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Vložená příloha   -  jízdní řády

Milí spoluobčané,
vítám Vás zpátky z dovolených a prázdnin. Chci Vás

ubezpečit, že mezi tím, co jste relaxovali, vedení městské
části nezahálelo. Dnešní úvodník bude patřit bezesporu
tématu, které Vás jistě zajímá. Během léta došlo k výběru
zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo na výstavbu
polyfunkčního domu na pozemku „Jáma Karel“. Dne 28.
srpna bylo předáno staveniště a v okamžiku, kdy čtete
tyto řádky, j iž probíhá výstavba. Naše představa
o průběhu a dokončení stavby je následující. Stavba
poběží po dobu cca jednoho a půl roku a předpokládám,
že pokud vše půjde tak jak má (tím mám na mysli
naplánované financování), měli bychom ukončit stavbu
v polovině roku 2009. Financování, jak jsem již uvedla
v předešlých úvodnících, je vícezdrojové a skládá se
z dotací od hl.m. Prahy, rozpočtu ČR a v neposlední řadě
i Městská část Praha 21 na tento rozsáhlý projekt
přispěje v rozsahu zhruba 10 %. Celkové náklady
na výstavbu a zařízení objektu se budou pohybovat
kolem 110 mil. Kč. Jsem přesvědčena, že tímto krokem
a zahájením provozu tohoto objektu se posuneme o velký
krok dopředu v souvislosti s naší představou možného
centra obce uskutečnitelného v našich podmínkách. Přeji
stavbě co nejméně problémů a co nejhladší průběh. A nám
všem, abychom co nejdříve to půjde, byli obohacení o potřebné
služby a kulturní zázemí v obci.

Ještě bych Vás ráda ve stručnosti  informovala
o rekonstrukci učebních prostor pro naše 5. ročníky
základní školy, která byla zdárně ukončena, a již nic
nebrání zahájení školního roku.

Na závěr popřeji rodičům hodně trpělivosti s ratolestmi
ve školních lavicích a našim žákům úspěšný školní rok
2007-2008.

Vaše
Andrea Vlásenková

starostka Městské části Praha 21

S PŘÍLOHOU JÍZDNÍ ŘÁDY
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Informace ze 14. schůze rady MČ
Praha 21 ze dne 13. 6. 2007

Schvaluje

- úpravu Územního plánu hlavního
města Prahy č. U 0548 v k. ú. Újezd
nad Lesy – změna regulativu
funkčního využití území z kategorie
B na kategorii C pozemku parc. č.
1399/15 a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 Odboru majetku a inves-
tic (OMI) postoupit stanovisko Rady
MČ Praha 21 Odboru územního plánu
Magistrátu hlavního města Prahy
- novou nájemní smlouvu na proná-
jem prodejního stánku a WC s paní
Ester Kropáčkovou s platností od
1. července 2007 po následujících
úpravách: Čl. IV. odst. 4.2. - ….ohlásit
předem písemně….; Čl. IV. odst. 4.9.
- ….nedodržení bude důvodem k fi-
nanční sankci až do výše tří mě-
síčních finančních úplat MČ Praha
21 (viz Čl. II. bod 2.2.) a k ukončení
….; Čl. VI. odst. 6.2. …. vypouští
se text od Není-li dohodnuto jinak….,
za odst. 6.6. se vkládá odst. 6.7.
ve znění: Není-li dohodnuto jinak,
může pronajímatel písemně vypově-
dět nájem na dobu určitou, jestliže:
a) nájemce užívá pronajatý prostor
v rozporu se smlouvou,
b) nájemce i přes písemné upo-
zornění nezajistil nápravu nedo-
statků při zajišťování provozu
veřejného WC,
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy
po těchto úpravách
- provedení oprav havarijního stavu
kanalizace a rozvodů vody v domě
Novosibřinská 673 v maximální
výši 126 000,- Kč s DPH podle
nabídky firmy TESPO RAC spol.
s r.o. a zároveň ukládá pí Mrázové
předložit na příští jednání Rady
MČ Praha 21 rozpoložkovaný roz-
počet
- odměny pro vedoucí odborů a od-
dělení za práci v I. pololetí roku 2007
dle přílohy, která je nedílnou součás-
tí originálu  usnesení
- upravený návrh odměn za I. po-
loletí r. 2007 řed. Mgr. Miroslavu
Kurkovi, Masarykova MZŠ a MŠ,
Polesná 1690; řed. Janě Cenkrové,

