešení situace
Přítomni:

- za rodiče: Eva Stejskalová a Michael Hartman, předseda
- za Masarykovu základní školu a mateřskou školu: Iva Krčilová, zapisovatel a Libuše Najmanová
- za zřizovatele: Tomáš Vaníček a Barbora Diepoltová

Hosté:
- Miroslav Kurka, ředitel školy

Michael Hartman

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

Se začátkem školního roku se opět otevírá
Újezdské muzeum v Masarykově základní škole, Polesná 1690.

Bude otevřeno každou sobotu 13 – 17 hod.
Srdečně zveme.

PhDr. Miloš Schmidt,
předseda MR ÚMČ Praha 21

SBĚR TEXTILU
Český červený kříž opět pořádá před místním úřadem sběr textilu.

Akce se koná dne 20. října 2007 od 7:30 hod do 12:00 hod.
Textil je třeba dát do pytlů nebo svázat provázkem.

Přijímáme oblečení, boty, záclony, deky, ložní prádlo, hračky, kočárky a jiné
potřebné věci.

Děkujeme.

Irena Zajacová, ČČK

ZVEME VÁS
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Léto je definitivně pryč a my všichni v Sedmikrásce jsme v plné práci. Naše nové děti si rychle
zvykají, z malých špuntů jsou náhle „ staří mazáci“ ve „ velkém  oddělení“ a my dospělí jen žasneme,
jak naše děti přes prázdniny vyrostly, jací jsou z nich šikovní předškoláci.

S novými dětmi jsme získali také spoustu dalších milých rodičů, kteří se hned zapojili do života
MŠ a ochotně nám pomáhají. Děkujeme  za posekání zahrady, šití návleků, kopírování pracovních listů
a těšíme se na další spolupráci.

V Sedmikrásce se ale dějí i velké změny.  Po více než dvaceti letech práce v naší MŠ odešla do
důchodu paní učitelka Eva Hlinovská a na její místo nastoupila paní učitelka Jana Štěpánková. Máme
také novou školnici „tetu“ Evu. Tímto přejeme paní učitelce Evě dlouhé, aktivně a ve zdraví strávené
roky zaslouženého volna a našim novým kolegyním, aby se jim u nás  líbilo a dobře pracovalo.

                                                                                          Martina Kubová, MŠ Sedmikráska

V MATEŘSKÉ ŠKOLE ROHOŽNÍK
SE UČÍME HROU

    Výchova a vzdělávání v mateřských školách vychází z Rámcově
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( RVP PV),
z poznatků pedagogických týmů a hlavně z potřeb dětí.
    Předškolní vzdělávání v mateřské škole Rohožník probíhá podle
Školního vzdělávacího programu, který učitelky vypracovávají tak, aby
vyhovoval jednotlivým věkovým skupinám, zaznamenávají i hodnocení
činnosti, případně potřebu ji zopakovat. Při plánování činností
vycházíme z toho, že každé dítě je jedinečná osobnost, s rozdílným
stylem učení, potřebami, zájmy a schopnostmi.  Proto jsme při tvorbě
plánů částečně vycházeli z Teorie mnohočetných inteligencí. Jedná se
o tzv. teorii rozmanitých inteligencí (multiple inteligences). Její autor,
americký výzkumník, H. Gardner říká, že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). Samotná
inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení situací každodenního života. Každý
z nás má některé typy inteligence rozvinuty více než typy jiné. Umožňujeme tak dítěti vybrat si tu činnost, která
mu je nejbližší. Pro děti s odkladem školní docházky je připravován individuální program.
    Vyučující se snaží o prolínání všech výchov.  Využívá se individuální, skupinové i frontální činnosti. Pracujeme

na principu výdechu a nádechu.
    V mateřské škole fungují určité rituály,
které se snaží vyučující i děti dodržovat -
přivítání s učitelkou a pozdrav při odchodu
s podáním ruky, scházení se v komunitním
kruhu ( sdílení prožitků, naslouchání
ostatním, společné přivítání dne písničkou,
sdělení informací co nás čeká), oslavy
narozenin a pravidla, která vymýšlí a kreslí
děti.

Každý den společně hodnotíme. Děti se
učí hodnotit nejen ostatní kamarády, ale
hlavně sebe. Mají prostor obhájit své chování,
počínání i svou práci. Učitelky podněcují chuť
k diskuzi, učí děti naslouchat druhým a přijímat
kritiku.

Osobní svoboda a volnost dětí je respek-
tována do určitých mezí, vyplývajících z řádu

ZE ŠKOLY

Nová barevná fasáda a vylepšené
hřiště nejsou jedinými novinkami
v mateřské školce na Rohožníku

Děti ve školce vítají veselé i poučné obrázky
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FK ÚJEZD NAD LESY
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o dění a změnách ve fotbalovém klubu FK Újezd
nad Lesy.

Jak již všichni víte, podařilo se mužům postoupit z 1A třídy do Pražského přeboru, a to je velký
úspěch nejen pro fotbal, ale pro všechny fanoušky. Všem, kteří chodili povzbuzovat patří velký dík,
protože Vámi vytvořená atmosféra hlavně při posledním zápase o postup byla fantastická. Velká
návštěvnost se drží i v již rozehrané soutěži Pražského přeboru a já věřím, že bude brzy odměněna
vítězstvím našeho týmu i v domácím prostředí.

chování a norem, které jsou ve třídách stanoveny:
• právo hovořit: Je to metoda, která učí děti res-
pektovat mluvčího. Učitelka jako starší kamarád-
ka dětí pravidla rovněž respektuje. Děti se tak učí
neskákat do řeči jinému dítěti nebo dospělému.
• právo zdržet se : Ne každé dítě chce na dané
téma hovořit. Výrazem respektu je, že dítě, které
právě nechce hovořit nenutíme.  Děti se učí říci „NE“.
• vzájemný respekt a úcta: Děti se chovají přirozeně,
potřebují  však vědět, že se mají chovat tak, aby
respektovaly druhé.  Rozvíjíme  pravidla slušného
chování.
• respektování soukromí: Pocit důvěry a bezpečí
je další důležitá norma. To co si sdělíme, zůstane
mezi námi.

