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Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás stručně informovala o novinkách v naší obci.

Prázdniny utekly jak voda a je tady opět začátek nového školního
roku. V případě nové školky na Blatově se jedná o úplně první
školní rok a proto zde, na tomto místě, popřeji našim předškolákům,
aby se jim v této, podle mého názoru, velice pěkné školce líbilo.
Za vedení MČ Praha 21 jsem spokojena, že stavba proběhla podle
plánu a byla zdárně dokončena v plánovaném termínu. Jejím
otevřením končí mnohaleté problémy s velkým zájmem o umístění
dětí do předškolních zařízení, kdy městská část nebyla schopna,
díky nedostatečné kapacitě míst, uspokojit všechny žadatele.
Stavba probíhala bez problémů a stála 21 milionů Kč.Osobně se
těším na 1. září - na den otevření školky a zahájení jejího provozu.
Podle reakcí Vás občanů si dovolím říci, že jak vzhled, tak i u místění
této stavby bylo velmi pozitivně přijato.

A nyní již k dalším plánovaným akcím, které se uskuteční
v průběhu letošního podzimu. V tomto roce se nám podařilo získat
z rozpočtu hl. m. Prahy, tak jako v roce minulém, dostatek finanč-
ních prostředků na námi plánované akce. Tady musím podotknout,
že v letošním roce, vzhledem k menší rozdělované částce, bylo
mnohem těžší si předložené projekty obhájit. Já osobně jsem
spokojená. Získané dotace jsou zatím ve výši 40 milionů Kč, a to
včetně posílení naší kapitoly na Magistrátu hl.m. Prahy, která
pokrývá akce prováděné Prahou. Jako příklad uvádím dotační
částku ve výši 18 milionů Kč na výstavbu garážových domů na
sídlišti Rohožník. Další položkou je dotace ve výši 5 milionů Kč na
opravu místních komunikací. A je to mnohem více, ale jednotlivým
položkám se budu podrobně věnovat v dalších vydáních
Újezdského zpravodaje. Ještě bych se ráda zmínila o ušetřených
finančních prostředcích z rekonstrukce obou našich rybníků. Tady
zůstala nevyčerpaná částka ve výši 2 milionů Kč. Požádala jsem
hl.m. Prahu, aby tato částka mohla být použita na opravy a re-
konstrukce dětských hřišť. Už nyní byl akceptován požadavek na
výstavbu nového, dětského hřiště ve výši 300 tisíc Kč, a to v blíz-
kosti fotbalového hřiště. Dále byl akceptován požadavek školního
klubu na doplnění hracích prvků u budovy Základní školy Masa-
rykova ve výši 200 tisíc Kč. O dalším rozdělení bude Rada MČ Praha
21 jednat na svých zářijových jednáních. Tolik asi k aktuálnímu
dění v naší obci.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří
mi blahopřáli k uzavření sňatku a svůj dnešní příspěvek již ukončím
podpisem mého nového příjmení.

Vaše Andrea Vlásenková
starostka MČ Praha 21
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Informace  z 57. jednání
Rady MČ Praha 21 ze
dne 22. června 2005

Bere na vědomí

- předložený materiál týkající se
návrhu na převod pozemků parc.
č. 3768 a 3767 k.ú. Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 zahájit jednání
ohledně převodu těchto pozem-
ků do vlastnictví MČ Praha 21

- závěry výběrové komise č. 7/
2005 ze dne 20.6.2005 a záro-
veň schvaluje firmu NORD,
kancelářský nábytek s.r.o., Vi-
nohradská 158 Praha 3 doda-
vatelem na akci „vybavení inte-
riéru 1. MŠ, Čentická 2222,
Praha 9 – Újezd nad Lesy“, za
celkovou konečnou cenu za-
kázky ve výši 1.189.993,-Kč
bez DPH a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 předložit na další
jednání Rady MČ Praha 21 ná-
vrh smlouvy o dílo

Nesouhlasí

- s prodejem pozemku parc.
č. 806/3 v k.ú. Újezd nad Lesy
z důvodu duplicitního zápisu
vlastnictví v katastru nemovi-
tostí  a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 informovat žada-
tele pana Kotlabu v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- s prominutím nájemného po
dobu školních prázdnin pro di-
vadelní soubor D-CLUB a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 informovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

Schvaluje

- pověření pana Vladimíra Saitz
funkcí příkazce operace pro ka-
pitolu 06 – Kultura, a to s plat-
ností od 26.5.2005 a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem tohoto pověření

- likvidaci hmotného investičního
majetku v celkové hodnotě
43.813,-Kč a drobného hmot-
ného investičního majetku v cel-
kové hodnotě 139.591,55 Kč

dle předloženého návrhu zápi-
su z jednání likvidační komise
ze dne 14.6.2005, který je nedíl-
nou součástí originálu usnesení

- kupní smlouvu č. 57/05 na pro-
dej pozemku parc.č. 1009/79
o výměře 135m2 v k.ú. Újezd
nad Lesy a kupní smlouvu
č. 58/05 na prodej pozemku
parc.č. 1009/80 o výměře 144 m2

v k.ú. Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem těchto smluv

- smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 60/05 na pozemku
parc.č. 348 zapsané na LV
č. 2329 se společností Český
Telecom a.s., se sídlem Ol-
šanská 55/5, 130 34  Praha 3
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této
smlouvy

- platový výměr pana Mgr. Miro-
slava Kurky, ředitele ZŠ Masa-
rykova, který mu vzniká v sou-
ladu s nařízením vlády č. 637/
2004 Sb., kterým se mění naří-
zení vlády č. 330/2003 Sb.
o platových poměrech zaměst
nanců ve veřejných službách
a správě. Platový výměr je ne-
dílnou součástí originálu usne-
sení. A zároveň pověřuje sta-
rostku pí Zikmundovou podpisem
tohoto výměru.