1. MŠ, Čentická 2222; řed. Naděždě
Kosanové, MŠ Sedmikráska, Lišická
1502 a řed. Miluši Benátské, MŠ
Rohožník, Žárovická 1653, Praha
9 – Újezd nad Lesy
- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3.000,- Kč Fondu ohrožených
dětí a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 Finančnímu odboru (FO)
uvolnit finanční prostředky z rezervy
kapitoly 10 – Všeobecná pokladní
správa
- užívání pozemků č. parc. KN
4261/3, PK 923, 921 vedené jako
vodní plocha a PK 1707, 1597,
1614, 1617 a 1618 v k. ú. Újezd nad
Lesy pro Honební společenstvo
Dubeč a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem dohody
o přičlenění honebních pozemků
- smlouvu o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene
na překládku kabelu elektrického
vedení v ulici Oplanské do pozemku
parc. č. KN 557/1 v k. ú. Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy
- rozpočtové opatření č. 38 - úprava
rozpočtu - uvolnění finančních
prostředků ve výši 50.000,- Kč na
pořízení a instalování vývěsních
skříněk v kap. 08 – Hospodářství
z položky rezerva v kap. 10 – Po-
kladní správa dle tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení
- Dohodu o převedení movitého
majetku mezi MČ Praha 21 a MŠ
Rohožník, Dohodu o výpůjčce
nemovitého majetku mezi MČ
Praha 21 a MŠ Sedmikráska a MŠ
Rohožník a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
dohod
- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na akci
„Klubovna a šatny tenisového
klubu“  se společností SAOS,
s.r.o., Tachovské nám. 5, 130 00
Praha  a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlouvy
o dílo
- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce pavilonu 05 objek-
tu ZŠ a MŠ Masarykova“ se spo-
lečností JMT Stav Praha, s.r.o.,
Pšeničná 20, 190 11 Praha 9 a záro-

veň schvaluje finanční krytí ve výši
386.852,- Kč z fondu reprodukce
příspěvkové organizace a pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy o dílo
- zástupce za MČ Praha 21 pí
Andreu Vlásenkovou a pana Ing.
Petra Štulce do výběrové komise
na akci „Výstavba polyfunkčního
domu“
- stažení materiálu „Žádost o
odkoupení pozemku parc. č. 1407
v k. ú. Újezd nad Lesy“. Po prošetře-
ní bude záležitost znovu projednána
na zářijovém jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21
- instalaci 8 klimatizačních jednotek
v Úřadu MČ Praha 21 v ceně
200.000,- Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 uvolnit tyto
finanční prostředky z kapitoly 09
– Vnitřní správa a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (FO) připravit
rozpočtové opatření v okamžiku,
kdy bude správce kapitoly 09
požadovat finanční prostředky

Bere na vědomí

- výsledek metodické kontroly
v jídelně Masarykovy základní
školy a mateřské školy Polesná
1690 s tím, že následná kontrola
bude provedena v září 2007 a zároveň
ukládá řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi okamžitě a neprodleně od-
stranit závady a realizovat nápravná
opatření
- předložený materiál týkající se
problematiky košů na psí exkre-
menty a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21
- informaci starostky pí Vlásenkové
ve věci budoucího uspořádání sil-
niční sítě po dokončení přeložky
silnice I/12 Úvaly, že MČ Praha-
Koloděje odstoupila od zrušení
sjezdu mezi MČ Praha 21 a MČ
Praha-Koloděje a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové pokračovat
v dalším jednání se SSŽ o vybu-
dování sjezdu u MČ Praha-Koloděje
a dále konstatuje že pokud nebudou
akceptovány požadavky MČ Praha
21 zúčastněnými subjekty, nebude
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MČ Praha 21 akceptovat jejich
požadavky a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
- informaci radního Ing Marečka
o měření rychlosti vozidel na hlav-
ní komunikaci v Újezdě nad Lesy
a ukládá radnímu Ing. Marečkovi
předložit výsledky měření na do-
pravním inspektorátu HMP a dále
ukládá starostce pí Vlásenkové
a radnímu Ing. Marečkovi vstou-
pit v jednání s ředitelkou OŘ MP
Ing. Bc. Hetzlovou k upřesnění
požadavků na měření rychlosti
vozidel v naší městské části a ještě
ukládá radnímu Ing. Marečkovi
zveřejnit výsledky měření rychlosti
vozidel v Újezdském zpravodaji