I když jsou děti malé, učí se velkým věcem,
pomáhají si navzájem, pomáhejme jim i my. Vždyť
jde o naše děti a a všichni si přejeme jen to jediné,
vidět děti šťastné.

Kolektiv MŠ ROHOŽNÍK

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY ZAHÁJIL SPORTOVNÍ
SEZÓNU 2007 / 2008

V pondělí 10. září 2007 začalo cvičení žen pod vedením Líby Maškové (tel.: 774 214 317) a Ivy
Špičkové v ZŠ Polesná.

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

druh pohybu den hodina tělocvična v ZŠ Polesná
cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična
volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična
cvičení ženy čtvrtek 19,45 – 20,45 malá tělocvična

Jako v minulém roce, tak i letos pokračuje sportovní gymnastika Hanky Rosové (777 025 022)
každé pondělí od 16. do 18. hod. v malé tělocvičně a cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou (732 812
869) a Luckou Vlasákovou každý pátek od 17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte zkusit protáhnout svoje těla!
TJ Sokol Újezd nad Lesy

ZE ŠKOLY

SPORT

Děti se při hrách i mnoho naučí
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SPORT

Našim úkolem do budoucna není postupovat výše, ale tuto soutěž v následujících sezonách udržet
pro naši mládež. Kde bychom ovšem chtěli postoupit, jsou muži „B“, kteří hrají II. třídu a vyšší soutěž
by jim určitě slušela víc. Dalším úkolem, který neni sportovní, ale stejně důležitý je pracovat na
vybudování zázemí na blatovském hřišti.

Dále bych Vás rád informoval o změnách ve vedení klubu, kde předseda ing. Miroslav Bareš rezignoval
na funkci předsedy. Důvodem odstoupení nebylo nic jiného než nedostatek času, který si tato funkce
žádá. Rád bych mu chtěl touto cestou poděkovat za vše,  co pro klub jako předseda udělal, a že nadále
bude v klubu působit jako člen. Nově zvoleným předsedou se stal člen výkonného výboru Jiří Borovička.
Je mi potěšením Vás také upozornit, že aktuální výsledky a informace týkající se všech kategorií újezdského
fotbalu  si můžete přečíst na našich nových webových stránkách www.fkujezd.cz, které byly nedávno
zprovozněny.

Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat Radě městské části za podporu a vstřícnost při
řešení všech záležitostí. Dále děkuji sponzorům, trenérům, rodičům a všem, kteří pro újezdský fotbal
něco dělají a přeji jim hodně pracovních i sportovních úspěchů.

Jiří Borovička
Předseda FK Újezd nad Lesy

Letní soustředění  Horní Bradlo 2007

Letošní letní fotbalové soustředění mládeže klubu FK Újezd nad Lesy proběhlo jako každý rok
v areálu TESLA v Horním Bradle. Oproti předchozím rokům nám velmi přálo počasí, takže si naši mladí
fotbalisté dosyta užili nejen fotbalových tréninků před nadcházející sezónou, ale také spoustu legrace,
her a koupání jak v přírodním koupališti, tak ve vyhřívaném bazénu.

Kromě desítky rodičů, kteří pomáhali s tréninky a přípravou soutěží pro naše ratolesti, zúčastnilo
se sportovního soustředění přes 80 dětí z Újezda, což je jistě velký počet. Věkové rozpětí fotbalistů
bylo od těch nejmenších, kteří po prázdninách šli do první třídy až po starší žáky. Všem zúčastněným
se toto soustředění moc líbilo, kluci se poznali navzájem napříč všemi věkovými skupinami, takže
všichni si přivezli nějakého kamaráda navíc.

Tímto chceme poděkovat všem zúčastněným za dobrou reprezentaci naší obce.

Roman Mruvčinský

A JAK LETOS ZAČALA SEZÓNA?

Mladší přípravka „B“, roč. 2000, 2001

Od letošní sezóny jsme se rozhodli, že budeme hrát
přihlášenou soutěž jen se „svými“ hráči, tedy si nebudeme
na zápasy půjčovat lepší hráče z „A“,  jak tomu bylo dříve
zvykem. Všichni naši svěřenci tedy vstupují do
fotbalového světa poprvé. Hrajeme v základní sestavě
(7+1), zpravidla každý ze základní sedmy má „na lavičce“
střídání..

Na prvním utkání v Klánovicích proti 99´(!) jsme
přijeli bez brankáře, a tak nám chytal střídající stoper.
Než si zvykl na to, že může chytat i rukama, bylo to 0:6,
ve druhé polovině utkání jsme dostali branky dvě.
Druhé utkání, které jsme opět hráli proti 99´ (z Točné)
nakonec skončilo 0:4, přičemž v každé polovině jsme
inkasovali 2 branky. Náš doposud nejlepší střelec branek
se po 15minutách zranil, a tak jsme se zatím gólově nijak
neukázali. Přesto jsme byli, myslím, vyrovnaným
soupeřem. Na soustředění byl k dispozici i bazén
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“,
ROČ.1999 A MLADŠÍ

1. kolo ( 31. 8. 2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Přední Kopanina   10 : 1  ( 1 : 1)

sestava: Šuleková – Mikuš, Pinkas, Bouška, Králová,
Podrazký, Čermák, Votava, Michek, Denemark, Černý,
Mruvčinský
branky: 3´, 28´, 30´, 31´, 40´, 42´, 46´, 49´
Mruvčinský, 35´ Votava, 39´ Černý
Komentář: První zápas nové sezóny dopadl pro nás
výborně, i když první poločas to tak nevypadalo. Měli
jsme sice opticky mírnou převahu, ale fotbal se hraje
na branky a po poločase padla jedna na každé straně.
Naše branka padla po rychlém protiútoku,kdy po závaru
před brankou soupeře se nejlépe orientoval náš hráč a
nechytatelnou střelou vstřelil úvodní gól soutěže.
Soupeř snížil těsně před přestávkou, kdy po rohovém
kopu náš útočník zaspal a nechal soupeřovu obránci
dostatek času na přesnou střelu pod břevno, kam naše
brankářka nedosáhla. Bohužel to byla jediná střela na
bránu za celý zápas.