Potvrzuje

- že prioritou číslo jedna MČ Pra-
ha 21 je dostavba 1. MŠ, Čen-
tická 2222, Praha 9 – Újezd nad
Lesy a zároveň žádá Zastupi-
telstvo hl. m. Prahy, aby 4. mil
korun z dotace určené na vý-
stavbu garážovaných domů
byly účelově převedeny na do-
stavbu 1. MŠ, Čentická 2222,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

Informace  z 58. jednání
Rady MČ Praha 21 ze
dne 11. července 2005

Revokuje

- částečně usnesení č. 1126 ze
dne 8.6.2005  a ukládá starost

ce pí Zikmundové podat žádost
ZHMP prostřednictvím radního
RNDr. Miloše Gregara o převe-
dení části investiční dotace
v rozsahu 2 mil. Kč na vybudo-
vání dětského hřiště

Schvaluje

- pohledávku (úhrada faktur
architektonické a projekční
kanceláři ARCHINA ve výši
141.750,-Kč) jako oprávněnou,
pokud bude projektová doku-
mentace upravena tak, aby byla
v souladu s územním plánem
a zároveň ukládá tajemníkovi
Úřadu MČ Praha 21 zjistit, zda
nebyla požadovaná faktura pro-
placena firmou CZ Holding Par-
dubice

- Dodatek č. 2 a Dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne
19.10. 2004, označené jako
rekonstrukce Blatovského ryb-
níka f i rmou PROLES s.r.o
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem
těchto dodatků

- Rozpočtové opatření č. 28:
změn a rozpočtu v roce 2005 –
přijetí účelové neinvestiční do-
tace z Magistrátu hlavního
města Prahy na zkoušky zvlášt-
ní odborné způsobilosti ve výši
200 000,-Kč v kapitole 09 –
vnitřní správa – dle přiložené
tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení

- Uvolnění částky 130.000,-Kč
na přeložku plynu u fotbalových
kabin a zároveň pověřuje mís-
tostarostu pana Jana Slezáka,
aby vstoupil v jednání s ředite-
lem Pražské plynárenské a.s.
o možnosti spolufinancování
této akce Pražskou plynáren-
skou a.s.

- Finanční příspěvek na vybudo-
vání dětského hřiště a na úpra-
vu okolí fotbalového hřiště ve
výši 300.000,-Kč po přeúčtová-
ní finančních prostředků z re-
konstrukce újezdských rybníků

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 23/2005 S firmou VIALIT So-
běslav spol. s.r.o ze dne 19.5.
2005 na opravu komunikací

ZPRÁVY Z RADY
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Zlivská a Lukovská a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem tohoto dodat-
ku

- Smlouvu o dílo č. 64/05 s fir-
mou NORD kancelářský náby-
tek, s.r.o, Vinohradská 158
130 00  Praha 3 a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 uvolnit
finanční prostředky ve výši
499.000,-Kč z fondu rozvoje
obce a dále pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této
smlouvy

- Smlouvu o trvalém uložení ko-
munikačního zařízení na po-
zemcích ve vlastnictví hl.m.
Prahy, MČ Praha 21, parc.
č. 1347/7, 1393/8, 1393/314
v ulici Čentické v k.ú. Újezd nad
Lesy  a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Zikmundovou podpi-
sem této smlouvy

Ukládá

- starostce pí Zikmundové požá-
dat Zastupitelstvo hl. m. Prahy
prostřednictvím příslušného
radního o převedení 5. mil Kč

z dotace určené na výstavbu
garážových domů na dostavbu
1. MŠ, Čentická 2222, Praha 9
– Újezd nad Lesy

- místostarostovi panu Janu Sle-
zákovi vstoupit v jednání s fir-
mou ZAVOS, s.r.o. ohledně
upřesnění jejího požadavku tý-
kající se vlastnického vyjádře-
ní k záboru pozemků pro územ-
ní řízení stavby č. 3140 TV

Souhlasí

- rozpočtové opatření č. 31: úpra-
va rozpočtu v roce 2005 – za-
pojení finančních prostředků
fondu rezerv a rozvoje (FRR)
prostřednictvím rozpočtu MČ
Praha 21 ve výši 4.816.000,-Kč
dle přiložené tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o doplnění účelové-
ho zdroje (UZ) 00010 u příjmo-
vých i výdajových položek ve
vztahu k FRR v uvedené výši
a zároveň ukládá starostce
pí Zikmundové předložit tento
materiál na nejbližším zasedá-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Bere na vědomí

- dopis MUDr Jágra jednatele
společnosti MEDISAL, spol. s.r.o
a zároveň schvaluje vypově-
zení smluvního vztahu s firmou
MEDISAL, spol. s.r.o. k 1.8. 2005
dle článku VI, odst. 1 smlouvy
č. 44/01 o nájmu nebytových
prostor a dále akceptuje veške-
ré prokazatelně investované
prostředky společností MEDI-
SAL, spol. s.r.o. za spolupro-
vozování polikliniky na Rohož-
níku

Stanoví

- přehled žádostí o účelovou in-
vestiční dotaci z rozpočtu hl. m.
Prahy viz níže tabulka a dále
dle akcí navržených odborem
majetku a investic viz níže ta-
bulka a dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zařadit tento uvede-
ný přehled investičních akcí
k žádostem o poskytnutí účelo-
vé dotace z rozpočtu hl. m. Pra-
hy v roce 2006 včetně středně-
dobého výhledu na další roky

Informace z 12. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21
konaného dne 16.6. 2005

Schvaluje

- program 12. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- prodej pozemků parc.č. 1009/

80 a 1009/79 v k.ú. Újezd nad
Lesy na základě výběrového ří-
zení za cenu 1478,-Kč a záro-
veň pověřuje starostku pí Zik-
mundovou podpisem smlouvy

- prodej bytové jednotky č. 22,
I. Kat. o velikosti 3+kk s příslu-
šenstvím, 63 m˛ domu v ul. Ží-
šovská 1627, Praha 9 – Újezd

nad Lesy na základě výběrové-
ho řízení za cenu 1 520 000,-Kč
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem
smlouvy

- rozpočtové opatření č. 7: změ-
na rozpočtu v roce 2005 – při-
jetí účelové neinvestiční do-
tace ve výši 76 000,-Kč pro

ZPRÁVY Z RADY
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ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy bude ve školním roce 2005/2006 opět pořádat hudební kurzy pro děti i dospělé.