Neschvaluje

- užívání pozemků č. parc. KN
1401 a 4423 vedené jako ostat-
ní plocha v k. ú. Újezd nad Lesy
k honitbě LČR, s.p. LS Mělník
s názvem Blatov a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 Odboru
majetku a investic (OMI) informo-
vat žadatele v intencích jednání
Rady MČ Praha 21

Souhlasí

- se záměrem odprodat poze-
mek parc č. 4120/3 o výměře
7 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zveřejnit tento záměr MČ
Praha 21 v souladu s ustanove-
ním § 36 odst. 1 zákona 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze ve
znění pozdějších předpisů. Mini-
mální nabídková cena je dle plat-
né cenové mapy pro rok 2007
2.450,- Kč/ m2 a dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
- se Zprávou auditora o přezkumu
hospodaření MČ Praha 21 za rok
2006 a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit zprávu na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Informace z mimořádné schůze
Rady MČ Praha 21  ze  dne
29. června 2007

Jmenuje

- hodnotící komisi pro veřejnou
zakázku „Výstavba polyfunkčního
domu Praha, Praha 21, Starokolínská
“, která bude rovněž plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to
ve složení :
1. Andrea Vlásenková – starostka
MČ Praha 21 – člen, Ing. Tomáš
Vaníček – radní MČ Praha 21 –
náhradník;
2. Ing. Petr Štulc – místostarosta
MČ Praha 21 - člen , MUDr. Zuzana
Dastychová - místostarostka MČ
Praha 21 - náhradník;
3. Ing. Vladislav Mareček – radní
MČ Praha 21 – člen, RNDr. Soňa
Beroušková – vedoucí OMI ÚMČ
Praha 21 – náhradník; Ing. arch.
Klára Hradečná – odborník – člen,
Ing. arch. Tomáš Hradečný – od-
borník – náhradník;
4. Doc. Ing. Valdemar Kudrna,
CSc. – odborník – člen, Ing. Jan
Andrš – odborník – náhradník

Schvaluje

- smlouvu se společností Skanska
CZ, a.s. na pronájem pozemku
parc. č. 2267 a 2268 k.ú. Újezd
nad Lesy za účelem vybudování
zařízení staveniště pro stavbu
č. 3140 „TV Újezd nad Lesy, etapa
0011 Rohožník“ a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

Informace z mimořádné schůze
Rady MČ Praha 21  z e  dne
13. července 2007

Schvaluje

- výběr nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy o dílo se spo-
lečností  BETONSTAV TEPLICE,
a.s., se sídlem Teplice, Duchcovská
899/2, která byla vyhodnocena
v rámci zadání podlimitní veřejné
zakázky na akci „Výstavba poly-

funkčního domu Praha, Praha 21,
Starokolínská“ jako ekonomicky
nejvýhodnější a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy o dílo

Informace z 15. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 15. července 2007