Po přestávce, kdy jsme si vysvětlili, jak budeme
hrát, naši hráči vběhli na hřiště jak vyměnění a během
5 minut zasypali soupeře sprškou střel, z nichž hned 3
si našly cestu do branka soupeře a bylo prakticky
rozhodnuto. Soupeř rezignoval a již se nezmohl na
žádnou odpověď, takže díky naší dobré hře skóre
narůstalo, až jsme nakonec dosáhli i kýžené desítky.
Díky zlepšenému výkonu po přestávce jsme v utkání
jasně dominovali a po zásluze si připsali první letošní
body.

2. kolo ( 7.9.2007)

FK Újezd nad Lesy  –  FC Tempo   0 : 1  ( 0 : 0 )
sestava: Šuleková – Pinkas, Bouška, Králová,
Podrazký, Čermák, Votava, Michek, Denemark, Černý,
Mruvčinský

SPORT

V posledním utkání na Tempu  jsme nastoupili s pěti hráči 2001 a šesti hráči 2000, zatímco ambiciózní
soupeř se předvedl se dvěma sedmami 2000. První polovina utkání skončila 1:1, ve druhé polovině jsme nakonec
inkasovali jednu branku, a to soupeř nechal už hrát jen ty nejlepší hráče. Chtěla bych pochválit všechny „újezďáčky“
za úžasný výkon !

Všem klukům a rodičům  moc děkujeme a věříme, že v dalším zápase kluci ukáží, co v nich je, také
výsledkem.

Trenéři Jana a Honza

NÁBOR
Nábor nových hráčů ročníků 2000, 2001 a 2002 se koná po telefonické domluvě

vždy v době tréninků, tedy v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 16.00 - 17.30 na hlavním
hřišti.

Kontakty: Bc. Jana Oktábcová  774/ 568 670, Jan Šrámek 777/568 670.

Komentář: K prvnímu utkání venku jsme jeli na hřiště
Tempa, které v prvním utkání porazilo Vyšehrad 6:1,
takže se dalo očekávat poměrně těžké utkání, v němž
se obě mužstva budou soustředit především na obrany.
To se také potvrdilo, neboť jen málo akcí za první
poločas zavánělo brankovou příležitostí, i když se obě
mužstva snažila o útok. Také druhý poločas se podobal
prvnímu, jen s tím rozdílem, že o malinko více ze hry
začali mít hráči Tempa  a také si vytvořili o trošku více
brankových příležitostí. Zhruba deset minut před
koncem jsme po chybě ve středu hřiště a následné
srážce dvou našich obránců nechali soupeřova útočníka
na chvíli před naší brankářkou o samotě a ten
nabídnutou šancí nepohrdl a střelou k tyči rozhodl toto
vyrovnané utkání. Závěrečné minuty jsme vrhli síly do
útoku a soupeř se začal obávat o výsledek, výsledkem
našeho snažení bylo však jen pár rohových kopů a
nepřesné střely mimo branku.

Kluci i holky zahráli průměrné utkání, tak doufáme,
že následující utkání proti Vyšehradu proměníme v zisk
tří bodů, protože tentokrát jsme s výsledkem spokojeni
nebyli.

Porada o přestávce při zápasu Újezd - Tempo
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3. kolo ( 14.9.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Vyšehrad   2 : 1  ( 2 : 1 )
sestava: Šuleková – Pinkas, Bouška, Králová,
Podrazký, Čermák, Votava, Michek, Denemark, Černý,
Havel, Mruvčinský
branky: 7´, 22´  Mruvčinský
Komentář: Zápas začal s dvacetiminutovým zpožděním,
jelikož soupeř zůstal v dopravní zácpě na Jižní spojce,
takže v době zahájení bylo na hřišti jen pět kluků a to
ještě v civilu.

Samotný zápas začal naším velkým tlakem, z něhož
padl první gól, který vstřelil náš útočník po krásné
přihrávce od spoluhráče mezi tři soupeřovi obránce a
samostatném nájezdu na gólmana. Netrvalo však dlouho
a soupeř po ojedinělé akci vyrovnal, kdy po rohovém kopu
jsme tak dlouho nebyli schopni odkopnout balón do
bezpečí, až se ho zmocnil soupeř a vstřelil naštěstí pro
nás jediný gól Vyšehradu.

Hra se poté přesouvala od jedné branky k druhé,
přičemž my jsme hrozili po brejkových akcích, zatímco
soupeř převážně po standardních situacích. Do
poločasu jsme přidali ještě jeden navlas stejný jako
ten první a těšili se, že po přestávce a domluvě trenéra
naši borci zapnou na plné obrátky a soupeře přehrají.
Ale opak byl pravdou -  nejenže hra byla vyrovnaná,
ale ke konci zápasu jsme se báli, aby nebylo vyrovnáno
i skóre. Naštěstí jsme výhru udrželi a s tím i domácí
neporazitelnost

Roman Mruvčinský

STARŠÍ PŘÍPRAVKA , ROČ. 1997, 1998
SOUPISKA

ROČNÍK 1997
1. DRDLA LUKÁŠ
2. KONEJL DAVID
3. LIPÁR DOMINIK
4. VOJÁČEK LUKÁŠ
5. PINKAS MARTIN
6. NOVOTNÝ DAVID
7. VESELOVSKÁ NIKOLA
8. PODRAZKÁ ŠÁRKA

ROČNÍK  1998
9. PATRIK ŠULEK
10. HERČÍK TADEÁŠ
11. HORÁK MARTIN
12. PŘIBYL ROMAN
13. MESJAR DAVID

TRENÉR: DAVID ŠULEK  777 806 304

1. kolo
ÚJEZD - MOTORLET   4-1(4-0)
SESTAVA:

PŘIBYL
DRDLA ŠULEK            VOJÁČEK

                    KONEJL PINKAS(k)
         HORÁK                                     LIPÁR

SPORT

Střídačka: HERČÍK
Dneska jsme vstoupili do nové sezony 2007/2008

zápasem s Motorletem  v hodně prořídlé sestavě. Díky
ještě  probíhajícím prázdninám jen v 9 lidech oproti
soupeři, který přijel se 16 kluky. Když to naši kluci viděli,
tak se bavili, že nemají moc šancí a to mě osobně
hodně naštvalo a musel jsem jim důrazně vysvětlit, že
nejsem zvědavý na nějaké poraženecké nálady už před
zápasem.