Vyučovat se budou tyto nástroje:  kytara, flétna, klavír, klávesy

ZÁPIS SE KONÁ 5. ZÁŘÍ 2005 V 17:00 HOD V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ, LOMECKÁ 656, PRAHA 9.
Marie Tomaidesová

místní lidovou knihovnu v kapi-
tole 06 - Kultura; rozpočtové
opatření č. 13: změna rozpočtu
v roce 2005 – přijetí účelové
neinvestiční dotace z MHMP na
primární protidrogovou preven-
ci ve výši 70 000,-Kč v kapitole
05 -  Zdravotnictví; rozpočtové
opatření č. 22 změna rozpočtu
v roce 2005 – účelová investič-
ní dotace z MHMP ve výši
2 200 000,-Kč na investiční
akci „Objekt integrovaných pro-
dejních ploch na sídlišti“ – Míst-
ní hospodářství; rozpočtové
opatření č. 25: změna rozpočtu
v roce 2005 – neinvestiční úče-
lová dotace ze státního rozpoč-
tu ve výši 148 400,-Kč na úhra-
du poštovného v souvislosti
s výplatou dávek státní sociál-
ní podpory – záloha na I. Polo-
letí v kapitole 09 - Vnitřní sprá-
va;rozpočtové opatření č. 26:
změna rozpočtu v roce 2005 –
neinvestiční účelová dotace
ze státního rozpočtu ve výši
82 000,-Kč na obnovu výpočet-
ní technik na živnostenském
odboru ÚMČ Praha 2 v kapi-
tole 09 – Vnitřní správa. Nedíl-
nou součástí  usnesení jsou ta-
bulky k jednotlivým rozpočtovým
opatřením.

- Rozpočtové opatření č. 19:
úprava rozpočtu v roce 2005 –
v kapitole 04 – školství – na zá-
kladě změny školského zákona
č. 561/2004 Sb., - úplata za
vzdělávání a školské služby;
rozpočtové opatření č. 23: úpra-
va rozpočtu v roce 2005 – jed-
ná se o ponechání investičních
a neinvestičních účelových pro-
středků z roku 2004 na stej-
ný účel v roce 2005 ve výši
21 006 400,-Kč pro kapitoly 02,

04 a 07. Nedílnou součástí usne-
sení jsou tabulky k jednotlivým
rozpočtovým opatřením.

- Př i jet í  f inančního daru od
Ing. Včeláka ve výši 10 000,-
korun, doplněného smlouvou
od Ing. Včeláka - majitele spo-
lečnosti JP MOTO v Újezdě nad
Lesy

- Zhodnocení plnění rozpočtu za
1. čtvrtletí 2005 dle tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnese-
ní

- Novou kupní smlouvu č. 24/05
na prodej budovy „Večerky“ na
pozemku parc.č. 4312/63 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem smlouvy

- Uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o převodu vlastnictví bytových
jednotek čp. 1627/36 a 1628/11
v ul. Žíšovská , Praha 9 – Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku pí Zikmundovou pod-
pisem tohoto dodatku

- Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu
kontrolního výboru Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- Zřizovací listiny příspěvkových
organizací Masarykovy základ-
ní a mateřské školy, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Polesná 1690;
1. mateřské školy, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Čentická 2222;
Mateřské školy Sedmikráska,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Li-
šická 1502;mateřské školy Ro-
hožník, Žárovická 1653 dle pří-
lohy, která je nedílnou součástí
originálu usnesení

Volí

- mandátovou komisi ve složení:
předseda pan Voňka a členové
pan Vojta a pan Sikač

- návrhovou komisi ve složení:

předseda paní Dastychová
a členové pan Dvořák a paní To-
maidesová

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- petici občanů proti výstavbě
garážových domů na sídlišti
Rohožník s tím, že trvá na této
investici. Občané, kteří požáda-
jí, budou účastníky územního
řízení.

- Zprávu auditora o výsledku
hospodaření a o ověřování
účetní závěrky a nápravná
opatření, která z této zprávy vy-
plývají a zároveň ukládá Radě
MČ Praha 21 prověřit bod 4,
odst. 4 a do příštího zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21
předložit dotyčné smlouvy na
částku 754 000,-Kč

Pověřuje

- Radu MČ Praha 21, aby pře-
hodnotila pravidla o možnosti
prominutí penále za neplacení
nájemného a stanovila nová
s ohledem na současný stav
a zároveň  schvaluje prominutí
penále Paní Růženě Neuman-
nové, bytem Žíželická 1610, byt
č. 7

Revokuje

- usnesení Zastupitelstva MČ
Praha 21 č. 180 ze dne 20.12.
2004 v plném rozsahu

Souhlasí

- s uvolněním částky 800 000,-Kč
pro firmu Neue Laxenburger
a 400 000,-Kč pro MČ Praha 21
jako vyrovnání společníků před
likvidací

ZPRÁVY Z RADY
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Občanskoprávní odbor - oddělení občanských průkazů:

Žádost o vydání občanských průkazů je třeba
vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do
30.11.2005 na ÚMČ Praha 21 - odbor občan-
skosprávní.

Dále Vás chceme informovat , že řidičské průka-
zy vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravně
správních agend se sídlem Kongresová ul. čp. 2,
Praha 4, tel: 974 823 817.

Novotná Zdena

I N F O R M U J E

Dne 31.12.2005 končí platnost všech občan-
ských průkazů vydaných do 31.12.1994
Jedná se o občanské průkazy typu knížka
s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „plat-
nost prodloužena bez omezení“.

Dále občanské průkazy typu karta, vydané od
1.5.1993 do 31.12.1994, kde je rovněž vyznačena
doba platnosti „bez omezení“.

Rybářský lístek
Rybářský lístek vydává Úřad městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy zájemcům o získání povolení

k lovu ryb, kteří mají  trvalý pobyt v Újezdě nad Lesy.

Jaké doklady musíte mít s sebou ?

1. vyplněnou žádost ( na stránkách www.praha21.cz, nebo na OŽPD )
2. občanský průkaz,
3. dosavadní rybářský lístek, nebo osvědčení o zkoušce z rybářství, nebo platnou členskou legitimaci

rybářského spolku.

Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného
zástupce, který žádost zároveň vyřizuje.

Žádost vyřizuje v úředních hodinách na počkání : Monika Polanecká, Odbor životního prostředí a dopra-
vy ÚMČ Praha 21,  telefon: 281 012 949,
e-mail:  monika.polanecka@praha21.cz.

Poplatky dle doby platnosti:

● do 1 roku 60,- Kč
● na 1 rok 100,- Kč
● na 3 roky 200,- Kč
● na 10 let 500,- Kč
● do 15 let 50,- Kč  (na dobu 1 rok)

Poplatek se snižuje o polovinu pro osoby studující rybářství a pro osoby, kteří zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvr-
zením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR.

Poplatek se hradí při předání rybářského lístku.

Předpokladem pro získání prvního rybářského lístku je předložení osvědčení o zkoušce z rybářství,
které vydávají rybářské svazy. V Újezdě nad Lesy vydává tato osvědčení Český rybářský svaz  v klubovně
u chovného rybníka směrem na Koloděje, a to každé pondělí od 17:00 hod do 19:00 hod, (mimo letních
prázdnin), jinak dle dohody.