Schvaluje

- předložený zápis z jednání lik-
vidační komise ze dne 19. 6. 2007
- zvýšení měsíční odměny člen-
kám přestupkové komise, a to sl.
M. Nejtkové na 2.000,- Kč a pí
V. Mičánové na 1.500,- Kč od
1. 7. 2007
- dodatek smlouvy o dílo na kon-
trolu elektrospotřebičů s firmou
Ing. Miloš Morávek  a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem dodatku
- vystoupení pana Jana Přeučila
ve společenském sále ZŠaMŠ
Masarykova a uvolnění finančních
prostředků na tuto akci ve výši
10. 000,- Kč  a zároveň schvaluje
prodej vstupenek v ceně 80,- Kč
a pro důchodce za cenu ve výši
60,- Kč
- níže uvedený seznam pozemků
pro náhradní výsadbu dřevin v k.ú.
Újezd nad Lesy. Jedná se o: po-
zemek parc.číslo 1577/1 – hřiště
při MŠ Sluníčko; pozemek parc.
číslo 780 – rybník Blatov; pozemek
parc.číslo 713 – park Blatov; poze-
mek parc.číslo 1593/8 – zahrada
1. MŠ; pozemek parc.číslo 1347/7
– ulice Čentická; pozemek parc.
číslo 1394/1 – alej v ulici Čenovic-
ké; pozemky parc. číslo 4306/1,
4306/13, 4306/16, 4306/51 – síd-
liště Rohožník
- navýšení aktuálního nájemného
v bytech, které jsou v majetku MČ
Praha 21 a vztahuje se na ně zákon
č. 107/2006 Sb. v platném znění
o 31,2 % s platností od 1. ledna 2008
- prodloužení splatnosti smlou-
vy o převodu vlastnictví jednot-
ky  1606/6, ul.  Rohožnická
do 31. srpna 2007
- ukončení nájmu bytu Živonínská
1629/53 k 31. srpnu 2008
- vyhlášení veřejné zakázky
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malého rozsahu na akci „Odstra-
nění navážky z pozemku parc. č.
1628“ a níže uvedený seznam fi-
rem, které budou vyzvány k před-
ložení nabídky
 a) DePa s.r.o., K Hořavce 270,
190 16 Praha 9 – Koloděje;
b) DB doprava s.r.o., Boušova 837,
190 14 Praha 9 - Klánovice;
c) JMT Stav Praha s.r.o., Pšeničná
20, 190 11 Praha 9 – Běchovice
a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha
21 Odboru majetku a investic
(OMI) oslovit schválené firmy
k podání cenové nabídky
- ukončení Smlouvy o nájmu vý-
věsní skříňky čj. 374/B/2002 se
Stranou zelených z důvodu nepl-
nění smluvních podmínek
- rozpočtové opatření č. 48 -
úpravu rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o hrazení ne-
investičních nákladů MŠ Chodo-
vická 1900, Horní Počernice ve
výši 4.312,- Kč za 1 dítě z Újezda
nad Lesy umístěné v této MŠ , za
1. pololetí r. 2007, dle schválené
dohody mezi MČ Praha 21 a MČ
Praha 20 – v kap. 04 - Školství,
mládež a samospráva z položky
rezerva v kap. 10 – Pokladní sprá-
va.
- přehled žádostí o účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu hl. m.
Prahy – návrh rozpočtu kapitálových
výdajů na rok 2008 včetně středně-
dobého výhledu na další roky a
zároveň schvaluje požadavek s
číslem 9 zaměnit s požadavkem
s č. 15. Tabulka je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
- vnitřní směrnici o placení služeb
a spotřebovaných energií. Směr-
nice je nedílnou součástí originá-
lu tohoto usnesení.
- žádost MŠ Sedmikráska o souhlas
k převedení zlepšeného hospo-
dářského výsledku z roku 2005 ve
výši 44,67 Kč do rezervního fondu
- Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene v rámci stavby „Rohožník –
prodejní stánky Rohožnická/No-
vosibřinská a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

- Smlouvu o poskytnutí auditor-
ských služeb firmou ATLAS AU-
DIT s.r.o. na provedení kontroly
hospodaření a ověření účetní zá-
věrky za rok 2007 a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

Nemá připomínky

- k návrhu zadání Zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy  a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
Odboru majetku a investic (OMI)
postoupit stanovisko rady odboru
územního plánu Magistrátu hlav-
ního města Prahy (MHMP)

Trvá

- na svém usnesení č. 1498 ze
dne 10. 5. 2006 týkající se žádos-
ti o předčasném ukončení před-
kupního práva na byt Žíželická
1612/4.  Usnesení č. 1498 je ne-
dílnou součástí originálu  tohoto
zápisu.