Nejdříve nám nepřijel rozhodčí, což nebylo moc
dobrý. Tímto chci poděkovat p.Křelinovi za skvěle
odpískané utkání!

Začali jsme zápas neskutečně dobře, když už ve
2.minutě zápasu se trefil Dominik Lipár, čímž se kluci
uklidnili. Přišel další útok a rázem jsme vedli druhou
střelou na bránu 2-0 a to, když se trefil David Konejl.
Neuběhly ani 3.minuty a už to bylo 3-0, to se trefil Martin
Pinkas. Tak to byla z naší strany super 10minutovka.
Když jsme přidali ve 14.minutě 4. gól jmenovitě
Martinem Pinkasem, tak už jsme začali šetřit síly na
další část zápasu. Do konce prvního poločasu se už
nic nestalo, takže jsme šli do kabiny za stavu  4-0, což
jsem upřímně vůbec nečekal.

Druhý poločas,už jsme se zaměřili jenom na udržení
výsledku a šetření sil, protože nám rychle ubývaly. Což
se také potvrdilo ve 28.minutě, když jsme inkasovali
zbytečný gól po chybě obrany, ale hlavně laxnímu
přístupu našeho brankáře. Do konce zápasu se už nic
podstatného nestalo,takže jsme zvítězili 4-1.

CHCI PODĚKOVAT VŠEM NAŠIM KLUKŮM ZA
SKVĚLÉ ZVLÁDNUTÍ PRVNÍHO ZÁPASU I KDYŽ STÁL
HODNĚ SIL. HOŠI DĚKUJU!!!

2.kolo
LIBUŠ-ÚJEZD   0-4 (0-1)
SESTAVA:
                                      PŘIBYL
                   NOVOTNÝ       DRDLA       VOJÁČEK
                                  KONEJL        PINKAS(k)
                       MESJAR                                HORÁK
Střídačka: ŠULEK, ŠULEKOVÁ, HERČÍK,

MRUVČINSKÝ,  LIPÁR.

Dnes jsme nastoupili k druhému utkání sezony a
zvládli jsme to na jedničku. Do zápasu jsme vlétli ze
stejnou vervou jako v našem prvním utkání, což bylo
dobře, protože naše ranní utkání většinou začínáme
jako spáči. Všichni hráči si plnili svoje povinnosti přesně
podle toho, co jsme si řekli v kabině. Od začátku jsme
měli uzemní převahu, ale zase jsme nedali plno šancí.
První gól přišel v 15. minutě po krásné střele Lukáše
Vojáčka a konečně jsme potvrdili převahu i gólově. Do
konce prvního poločasu jsme už nevyužili žádnou ani
sebevětší šanci. Takže do šaten se šlo za stavu 1-0
pro nás.

Druhý poločas jsme začali trošičku pozvolna, což
se nám mohlo pěkně vymstít. Naštěstí soupeř
nedokázal naší chvilkovou (cca.5min.) indispozici
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využít a v tom jsme podruhé skórovali po rohovém kopu.
Běžela 28.minuta a gól dal hlavou Lukáš Drdla. Tím
jsme už ovládli úplně zápas a hráli jsme přesně tak,
jak jsme si představovali. Další gól přišel po krásné
akci na jeden dotek, zakončil Martin Mruvčinský na 3-
0. To běžela 35.minuta. Ještě jsme udeřili jednou a to
ve 47.minutě Davidem Konejlem na 4-0.

Tak a je tady konec zápasu a chlapci mají radost
z toho, jak zvládli dnešní utkání a přijíždějí po břiše ke
svým věrným fanouškům (rodiče) a dělí se s nimi o
svou radost. HOŠI DĚKUJEM!!!

David Šulek

Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997), II.A třída Praha
Trenér: Chumlen Jan tel. 728 117 844

Tréninky: Každé úterý 16.00 Blatov
Každý čtvrtek 16.00 Blatov

Výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2007/2008.

1. kolo
Admira Slavoj - FK Újezd nad Lesy   8:0 (5:0)
Sestava: Votava T. –  Drdla L., Andras L., Rubeš D., Černý T. (45‘ Vaníček T.) – Havel J., Foltman P., Karbus J.,
Podlipný J. (C) – Lipár D. (31’ Ševčík R.), Baudiš J.
Komentář: V hodně kombinované sestavě, dané končícími prázdninami jsme vůbec nestačili na soupeře, který
nastoupil komplet s hráči ročníku 1995. V zápase jsme předvedli velké množství individuálních zbytečných chyb,
a tak skóre pouze narůstalo v náš neprospěch.

2. kolo
FK Újezd nad Lesy – FC Zličín B 5:0 (3:0)
Branky: 2x Mrazík Š,  Andras L.(pen), Baudiš J., Podlipný J.
Sestava: Votava T. –  Drdla L. (45’Černý T.), Andras L., Rubeš D., Pinkas M. (50‘ Ševčík R.) – Konejl D. (31‘ Havel J.),
Foltman P., Křikava D., Mrazík Š. (C) - Podlipný J., (50’ Pivoda P.), Baudiš J. (31’Vojáček L.)
Komentář: Hodně podobný zápas tomu z 1. kola, ale v obráceném gardu. Od začátku jsme na hřišti
dominovali a na branku soupeře se valil jeden útok za druhým. O výraznější vítězství jsme se připravili
pouze zbrklým zakončením některých akcí a nepřesnostech ve finální přihrávce.