Zpracováno dle zákona a rybářství č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Michael Jantsch
předseda Komise pro informatiku

člen Redakční rady Újezdského zpravodaje

Z ÚŘADU

RADY OBČANŮM
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů v září

Měsíc stanoviště                                    datum   druh kontejneru
                                                    zavezení

Září Toušická (u spořitelny) 10. 9. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 10. 9. velkoobjemový odpad
Rohožnická 10. 9. velkoobjemový odpad
Lomecká x Zaříčanská 10. 9. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 24. 9. velkoobjemový odpad
Sudějovická x Holšická 24. 9. velkoobjemový odpad
Rohožnická 24. 9. velkoobjemový odpad
Toušická (u spořitelny) 24. 9. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a po naplnění se nebude VOK vyměňovat.
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

Další plánované akce:
Říjen  -  kontejnery na rostlinný odpad a štěpkování           Listopad   -  předvánoční úklid

OŽPD – M. Nejtková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 12. 9. 2005  bude probíhat na území MČ Praha - Újezd nad Lesy mobilní sběr nebezpečného

odpadu, který bude zajišťovat spol. Pražské služby a.s.
Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy odevzdat na níže uvede-

ných stanovištích  následující druhy odpadů:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
- olej a tuk ( kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty obsahující nebezpečné látky
- nepoužitelná léčiva
- baterie a akumulátory

Stanoviště Praha 21

12.  9. - po 1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

4. ul. Rohožnická   (u prodejny Julius Meinl) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Novolhotská x Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850 M. Nejtková - OŽPD

OŽPD
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Pro pokračování cyklu „Rozhovor s …“  jsem si
tentokrát snad ani nemohl vybrat jiného partnera.
Září a začátek školního roku k sobě prostě patří již
neodmyslitelně. A tak jsem požádal o chvilku času
na rozhovor pana mgr. Miroslava Kurku, ředitele Ma-
sarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy.

Pane řediteli, co nového chystáte na začátek le-
tošního školního roku?

Nechystáme žádné převratné novinky, tento škol-
ní rok je pro nás důležitý především jako příprava
vlastního školního vzdělávacího programu, který ale
startuje až od příštího září. Novinkou je tak postup-
né navyšování počtu hodin povinné výuky. V minu-
lých letech byly přidány hodiny v 9.-7. třídách, letos
budou mít o 1 hodinu více už i žáci 6.ročníku. Dále
snad jen to, že v letošním školním roce poprvé roz-
šíříme počet tříd v prvním ročníku už na čtyři. Tím
jak se Újezd a jeho okolí rozrůstá, je dětí u zápisu
stále více. Snažíme se držet nižší počet dětí v jedné
třídě, protože si myslíme, že je to tak pro ně lepší.
Dojde také k posílení pedagogického sboru o nové
kolegyně.

obědů dvě mateřské školy. Školní jídelna už fungu-
je jinak než tomu bylo dřív. Například obědy si mo-
hou děti vybírat předem na webových stránkách
http://objednavky.jidelna.cz  nebo přímo ve školní
jídelně. A v dnešní hektické době je stále hodně ro-
dičů velmi rádo, že mohou nechat svoje děti ve škol-
ní družině a vyzvednout si je později cestou z práce.

Kolik dětí vůbec navštěvuje v letošním roce ZŠ
Masarykova?

V letošním školením roce je to už 635 dětí, o kte-
ré se stará celkem 34 pedagogických pracovníků.
Děti jsou rozděleny do 28 tříd – první stupeň spolu
se školní družinou je umístěn v budově Starokláno-
vická (v parku) a druhý stupeň v budově Polesná.
Budovu v Polesné ulici s námi sdílí ještě naše ma-
teřská škola „Sluníčko“. Do školního areálu, o který
se staráme, je pak ještě třeba připočítat v každé bu-
dově školní jídelnu a tělocvičnu.

Školní jídelna a školní družina – tahle slova mě
dost dlouho strašila v paměti. Jak je to dneska?
Chodí děti na oběd do školní jídelny a využívají dru-
žinu?

Určitě ano – například naše dvě školní jídelny vaří
každý den přes 500 žákovských obědů a přes 100

Mnoho rodičů se zajímá o možnosti jazykové vý-
uky svých dětí – jak je tomu u vás? Jaké jazyky vy-
učujete? A máte dostatek kvalifikovaných učitelů?

Na naši škole jednoznačně převažuje zájem o an-
gličtinu. Další jazyky jako je němčina nebo francouz-
ština jsou na okraji pozornosti dětí i rodičů. Každo-
ročně máme u těchto jazyků problém naplnit
minimální kvótu Ministerstva školství na otevření tří-
dy. Například letos se mezi žáky čtvrtých tříd zatím
objevilo jen 5 zájemců o němčinu. A to je málo –
ministerská vyhláška stanovila minimální počet na
sedm dětí.

S učiteli jazyků na tom nejsme špatně. Například
na výuku nejvíce oblíbené angl ičt iny máme
k dispozici 40 % aprobovaných pedagogů a to je ve
srovnání s jinými školami slušné číslo.

Další oblastí, na kterou bych se chtěl zeptat, jsou
počítače. Mají žáci možnost se k počítačům na ško-
le „dostat“? Využívají je třeba i učitelé ve výuce?

Pokud jde o počítače, tak bych řekl, že se pohy-
bujeme zhruba na pražském průměru. Na prvním
stupni je každá třída vybavena dvěma počítači a děti
i učitelé je využívají jak během výuky, tak o přestáv-
kách. Na druhém stupni využíváme počítače ve spe-
cializovaných učebnách PC a v učebnách pro před-
měty jako je například fyzika, dějepis, zeměpis,
angličtina a podobně. Hodně záleží na přístupu jed-
notlivých učitelů, ale ta možnost tady určitě je.

Škola je navíc trvale připojena na internet a žáci
druhého stupně toho mohou o přestávkách libovol-
ně využívat, případně se mohou stát členy interne-
tového klubu školy. Počítače jsme měli na slušné
úrovni ještě dříve než začal ministerský program „In-

ROZHOVORY S LIDMI



8

ternet do škol“. Proto jsme z toho programu nic ne-
dostali. Na druhou stranu když nyní všichni víme jak
ten program neslavně skončil, tak mě to ani moc
nemrzí.

Jaké zájmové kroužky mohou děti po škole na-
vštěvovat?