Souhlasí

- s rozpočtovým opatřením č. 40
- změnou rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o př i jet í
účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV na vý-
platu příspěvku na péči ve výši
2.839.700,- Kč podle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách v kap. 05 – Zdravotnictví a soc.
oblast.  a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit toto rozpoč-
tové opatření ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 41
- změnou rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o přijetí nein-
vestiční dotace z rozpočtu MHMP
na provoz Sboru dobrovolných
hasičů Újezd nad Lesy ve výši
50.000,- Kč v kap. 07 – Bezpeč-
nost a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit toto roz-
počtové opatření ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 44
- změnou rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o přijetí účelo-
vé neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu ve výši 248.900,- Kč
k úhradě nákladů souvisejících
s výkonem sociálně-právní ochrany
dětí v kap. 09 – Vnitřní správa –
záloha na III. Q 2007 a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 45
- změnou rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o přijetí úče-
lové neinvestiční dotace ze stát-
ního rozpočtu ve výši 57.600,- Kč
jako záloha na II. čtvrtletí roku
2007 na úhradu poštovného
v souvislosti s výplatou dávek
státní sociální podpory v kap. 09
– Vnitřní správa. A zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
toto rozpočtové opatření ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 46
- změnou rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Jedná se o přijetí nein-
vestiční dotace z MHMP ve výši
1.608.700,- Kč jako vrácení 100 %
podílu MČ na dani z příjmu práv-
nických osob hl. m. Prahy za zda-
ňované období roku 2006 v kap.
10 – Pokladní správa a její využití
pro VHČ ve výši 537.000,- Kč
a pro převod do Fondu rezerv
a rozvoje v hlavní činnosti ve výši
1.071.700,- Kč. A zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
toto rozpočtové opatření ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 47
- změnou rozpočtu v roce 2007
dle předloženého návrhu - tabul-
ky, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení. Jedná se o přijetí
účelové neinvestiční dotace z MHMP
ve výši 325.838,- Kč pro MZŠ a MŠ
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ZPRÁVY Z RADY

Polesná na nové vybavení; na navýšení
standardu ICT služeb v kap. 04 – Škol-
ství, mládež a samospráva. Zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit toto rozpočtové opatření
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

I n f o r m a c e  z e  4 .  j e d n á n í
Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 18. června 2007

Schvaluje

- program 4. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21
- Smlouvu o převodu bytové jed-
notky Žíšovská 1627/5 paní Janě
Tesařové za cenu 579 713,- Kč
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smlouvy
- Smlouvu o převodu vlastnictví
bytové jednotky Žiželická 1611/9
paní Martině Semerádové za cenu
390 169,- Kč a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy
- rozpočtová opatření č. 9 – 11,
18 – 21, 28, 33, 35 a 36 (změny
a úpravy rozpočtu 2007) dle tabu-
lek, které jsou nedílnou součástí
usnesení
- návrh na uzavření závěrečného
účtu MČ Praha 21 za rok 2006 bez
výhrad dle přílohy, která je nedíl-
nou součástí originálu  usnesení
- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. čtvrtletí 2007 dle přilože-
ného návrhu, který je nedílnou
součástí originálu  usnesení
- záměr prodat pozemky č. parc.
4306/4, 4306/13, 4306/25, 4306/
26, 4306/31, 4306/37, 4306/38,
4306/39, 4306/40, 4306/41, 4306/
42, 4306/43 v k. ú. Újezd nad
Lesy zapsané na LV č. 2329,
vedené u Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, a to za cenu
obvyklou. U vybraných zájemců,
spoluvlastníků konkrétních bytových
domů resp. Společenství vlastníků
jednotek, které přiléhají ke konkrét-
ním pozemkům a které jsou uvedeny
v příloze tohoto usnesení, bude
možné prodat pozemky i za cenu