3. kolo
Lipence - FK Újezd nad Lesy 1:9 (0:6)
Branky: 3x Baudiš J., 2x Mrazík Š, 2x Podlipný J., Havel J., Křikava D.
Sestava: Votava T. (50’ Ševčík R) –  Drdla L., Křikava D., Rubeš D., Černý T. (45‘ Vaníček T.) – Havel J.
(31‘ Konejl D.), Foltman P., Podlipný J., Mrazík Š. (C) – Novák V., (31’ Lipár D.), Baudiš J. (45’ Pivoda P.)
Komentář: Na hřišti zatím jasně nejslabšího soupeře nám jen kousek chyběl k dosažení kýžené „desítky“.

Tabulka po 3.kole

1. Bílá Hora 3 3 0 0 11 : 2 9
2. Kopanina 3 2 1 0 10 : 8 7
3. Admira 3 2 0 1 21 : 4 6
4. Újezd nad Lesy 3 2 0 1 14 : 9 6
5. Stodůlky B 3 1 1 1 11 : 5 4
6. Ďáblice 3 1 1 1 8 : 6 4
7. Troja 3 1 1 1 13 : 16 4
8. SK Střešovice B 3 1 0 2 5 : 8 3
9. Zličín B 3 0 0 3 0 : 15 0
10.Lipence 3 0 0 3 1 : 21 0

SPORT
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Turnaj mladších žáků – Memoriál Ondry Bakaláře
V sobotu 25.8. se uskutečnil 6.ročník tradičního turnaje mladších žáků pořádaný FK Újezd nad Lesy. Vzhledem
k velkému zájmu mužstev startovat na turnaji byl sehrán na 2 hřištích – v Újezdě nad Lesy a v Sibřině. Turnaje se
kromě pražských družstev zúčastnili i žáci z Brna (!!), Sokolova a České Kamenice (okres Děčín). Počasí bylo
nádherné a tak boje na zeleném trávníku mohly vypuknout naplno. Mužstva byla rozdělena do 2 skupin po 4.
Z každé skupiny postupovaly 2 mužstva, finálová skupina o 1.-4. místo se hrála v Újezdě, skupina o 5. - 8. místo
v Sibřině. Naši hráči skončili na celkovém 6.tém místě, když jejich sestava byla hodně poznamenána ještě
pokračujícími dovolenými.

VÝSLEDKY:
Skupina Újezd n/L: Skupina Sibřina
Újezd n/L – Bohemians P. 0:2 FSC Libuš– Kunratice 3:0
Sparta Brno – Č.Kamenice 5:0 Sokolov – ČAFC 0:3
Újezd n/L – Sparta Brno 0:7 FSC Libuš – Sokolov 0:0
Bohemians P.–Č.Kamenice 3:1 Kunratice – ČAFC 0:4
Újezd n/L – Č.Kamenice 4:2 FSC Libuš – ČAFC 0:2
Bohemians P.– Sparta Brno 0:4 Kunratice – Sokolov 3:2
Semifinále : Skupina o 5. - 8. místo
Sparta Brno – Libuš 4:0 Kunratice – Č. Kamenice 3:2
Bohemians – ČAFC 1:2 pen. FK Újezd – Sokolov 6:0
o 3. místo o 7. místo
Libuš – Bohemians 1:2 Č.Kamenice – Sokolov 6:5 pen.
o 1. místo o 5. místo
Sparta Brno – ČAFC 5:0 Kunratice – FK Újezd 3:0
Nejlepší střelec: Musil Petr – FC Sparta Brno
Nejlepší brankář: Šudrich Roman – SKP Sokolov

Z turnaje bylo pořízeno velké množství fotografií. Případní zájemci si je mohou prohlédnout na:
http://fkujezd.rajce.net/Memorial_Ondry_Bakalare_2007

Touto cestou bych ještě chtěl dodatečně poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje
a zasloužili se tím o jeho bezproblémový průběh. Hlavně pak p. Mojmíru Bakalářovi za nádherné ceny, které
obdrželi všichni účastníci turnaje, ať už zvítězili nebo skončili v poli poražených.

SPORT

Zleva stojící:
Borovička J.
Baudiš J.
Foltman P.
Ševčík R.
Vojáček L.
Pinkas M.
Černý T.
trenér
Chumlen Jan

Zleva sedící:
Konejl D.
Podlipný J.
Mrazík Š.
Votava T.
Andras L.
Podlipný D.
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Začátkem října se pokusíme i přes nepřízeň úrody uspořádat tradiční výstavu
zahrádkářů v Areálu Snů a tímto vás všechny zveme do našich prostor. Členy zahrádkáře, ale i
vás všechny pěstitele srdečně zveme. Přijďte se pochlubit tím, co se vám povedlo nebo nepovedlo
vypěstovat.

Budete srdečně vítáni.

Ve čtvrtek 4. 10. 2007 od 14:00 do 18:00 hodin přijímáme exponáty na výstavu
V pátek 5. 10. 2007 od 14:00 do 18:00 hodin zahájení výstavy
V sobotu 6. 10. 2007 od   9:00 do 17:00 hodin
V neděli 7. 10. 2007 od   9:00 do 16:00 hodin

V neděli 7. 10. 2007 ve 14:00 hodin nás přijde navštívit pan doktor Peleška a poradí nám všem, co ještě
lépe pěstovat a odpoví na dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Věnečky, svícínky a kytičky na položení si budete moci zakoupit v našem areálu na prodejní
výstavě  naší členky Lucky Dlabačové a to:

ve čtvrtek 25. 10. 2007 od 9.30 do 17:00 hodin,
v pátek 26. 10. 2007 od 9:00 do 18:00 hodin
v sobotu 27. 10. 2007 od 8.30 do 17:00 hodin.
                                                                                          Zdeňka Nohejlová, Výbor zahrádkářů

ŘÍJNOVÁ ZAHRÁDKA

V ŘÍJNU SÁZEJTE TRVALKY
A DEJTE DO ZEMĚ CIBULOVINY

Nastalo jedno z nejkrásnějších a nejbarevněj-
ších období roku, listí mění barvu a zahrada před
příchodem zimy naposledy  bohatě rozkvétá. Stá-
le ještě kvete mnoho podzimních květin, jako jsou
ocúny a keře či stromy jsou obsypány barevnými
listy a plody.