Kompletní přehled všech kroužků na letošní škol-
ní rok je vyvěšen na webových stránkách školy –
www.zspolesna.cz. Letos jich bude více než 20.
Máme samozřejmě kroužky zaměřené sportovně,
umělecky i kroužky vzdělávací – jen namátkou bych
jmenoval jazykové kroužky, PC grafika nebo třeba
kroužek astronomie, či školní sportovní klub, kde
jsou velmi aktivní oddíly atletiky, sportovního leze-
ní, aj. Jsem přesvědčen, že kdo má zájem smyslu-
plně naplnit volný čas, určitě si u vybere.

Pane řediteli, jaká je úspěšnost žáků ze ZŠ Ma-
sarykova při přijímacích zkouškách na víceletá gym-
názia? A na která gymnázia se děti hlásí nejčastěji?

Úspěšnost se pohybuje kolem 90 % a to, podle
mého názoru, není vůbec špatné číslo. Jen pro do-
kreslení - každý rok se nám odchodem na víceletá
gymnázia „ztrácí“ prakticky jedna celá třída. Nejčas-
těji se naši žáci hlásí na gymnázium v Horních Po-
černicích, dále pak ve Vysočanech a na Proseku.
Rozhodující roli při volbě gymnázia hraje samozřej-
mě dopravní spojení.

Pane řediteli, setkáváte se i na této škole s tako-
vými věcmi jako je šikana a drogy?

Bohužel ano. Ani my nejsme výjimkou. Pokud jde
o drogy, nevím o tom, že by někdo z našich žáků
bral tvrdé drogy. Ale žáci našich vyšších ročníků ur-
čitě kouří, někteří vyzkoušeli marihuanu, případně
některé „taneční“ drogy. Snažíme se působit na žáky,
využívají se různé preventivní programy a i za pod-

statné považuji, že jsme vlastně „plně nekuřácké
pracoviště – nikdo z pedagogů nekouří“.

S těžkou, otevřenou  šikanou jsem se tady už ně-
kolik let nesetkal, ale prakticky průběžně se setká-
váme a bojujeme s nějakou podobou skryté, mírné
šikany. Začíná to bohužel už u těch nejmenších dětí.
Snažíme se s žáky na tato téma preventivně hovo-
řit, ale není to vůbec lehké. Rád bych tady proto
apeloval na rodiče. Když mají pocit, že něco není
s jejich dětmi v pořádku, at´ neváhají ihned zavolat.
Rodiče a škola spolu musí v těchto krizových situa-
cích spolupracovat. Navíc je možné v případě po-
třeby využít i služeb vlastní školní psycholožky.

Kde a kdy mohou rodiče získávat informace
o škole?

Průběžné informace mohou rodiče získávat na
webových stránkách naší školy www.zspolesna.cz.
Samozřejmě na začátku každého, a tedy i tohoto,
školního roku proběhnou tradiční schůzky třídních
učitelů s rodiči. Tyto schůzky jsou naplánovány na
třetí týden v září. Opět počítáme se dny otevřených
dveří a rád se i setkám s kýmkoliv z rodičů  na pra-
videlných schůzkách „klubu rodičů školy“,  neformál-
ním sezení, kde je prostor na výměnu názorů a vy-
jasnění čehokoliv, co se týká výchovy a vzdělávání
dětí, či provozu školy jako takové. A v průběhu škol-
ního roku mohou rodiče kdykoliv zavolat, napsat
E-mail nebo si sjednat schůzku. Správné kontaktní
údaje jsou k dispozici také na webu. Každý pe-
dagog má zřízenou E-mailovou adresu ve formě
svého příjmení@zspolesna.cz.

V neposlední řadě pak školský zákon ukládá  zří-
zení Rady školy jako koncepčního a kontrolního or-
gánu, ve kterém se budou pravidelně potkávat zá-
stupci zřizovatele, tedy obce, zástupci rodičů a školy.

Děkuji Vám za rozhovor pane řediteli.
Tomáš Vaníček

1. Do jaké míry bude upraveno
okolí u stavby „LIDL“, nebo
zda-li byla možnost ovlivnit
vzhled stavby a jak to bude
přínosné pro obec
Okolí nákupního střediska LIDL

je v současné době v konečné po-
době. V průběhu vydání stavební-

ho povolení bylo možno vzhled
stavby částečně ovlivnit, čehož
také účastníci stavebního řízení
využili. Jedná se o protihlukovou
stěnu v ulici Toušické, dále v pro-
storu před vinotékou  a také o vý-
stavbu zídky přilehlých zahrad.
Myslím, že se zdařila i rekonstruk-

ce zastávky MHD před prodejnou
a výstavba přilehlých chodníků.
Situování celé stavby čelem k hlav-
ní silnici bylo nejpřijatelnějším ře-
šením. Rozhodně dnes střed obce
vypadá lépe, než předchozí roz-
padající se samoobsluha. V pro-
storu bývalého stánku zeleniny

ROZHOVORY S LIDMI
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plánujeme výstavbu „ domku“, kde
bude trafika a veřejné WC. Podo-
týkám, že provoz WC nebude mít
negativní vliv na okolí.
2. Co se děje s ohavností v cen-

tru „jamou Karel“, jsou něja-
ké sankce? Nebo to tak bude
na věčné časy?
Jáma Karel je soukromým ma-

jetkem. MČ může zasáhnout pou-
ze v tom případě, že není něco
v pořádku. Majiteli byla v minulosti
uložena pokuta za „nepořádek“ na
pozemku, kterou uhradil. MČ uva-
žuje o koupi tohoto pozemku, kte-
rý by se prozatím upravil na parčík
až do doby dalšího využití. Problé-
mem jsou však finanční prostředky.
3. Jaká je současná situace se

společností Laxenburger?
Firma Laxenburger je v součas-

né době v likvidaci. Probíhá vypo-
řádání závazků vůči věřitelům
z peněz za prodej pozemku. Po
vypořádání bude zbytek peněz
rozdělen rovným dílem mezi spo-
lečníky.

4. Kolik stojí rekonstrukce ryb-
níku na Blatově, kdo se na
tom finančně podílí a bude-
me se v něm moci koupat?
Rekonstrukce rybníka na Bla-

tově stála celkem cca 3 miliony Kč.
Veškeré finanční prostředky ply-
nuly z dotace Magistrátu hl. m.
Prahy. Koupání v rybníku není ni-
jak ze strany MČ omezeno, ale je
na vlastní nebezpečí.