Začátkem října v babím létě, může být ještě
pěkné počasí, kdy podzimní slunce prosluní ce-
lou barevnou krajinu. Někdy nás ale mohou potrá-
pit i první noční mrazíky.
V tomto čase  je ten správný čas k přesazování
trvalek a sázení jarních cibulovin.
Staráme se také o stále zelené okrasné keře a
jehličnany, které musíme zásobit na zimu dostat-
kem vláhy.

Říjen je správná doba na výsadbu a zazimo-
vání růží. Čím je mírnější počasí,  tím déle po-
slední letošní růže pokvetou. Abychom si je co
nejvíce užili, je nejlepší  dát je doma do vázy, aby
nám je noční mrazík nespálil. Před začátkem zimy
všechny květy i listy odstraníme. Tím si v nich
neschováváme houbovité choroby na příští rok.
Keře jen mírně zastřihneme a další úpravu nechá-
me na jaro. Ještě můžeme růže pohnojit vápena-
tým a hořečnatým hnojivem, protože to má přízni-
vý vliv na vyzrání dřeva.
U nově zakoupených keříků dáváme při sázení
pozor na vlásenkové kořínky, abychom je nepo-
škodili. Mají mít při sázení v jamce dostatek mís-

ta a nešetříme při tom vodou. Místo štěpování má
být asi 5 cm pod terénem a  nakonec  navršíme
asi 15 cm kopeček zeminy. Při pěstování těchto
královen květin nezapomínáme na přihnojování
kombinovanými hnojivy s dostatkem hořčíku, a na
preventivní stříkání proti chorobám. Včas odstra-
ňujeme odkvetlá květenství, tím  keřík nasadí na
další květ.

Od pozdního léta až do prvních mrazů rozkvé-
tají na zahradách chryzantémy, které už dávno ne-
jsou jen dušičkovým kvítím. Mnoho odrůd je pěs-
továno celoročně k řezu. Velmi oblíbené jsou
v mnoha barvách hrnkové odrůdy.  Krášlíme si jimi
terasy , balkony a  vchody.      Okrasné chryzan-
témy  byly do Evropy z Číny přivezeny až v 18
století a okamžitě se staly květinovými miláčky
výzdoby na zahradách i v nádobách. Jestli se vám
podařilo vypěstovat svou chryzantému dle návo-
du paní Líznerové z lednového  zpravodaje letoš-
ního roku,  přijďte se pochlubit na výstavu.

Respekt před smrtí  a smutek nad ztrátou blíz-
kých, provázejí lidi po celém světě. U nás a na-
šich sousedů se upravují   hroby podobně.  Letní
květinovou výzdobu hrobů nahradíme trvalkami a
doplňkovou  zelení. Nejtradičnější  výzdobou hro-
bů jsou věnce  z různých druhů trvanlivých mate-
riálů, aby věnec vydržel co nejdéle hezký, nejlépe
až do vánoc, kdy jej nahradíme výzdobou vánoč-
ní.
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RŮZNÉ

Už je to hodně let zpátky co se v Úvalech jely
závody horských kol naposledy. V sobotu 1.září se
podařilo tuto tradici obnovit. Ti, kteří přišli na škvárové
hřiště u kostela, nelitovali. Závod konaný pod záštitou
starosty MUDr. Jana Šťastného byl zajímavý zejména
kombinací dvou disciplín - Cross country (XC - závod
na 4,9Km dlouhých okruzích) a Dirt Jump(triky na sko-
káncích).

Přesto, že se jednalo o první ročník nového závo-
du, hřiště se slušně zaplnilo jak závodníky tak diváky.
Přispělo k tomu i hezké počasí bez deště, příjemná
muzika, výborné občerstvení a hlavně pěkná podíva-

VELKÁ CENA MĚSTA ÚVAL - ZÁVODY HORSKÝCH KOL
SE VRÁTILY DO ÚVAL

ná na velmi kvalitní sportovní výkony.
Celkem 71 závodníků XC se popralo o vítězství

ve 4 kategoriích. Zejména kategorie muži do 40let (se
40 závodníky) měla výbornou úroveň! Vítěz Martin
Fučík z Roztok si společně s druhým Petrem Volán-
kem(cykloteam Killi) a třetím Petrem Frankem(PAB
Říčany) vybudovali dostatečný náskok a do posled-
ních metrů mezi sebou bojovali o vítězství. V kategorii
muži nad 40 let nedal ostatním šanci suverénní vítěz
Václav Kocián z týmu Dimp-Giant, za nímž dojel dru-
hý Petr Špička(Ramala Rakovník) a třetí Tomáš Vitá-
ček(Viessmann). Stejně tak Kája Polívková(Gary Fis-
cher – Salomon) zvítězila v kategorii ženy o parník
před úvalskou Lenkou Bacílkovou a Luckou Poucho-
vou. Za zmínku stojí zejména výkon čtrnáctiletých
borců Matěje Pšeničky(Triatlon sport Stupno) a Jaro-
slava Kotase(VCPEK servis Kolín), kteří nejen že zví-
tězili ve své kategorii(kluci do 14 let), ale po dohodě
jeli i s kategorií muži nad 40 let a umístili se zde na
úžasném 4. a 5. místě.

Diváci na hřišti mohli celou dobu oceňovat stateč-
né výkony třinácti borců, kteří předváděli své nejlepší
triky při závodě Dirt jumpu. Podařilo se jim pořádně
rozproudit jinak velice přátelskou atmosféru! Ani ně-
kolik nepříjemných pádů nesebralo jezdcům odvahu a
dál bavili přihlížející, ale především předváděli triky,
při kterých občas tuhla krev v žilách! Nejlepší kousky
předváděl vítěz David Staněk z Origo bike Teamu. Vý-
kony druhého Tomáše Rašky a třetího Alena Seidla
však nezůstaly o moc pozadu!

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské a.s.
Termíny přistavení:

- dne 22.10.2007 od  9:00  do 11:30 hod
- dne 19.11. 2007 od 12:30 do 15:00 hod
- dne 17.12. 2007 od  9:00  do 11:30 hod

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém
automobilu VW Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské a.s., zaparkovaném ve
dvoře Úřadu městské části  Praha 21 – Újezd
nad Lesy, Staroklánovická 260.

Pražská plynárenská a.s. ve spolupráci s dceřinnou
společností Prométheus, energetické služby s.r.o
a Úřadem městské části Praha 21 nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní

kancelář“, jejímž prostřednictvím se stávající i potenci-
ální zákazníci Pražské plynárenské a.s. mohou vyřídit
záležitosti související s odběrem zemního plynu bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující
služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu

(způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám související s dodávkami

zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další
období. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i ob-
čané přilehlých obcí a částí Prahy.

Pražská plynárenská a.s.

Do Úval se vrátil závod horských kol
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a zejména Úvalské radnici. Panu starostovi Šťastné-
mu, pánům Svobodovi a Prokůpkovi a pracovníkům
VPS za velikou podporu. Díky nim se podařilo oživit
tradici závodů horských kol v Úvalech a zase trochu
obohatit kulturně-společenský život v Úvalech.

Doufám, že tradice bude pokračovat a příští rok se

RŮZNÉ

Prodej a pronájem bytů, nemovitostí, pozemků - výstavba RD na klíč - zajišťování úvěrů,

spoření a pojištění. - Oceňování nemovitostí - stavební činnost - stavební součásti.

Na Ztraceném korci 1221 Mobil: 723 423 691

250 82 Úvaly e-mail: pavlova@bv-reality.cz

Pavla PavlováPavla PavlováPavla PavlováPavla PavlováPavla Pavlová
makléř

opět sejdeme – a že přijdou i Ti, kteří zmeškali první
ročník.
Více informací, fotografie a kompletní výsledky naleznete
na stránkách závodu: www.velkacenamestauval.wz.cz

Ondra Brouček

PLACENÁ INZERCE

Prodám byt 2 + KK
v OV na Rohožníku
tel.: 776 202 512

• Tvorba geometrických plánů
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Práce spojené s projektem

Tel.: 603 462 572
723 287 824

e-mail: lubos.krenek@seznam.cz

Geodetické služby
Ing. Lubomír Křenek

NOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENO
GRILOVANÁ KUŘATA, KLOBÁSY

A JINÉ SPECIALITY

OTEVŘENO DENNĚ 800 - 1700 HOD

STAROKOLÍNSKÁ 192 (ZASTÁVKA BLATOV)
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Změnu ve fakturaci chystají od září praž-
ští energetici. Napříště budou odečítači
navštěvovat domácnosti jen jednou ročně,
stejně tak přijde vyúčtování jednou za 12
měsíců. Lidé se však nemusejí obávat, že
by doplatek elektřiny byl pak pro ně vel-
kým soustem - výši záloh si každý odběra-
tel může s Pražskou energetikou domluvit
podle svých potřeb. Na nový systém jsme
se zeptali tiskového mluvčího Pražské
energetiky, a.s. (PRE) Petra Holubce.

Jaké výhody změna vyúčtování přináší?
Roční cyklus fakturace funguje i u ostatních
dodavatelů energií, a to nejen v České repub-
lice. Daří se nám získávat zákazníky mimo zá-
sobovací území PREdi, a tak vznikal nesoulad
mezi fakturačním obdobím distributora a PRE.
Také z průzkumů, provedených u našich zá-
kazníků vyplývá, že upřednostňují roční inter-
val.
Naší dlouhodobou snahou je snižování
nákladů, které se promítají do konečné ceny
za elektřinu. Nový systém především zjedno-
duší administrativu: místo tří vyúčtování roč-
ně dostanou odběratelé pouze jediné. To také
v důsledku přispívá k ochraně životního
prostředí. Konstantní výše záloh po celý rok
pomáhá větší přehlednosti rodinných finanč-
ních rozpočtů. Navíc se jejich počet zvýší z devíti
na jedenáct, což umožní pokles částky. Tím se
sníží nárazové zátěže peněženek odběratelů

Pokud bude odběratel chtít vámi stanovenou
výši záloh pozměnit dle svých potřeb, jaké
má možnosti?

ELEKTŘINA OD ZÁŘÍ - JEDEN
ODEČET, STABILNÍ ZÁLOHY

Změnu záloh nedoporučujeme, protože
dokážeme z hlediska roční spotřeby sta-
novit jedenáct záloh vcelku přesně, takže
vyúčtování za rok se může pohybovat
v částkách plus mínus desetikorun. Snad
jen u rekreačních objektů z důvodu sezón-
nosti lze o změně uvažovat. Těm, kteří pla-
tí zálohy měsíčně poštovní poukázkou, do-
poručujeme změnu platebního způsobu,
protože nyní by měli složenek jedenáct.
Největší časovou i finanční úsporou je pří-
mé inkaso z bankovního účtu. Zákazník pak
nemusí měsíčně chodit na poštu či do ban-
ky s příkazem. Přitom však neztrácí kont-
rolu nad svými výdaji. Dopředu zákazníky
seznamujeme s tím, jakou částku budeme
z účtu inkasovat. Mají tak dostatek času
uplatnit případné připomínky. Pokud odbě-
ratel používá k placení záloh již nyní přímé
inkaso či SIPO nemusí s novým systémem
nic zařizovat, o  správný a včasný předpis
záloh se postará PRE.

Může si odběratel své platby kontrolovat
i přes internet?
Jistě, na stránkách PRE si zaktivuje chrá-
něný přístup ke svým datům ve složce Můj
zákaznický účet.
Více informací lze získat na webových
stránkách www.pre.cz, na Zákaznické lin-
ce Pražské energetiky 267 055 555 nebo v
Zákaznickém centru společnosti.

Pražská energetika, a.
Zákaznická linka PRE 2670 55555, www.pre.cz
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
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Chcete prodat byt?
Máte hrůzu z realitky?
Obraťte se na

PORADNU!