5. Na konečné na Rohožníku
mají být vybudovány nějaké
stavby místo nepěkných stán-
ků. S čím se tam počítá, v jaké
podobě a kolik to bude stát?
Na konečné zastávce MHD na

Rohožníku bude vybudována
menší stavba v prostoru mezi
současnou večerkou a ulicí Ro-
hožnickou. V budově budou dvě
oddělené prodejní plochy. Obsa-
zení bude probíhat na základě
výběrového řízení. Prostředky

jsou vyčleněny v částce cca 2 mi-
liony Kč z dotace MHMP. Na po-
zemcích, kde byly původní stán-
ky, nebylo možné tuto budovu
postavit vzhledem k vlastnickým
vztahům. Tyto patří částečně ČD
a část jich spadá do zeleně.

6. Ve Zpravodaji č. 6 čtenáře
paní starostka v úvodu mj. in-
formuje o tom, že „oba naše
rybníky jsou již zrekonstruo-
vány ... a že u obou rybníků
byla v rámci dotace vytvoře-
na parková úprava...”.
Ve Zpravodaji č. 7-8 se mezi
informacemi z 54. jednání
rady MČ Praha 21 ze dne 18. 5.
2005 uvádí, že byla schvále-
na vedoucímu OMI žádost
o změnu využití části účelo-
vé doatce z MMHP na akci
„Rekonstrukce chovných
rybníků....” a mezi informace-
mi z 55. jednání rady MČ Pra-
ha 21 ze dne 25. 5. 2005 uvádí,
že nebyly schváleny dodatky
č. 1 a č. 3 ke smlouvě o díla
Rekonstrukce Blatovského
rybníka.....
Reálná situace v případě Bla-
tovského rybníka nasvědču-
je tomu, že rekonstrukce ne-
byla dokončena, že parkové
úpravy nebyly provedeny –
stačí se podívat na jeho se-
verní břeh a břeh v ulici Na-
dějovské, případně se zde
projít, zejména po dešti.
V návaznosti na výše uvede-
né, prosím o podání vysvět-
lení, jaká je reálná situace
s dokončením rekonstrukce)
tedy kdy bude rekonstrukce
skutečně ukončena) a proč
nebyla celá účelová dotace ur-
čená na tuto akci využita k pri-
márnímu účelu, tj. Rekon-
strukci Blatovského rybníka.
Rekonstrukce blatosvkého ryb-

níka byla v souladu s projektovou
dokumentací dokončena. Samo-
zřejmě, že travnaté plochy budou

potřebovat nějaký čas, aby se na
ně mohlo i po dešti. Parkové úpra-
vy nebyly původně v projektu plá-
novány. Firma, která rekonstrukci
prováděla, přislíbila za příplatek
parkové úpravy provést, ale před
jejich realizací odstoupila od pod-
pisu smlouvy. Tím se stalo, že plá-
nované úpravy na konec června
nebyly provedeny. Práce byly za-
dány jiné firmě a tím se termín
úprav posunul.

Neschválením dodatků ke
smlouvě č. 1 a 3 nebyla faktická
rekonstrukce dotčena, protože se
jednalo o dodatečné prodloužení
termínu zhotovení a ceny za ně-
které vícepráce již provedené. Při
rekonstrukci obou újezdských ryb-
níků bylo ušetčřeno celkem 2 mi-
liony korun. Tyto prostředky byly
přesunuty na výstavbu dětských
hřišť a zejména na parcelu mezi
ZŠ Masarykova a fotbalovým hřiš-
těm.

Vladimír Saitz

7. Zabývá se MČ Praha 21 pro-
blémem ranní dopravní špič-
ky z Újezda nad Lesy do Bě-
chovic a jak tuto situaci chce
vyřešit?
Městská část Prahy 21 si je vě-

doma ranních špiček. Tuto situaci
se pokusila paní starostka řešit
s okolními starosty, především
s vedením Městské části Praha
Běchovice. Jednání, které se tý-
kalo zkoordinování světelných sig-
nalizačních zařízení v obou Měst-
ských částech bylo bohužel ne-
úspěšné, neboť tento návrh nebyl
starostou Městské části Běchovi-
ce akceptován.

Situace by se měla zlepšit až
v okamžiku ukončení výstavby
přeložky 1/12, která zklidní do-
pravní situaci v centru obce i okol-
ních Městských částí. Termín za-
hájení  této stavby  je v současné
době plánován na rok 2009–2010.

Bc Zuzana Kapounová

OTÁZKY ČTENÁŘŮ
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Informace z knihovny

Knihovnice: Marie Tomaidesová
Adresa: Lomecká 656, 190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel: 2819 73 864

Půjčovní doba pro knihy a internet:

          dopoledne   odpoledne

Pondělí: 10:00 hod – 11:00 hod 11:30 hod – 18:00 hod
Středa: 10:00 hod – 11:00 hod 11:30 hod – 17:00 hod
Pátek 10:00 hod – 11:00 hod 11:30 hod – 16:00 hod

Marie Tomaidesová - knihovnice

Vážení příznivci, vítáme Vás po
dvou letních měsících u našeho
povídání o zahradě.

Září je pro milovníka zahrádky
měsícem sklizně a naše roční prá-
ce se pomalu chýlí ke konci. Sou-
časně, ale začínáme s výsadbou
a to zejména v okrasné zahradě,
jak si povíme dále.

Ovocná zahrada

Vzhledem k prakticky žádné
úrodě, díky jarním mrazíkům, nám
sklizeň v letošním roce nebude
dělat žádné problémy. Vzpomeň-
me si na loňský rok, jaká byla úro-
da, zejména u jabloní, moštovali
jsme jak o život a letos nic.

V předcházejících článcích
jsme si popsali pěstování a řez
různých ovocných stromů, ale
málo jsme se věnovali velmi oblí-
bené peckovině a to švestce a je-
jím blízkým druhům.

Zahrádkáři ještě stále zastáva-
jí mylný názor: švestky, slivoně,
renklódy, mirabelky nepotřebují
žádný řez, anebo ho snášejí špat-
ně. Opak je pravdou.

V období plodnosti od stáří pěti
let stříháme koncem srpna až do
poloviny září. Pokud řežeme bez
čípku, nemusíme se klejotoku obá-
vat. Stromy starší deseti let mů-

žeme řezat bez rozpaků i v zimě.
Dřevní pupeny jsou životaschop-
né pouze 1–2 roky,  větve bez řezu
se vyholí velmi brzo. V hlavním
období plodnosti musíme proto
průklestem a hlubokým řezem
plodného dřeva stále podněcovat
k tvorbě letorostů. Zásadně od-
straňujeme konkurenční výhony,
vlky a dovnitř rostoucí nebo příliš
přehuštěné výhony.