 777 066 984

Realitní
poradna s.r.o.
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE
až 5000 KČ/měsíčně !

Volejte IHNED tel.:

za běžný tarif

     Poskytněte Váš

automobil, dům, garáž, plot, balkón, pozemek...

       k reklamním účelům. 221 221 551

Oznámení
Dne 14. 8. 2007 v ranních hodinách v Hulické ulici  bezohledný
řidič řítící se velikou rychlostí připravil o život naší milovanou,
netoulavou a vzácnou kočičku Miu. Způsobil nám touto tragic-
kou událostí velikou bolest. Přeji mu za jeho bezohlednost, aby
poznal v životě to, co on svým bezohledným chováním způsobil
za bolest teď nám...

PRONAJMUPRONAJMUPRONAJMUPRONAJMUPRONAJMU
na sídlišti Rohožník zrekonstruovaný byt
2 + KK, 2. patro - výtah, zařízený, nová
kuchyň s vestavěnými spotřebiči, pračka,
vířivá vana, vestavěné skříně, plo-
voucí podlahy. K bytu možný i sklep.

12000 Kč/měsícpouze občanům ČR
tel.: 728 959 478

Na Blatově
naproti restauraci Alma

Potřeby pro cukráře

JALKA
domácí potřeby

kuchyňské náčiní

PO  a  PÁ 10 - 12 14 - 18
ÚT   -  ČT   9 - 12 14 - 18

Starokolínská 192  Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 608 963 100  www.kychynskenacini.cz

N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

ZDE BY MOHL BÝTZDE BY MOHL BÝTZDE BY MOHL BÝTZDE BY MOHL BÝTZDE BY MOHL BÝT
VVVVVÁŠ INZERÁÁŠ INZERÁÁŠ INZERÁÁŠ INZERÁÁŠ INZERÁTTTTT
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Květiny Lucka nabízí
zakázkovou výrobu dekorací ze suchých květin.
Nabízím zhotovení dekorací dle vašich představ. Vánoční,
velikonoční, podzimní, dušičková a příležitostní vazba.

Kontakt: Lucie Dlabačová
Čenovická 1445 – Újezd nad Lesy
Tel.: 737481293

Vys t ř ihně te  s i  a  za lož t e  mou  v i z i tku  ! ! !

Odhady a oceňování nemovitostí

Jiří Kopecký
Soudní znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí
E-mail:odhadynemo@volny.cz

Tel./Fax:+420 281 971 998
Mobil:+420 737 256 762

www.volny.cz/odhadynemo
Meinlinova 312
190 16 Praha 9-Koloděje

Fitness v Újezdě n. L. - P9
přijme recepční
k obsluze sport baru

Info na tel.: 603 517 607

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hod. 281 972 810

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

fa INZÁTO

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ

INSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ
provádíme nové instalace,

rekonstrukce, opravy, přípojky.

Tel.: 605 444 450

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - European Tae Bo, European Spin Gym, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 281 973 333

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

Markéta Kubátová Kateřina Vidličková
MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ, P-SHINE,

GELOVÁ FR. MANIKÚRA NA NOHY
Poličanská 1185, Praha 9, Újezd nad Lesy
Objednávky: 608 933 111, 724 410 384

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na

odměňování některých osob z řad zdravotnictví
/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny

až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765
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DŮLEŽITÉ:               ZÁVĚRKA VŽDY 14. V MĚSÍCI

placená
 inzerce & reklama

Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy Vás zvou na

tradiční podzimní prodejní výstavu
prodejní výstava se koná: čtvrtek 25. 10. 2007 9.30 - 17.00 hod

pátek 26. 10. 2007 9.00 - 18.00 hod
sobota 27. 10. 2007 8.30 - 17.00 hod

V areálu snů u Zahrádkářů, Staroújezdská č. p. 195, Újezd nad Lesy,
kde si budete moci prohlédnout, koupit či objednat dušičkové, adventní a celoroční věnce,
suchá aranžmá a vánoční dekorace. Objednávky si  budete moci vyzvednout na

tradiční adventní výstavě
na stejném místě ve dnech: čtvrtek 29. 11.  2007 9.00 - 17.00 hod

pátek 30. 11.  2007 9.00 - 18.00 hod
sobota    1. 12. 2007 8.30 - 17.00 hod
neděle    2. 12. 2007 8.30 - 17.00 hod

Kontakt: Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293, 246 082 014

RESTAURACE  NO. 110
Praha 9 - Koloděje

přijme

ŠIKOVNOU SERVÍRKU
do mladého kolektivu

volejte tel.: 605 243 360

PROVÁDÍ VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
MOBIL:  607 633 317 TEL.: 281 970 169

ZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - SemerádZÁMEČNICTVÍ - Semerád

D TSKÝ ZNA KOVÝ
SECOND HAND

1.-11.10. SLEVA 30% na všechny MIKINY 
Baby Bazárek LVÍ EK

Be vá ská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOV

Otevírací doba:        Po, St – 10.00 – 16.00 
                                 Út, t – 14.00 – 19.00 
Mimo provozní dobu po domluv  na email: 
bazareklvicek@seznam.cz 
Oble ení vel. 50-164 
NEXT, GAP, GEORGE, H&M, Early Days, Adams, 
Marks a Spencer, Mothercare, Cherokee…

K O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K AK O S M E T I K A
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

• kompletní ošetření pleti ………...........…  od  350,-
(povrch.čištění, peeling, hl. čištění, masáž, maska,
závěr. ošetření,  z d a r m a  úprava obočí)

• depilace, barvení, parafín, líčení, prodej kosmetiky

MANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRAMANIKÚRA – PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

• klasická manikúra / pedikúra ….......... 100,- / 150,-

• P-SHINE - japonská manik. / doplnění   220,- / 190,-

• francouzská manikúra ……………………..……    50,-

• lakování  ……………………………………............. 30,-

PENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALONPENZION  ROHOŽNÍK  -  KOSMETICKÝ SALON
Malešovská 1644 – naproti Albertu, boční vchod