Staré stromy, jej ichž větve
i kmen  jsou zdravé, snášejí střed-
ně silné zmlazení. V prvním roce
můžeme terminál vyříznout až na
1,5 - 2,00 m a horní větve úměrně
zkrátit, vždy u rozvětvení. Slabý
obrost na spodní straně větví rov-
něž odstraníme. Následující rok
korunu dále prosvětlíme. Řezné
rány vždy pečlivě ošetříme.

Okrasná zahrada

Září je ten správný měsíc pro
výsadbu cibulovin s výhledem na
krásné květy v jarních měsících
příštího roku. Aby květy cibulovin
vynikly, sázíme je ve větším
množství ve skupinách a dosti
hustě, t.j. stejně daleko od sebe,
jak hluboko sázíme. Půda musí
být kyprá, dobře provzdušněná
a bohatá na humus ve vrchní
vrstvě. Taková půda se na jaře

dobře prohřeje a to je pro cibu-
loviny nejlepší. Jako živiny se nyní
hodí pomalu působící hnojiva
jako organické plné hnojivo Azet
Garten, Dunger Agromin A, Agro-
biomin Zahradon, v dávkách
75 g/m2 - 120 g/m2  podle velikostí
různých druhů cibulovin. Ve sku-
pinové výsadbě malé cibuloviny
vysazujeme kolem 25 kusů, velké
10 kusů. Jamky pro cibule vyhlou-
bíme dutým jamkovačem - saze-
čem cibulek nebo malou lopatkou.
A jak hluboko? Cibulky sázíme
3–4 krát hlouběji než jsou velké.
Kde je nebezpečí, že nám přes
zimu cibulky sežerou myši, tam
pak místa výsadby obklopíme za-
puštěným hustým pletivem nebo
cibulky zasadíme do květináčů
a ty zapustíme do země. Tak
máme usnadněné vyzvednutí ci-
bulek po odkvětu, kdy ponechá-
me cibule plně dozrát.

Ještě si něco řekneme o vysa-
zování v současné době velmi ob-
líbených jehličnanů. Měsíce září
a říjen, na jaře duben a květen,
jsou ty nejlepší měsíce pro výsad-
bu. Vždy se musíme zajímat jak,
který druh má nároky na půdní re-
akci a ty jsou velmi rozdílné.

Jehličnany se dodávají s pev-
ným balem v pytlovině, v jemném
drátěném pletivu nebo v kontejne-

KULTURA
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ru. Před sázením kontejner sejme-
me, pytlovinu rozvážeme, drátěný
obal zcela necháme.

Kontejnerované rostliny dobře
zalijeme a vysazujeme po 12 ho-
dinách. Dřeviny zabalené do pyt-
loviny a drátěného obalu namo-
číme a po 10 až 15 minutách
okamžitě sázíme do jam tak hlu-
bokých, jak je bal veliký, ale do
dvojnásobné šířky. Zeminu z vý-
kopu vylepšíme dle požadavku
jednotlivých druhů a to např.
Agrobiomin na konifery + přídavek
prosáté zralé kompostové zeminy.
Dřevinu postavíme do jámy a na-
plníme ze 2/3 připravenou zemi-
nou, přitlačíme a zaléváme tak
dlouho, až voda zůstane stát. Po
vsáknutí uvolníme obal - pytlovi-
nu, pletivo rozprostřeme  do stran,
doházíme půdu a uděláme misku
pro zalévání. Větší dřeviny zabez-
pečíme proti větru dřevěným šik-
mým kůlem nebo úvazky z drátu
na třech místech. Úvazek musíme
podložit  pásem např. z gumy.

Jistě se divíte, proč tak pečlivý
popis, ale jak je někdy vidět na
zahradách, dřeviny, dnes tak mo-
derní, usychají a majitelé se ptají
proč?

Vážení přátelé, nebudeme po-
pisovat celý rozsah prací v jednot-
livých měsících, ale vždy si vybe-
reme to, co je aktuální a zajímavé

Výstava se koná: 6.10. 2005 čtvrtek - 14.00 - 18.00 příjem exponátů
7.10. 2005 pátek - 14.00 - 17.00 výstava
8.10. 2005 sobota - 8.00 - 17.00 výstava
9.10.2005 neděle - 9.00 - 16.00 výstava

                    od 16.00 vydávání exponátů
Dne 9. 10. 2005 od 14.00 hodin plánujeme přednášku RNDr. Sta-

nislava Pelešky, podrobnosti na pozvánkách a plakátech.

Zájezdy: Doopravdy poslední místa na
10. září 2005 - Plzeňsko
1. října 2005 - Českomoravská vysočina

Přihlášky u př. Líznerové 281972219.

                                   Za výbor ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

pro větší okruh čtenářů. Přivítáme
Vaše požadavky a dotazy.

Jako každý rok bude náš spo-
lek pořádat podzimní výstavu,
proto prosíme  všechny, to je čle-
ny, nečleny, příznivce  přijďte se
pochlubit, poradit, každý exponát
i ten nepovedený je poučením pro
jiné.

Taekwondistická Senzace - Vítězství na otevřeném mistrovství České republiky 2005
25.června 2005 se v Praze konalo otevřené mistrovství České republiky v Taekwondo WTF. Újezdský

oddíl Kangsim Dojang zde samozřejmě nemohl chybět. Posílený o šest závodníků z pražského sportovní-
ho centra, které trénuje Marek Doxanský (újezd-
ský trenér), dorazil tento společný tým v sobotu
dopoledne do haly Slavie. Naše chuť zvítězit byla
o to větší, že v loňském roce nás oddíl z Hradce
porazil o pouhý jeden bod. Ze začátku se pro náš
tým nevyvíjela situace podle našich představ, ale
to se brzy změnilo. Pavlu Černému (druhý tre-
nér Kangsimu) se podařilo vyhrát zlatou me-
daili ve váhové kategorii do 72 kg, když po
velmi vyrovnaném zápase s asi nejlepším se-
niorem ČR Karlem Noskem muselo přijít
4.kolo - tzv. „náhlá smrt“. Nakonec dal Pavel
bod jako první a stal se tak mistrem republi-
ky pro rok 2005. Stejným způsobem se poda-
řilo obhájit loňský titul i Veronice Josefové.
    Za zmínku určitě stojí i zápas Marcely Miko-
vé, která ačkoli zápasila ve vyšší váhové kate-
gorii, než do které patří, bojovala opravdu výbor-

ně a v základních třech kolech vyhrála. Všichni jsme se radovali, ale ne dlouho. Trenér Marceliny soupeřky
podal protest a ten byl uznán.V následujícím 4.kole Marcelu doslova potopili rozhodčí. Ti nejen že neuznali

ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA
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její bezpochybný bod, ale hned následně připsali bod její soupeřce za kop do vesty. Celý náš tým byl
opravdu rozlobený. Naštěstí nás přivedlo na jiné myšlenky vystoupení českého exhibičního týmu, které
natáčely všechny české televize. V podvečerních zápasech si zajistili finále ve svých váhových kate-
goriích i další “Újezďáci“. Junior Robert Hu-
sák (-73kg) si ve finále vypracoval veliký náskok,
pak ale bohužel polevil a zápas těsně prohrál.
Druhé místo si vybojoval výborným výkonem
i Jan Kotrč, na svého finálového soupeře však
již nestačil. Úspěchem jsou i třetí místa Tomá-
še Brouska a Jana Bergera. Zápasy pokračo-
valy až do nočních hodin a při vyhlašování ještě
nikdo nevěděl, jak to vlastně dopadlo. Velkým pře-
kvapením bylo až 4.místo „Hradečáků“. S kaž-
dým dalším vyhlášeným místem se nervozita
stupňovala. Třetí místo obsadil tým z Polska a
druhé tým ze Slovenska. Když prezident svazu
Ing. Bohuslav Hybrant vyhlásil první místo, má-
lem jsme radostí a jásotem zbořili halu, neboť
patřilo právě nám. Jak se již stalo tradicí, svůj
velký úspěch, za který děkujeme trenéru Marku
Doxanskému, jsme šli oslavit do pizzerie.

Pokud Vás zaujal náš oddíl taekwondo a chtěli byste přihlásit svou dceru nebo syna, dovolte abychom
Vás pozvali dne 5.září od 16.30hod. na exhibiční vystoupení spojené s náborem nových členů, které
se bude konat v tělocvičně  Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy(budova v parku). Při exhibičním vystoupení
bude možnost shlédnout ukázky sebeobrany, sportovního zápasu, akrobacie, přerážení desek, skopávání
jablka z nože a další zajímavosti. Nábor pro děti od 6 do 15 let pak bude pokračovat celé září a říjen až do
naplnění počtu lidí ve skupině. Tréninky začátečníků budou 2krát týdně vždy v pondělí a středu od 16 do
17hod.

Kontakt: Zuzana Lincová
Tel.: 776 700 496
madox@seznam.cz
www.kangsim.wz.cz

II. ročník Klánovického duatlonu

„Amatérský závod pro veřejnost“

Zveme Vás na druhý ročník Klánovického duatlonu, který se uskuteční 1.října 2005 v Klánovickém lese.
Závod je určen pro amatérské závodníky.
Závodí se v BĚHU 3700m , MTB 10km (jízda na horském kole) A  BĚHU 1850m

Kategorie:
Muži – 18 let a výše
Ženy – 18 let a výše
Páry (muž/žena) – 18 let a výše

Bližší informace  o závodě včetně přihlášky najdete na www.ddmpraha9.cz

Tato akce se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 14  a Magistrátu hl. m. Prahy.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE POBOČKA:
MĚŠICKÁ 720 GEN.JANOUŠKA 1060
TEL: 286 884 456-7 PRAHA 14 CERNÝ MOST

TEL/FAX: 286 889 428
MOBIL: 731 562 070
www.ddmpraha9.cz

SPORT
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občanské sdružení

FC Rohožník United
Vás zve na 12. ročník tradičního újezdského nohejbalového turnaje trojic,

pořádaného na hřišti v Hulické ulici v Újezdě nad Lesy dne

1. 10. 2005 (sobota)

Kapacita míst je omezena, první nahlášení mají přednost.

Začátek turnaje je v 9,00h. Startovné je 200 Kč/tým.

Zájemci, hlaste se u Davida Stulíka, tel: 603-149-741

Propozice

Název závodu:   In – line Běchovice

Pořadatel tradičního silničního běžeckého závodu Běchovice-Praha pořádá 2.ročník jízdy na kolečko-
vých bruslích. Tímto druhým ročníkem využíváme pěknou trať s kvalitním povrchem při vyloučení veřej-
ného provozu. Závod pořádá TJ Sokol Běchovice, ZŠ Běchovice a Městská část Praha 14.

1. Termín: 25. září 2005
2. Místo konání: Start: na 13 km silnice Českobrodská v Běchovicích. Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská

ulice – park Jiráskova čtvrť
3. Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu. Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou

označeny po 1 km na vozovce.
4. Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež bez rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 12 let je při

jízdě doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena na kategorie. Start všech je najednou.
5. Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle roz-

hodnutí pořadatele budou odměněna první 3 místa.
6. Startovní kancelář:  V neděli 25.9. v  ZŠ Běchovicích  od  8.00 hodin v Základní škole nedaleko

autobusové zastávky „Běchovice“. Uzavření kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin
7. Start: 10:30 hodin
8. Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží

startovní číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme.
9. Doprava na místo startu: Start je dosažitelný městskou hromadnou dopravou ze stanice metra Černý

most autobusovou linkou č. 261 nebo č. 250 do stanice Běchovice. Další možný spoj je ze stanice
metra Palmovka linkou č. 109 do stanice Běchovice. Z cíle pak z autobusové zastávky Sídliště Jahod-
nice je možno použít autobusové linky č. 109,208 nebo 110 - směr metro.

10. Startovné: Zdarma
11. Doprava tašek do cíle: Každý účastník si dopraví osobní věci do cíle sám: v batohu na zádech
12. Vybavení: Doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukavice a především přilbu
13. Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek, star-

tér: Jan Třmínek, lékař závodu: MUDR. Jana Nožičková
14. Zdravotní služba: zdravotníci po trati - zajištěno po 1 km a v cíli
15. Telefon: po 18 hodině – 606515002, E-mail: Ivana.Kafkova@cchbc.com
16. Všeobecná ustanovení a doporučení: Trať je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD

projíždí ve své původní trase. Závodníkům proto doporučujeme dodržovat pravidla silničního provozu
a pokyny pořadatelů. S výjimkou startu je třeba jet v pravé části vozovky. Pokračování v jízdě za cílem
je zakázané.

SPORT
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