výrazně nižší než za cenu obvyk-
lou. Jako cena minimální je zde
pro tento případ stanovena část-
ka odpovídající 20 % ceny ob-
vyklé. Zastupitelstvo MČ Praha
21 si vyhrazuje pro Městskou
část Praha 21 práva nepřistou-
pit na žádnou z předložených
nabídek, celý záměr zrušit i bez
uvedení důvodů, realizovat pou-
ze část záměru a od zbytku
upust i t  bez uvedení důvodů.
Dále vyzývá v souladu s § 36
odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozděj-
ších předpisů, případné zájemce,
aby se k záměru vyjádřili a před-
ložili případné nabídky a zároveň
uk ládá Úřadu MČ Praha 21
Odboru majetku a investic (OMI)
zveřejnit  záměr a informovat
spoluvlastníky přiléhajících byto-
vých domů k předmětným po-
zemkům o tomto rozhodnutí Za-
stupitelstva MČ Praha 21 a na
další jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21 předložit vyhodnocení
nabídek.
- odejmutí staveb v majetku
hlavního města Prahy ve správě
Městské části Praha 21
1) Chodecké světelně signali-
zační zařízení Blatov v hodnotě
754.680,- Kč
2) Chodecké světelně signali-
zační zařízení Polesná v hodno-
tě 654.678,- Kč
3) Chodecké světelně signali-
zační zařízení s možností výjez-
du autobusu MHD na Rohožní-
ku v hodnotě 1.370.481,- Kč.
Celkově tedy majetek v pořizo-
vací hodnotě 2.779.839,- Kč ze
správy Městské části Praha 21.
Zároveň schvaluje předání těch-
to staveb v uvedených finanč-
ních hodnotách hlavnímu městu
Praha – Magistrátu hlavního
města Prahy – Odbor správy
majetku a dále ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit žá-
dost o odejmutí staveb Odboru
správy majetku MHMP
- opravu tiskové chyby v usne-
sení Zastupitelstva MČ Praha 21
č. 43 z 19. 3. 2007 na částku
557.413,- Kč

- opakované zveřejnění záměru
na vybudování domu seniorů
v Újezdě nad Lesy, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení
a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha
21 zveřejnit záměr na vybudování
domu seniorů
- záměr odprodat pozemek parc. č.
4120/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zveřejnit tento záměr
MČ Praha 21 v souladu s ustanove-
ním § 36 odst. 1 zákona 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze ve znění
pozdějších předpisů. Minimální na-
bídková cena je dle platné ce-
nové mapy pro rok 2007 2.450,-
Kč/ m2

- Zprávu auditora o přezkumu hos-
podaření MČ Praha 21 za rok 2006

Volí

- mandátovou komisi ve složení:
předseda: pan Voňka, členové:
pan Janda a paní Diepoltová
- návrhovou komisi ve složení:
předseda: paní Juřenová, členové:
pan Štrouf a pan L. Vojta

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého za-
sedání Zastupitelstva MČ Praha 21
- zápisy č. 1 – 3 z jednání Kont-
rolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21
- informaci starostky pí Vlásenkové
o uspořádání silniční sítě po dokon-
čení přeložky silnice I/12 Úvaly
- odstoupení pana Štulce z Kon-
trolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21

Podporuje

- stanovisko Zastupitelstva MČ
Praha – Klánovice na změnu
územního plánu v katastru z SO 2
na lesní porosty

Nesouhlasí

- s návrhem spol. EKOSPOL,
a.s., na změnu územního plánu na
pozemcích parc. č. 577/24, 577/
25, 577/32, 577/33, 577/62, 577/
63, 577/77 k. ú. Újezd nad Lesy
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Z ÚŘADU

 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

         Staroklánovická 260, Praha 9, Újezd nad Lesy,
přijme na dohodu o pracovní činnosti

pracovníka na pozici správce sportovního areálu.
Jedná se o sezónní práci a to od dubna do října. Pracovní náplň tvoří otevírání a zavírání areálu, úklid

areálu včetně placeného WC, drobná údržba a dozor. Jedná se o každodenní provoz včetně sobot a
nedělí, předpokládaná pracovní doba 4 hodiny denně. Výkon práce přímo v Újezdě nad Lesy.

Zájemci hlaste se na ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy
u tajemníka pana Saitze, nebo personalisty pana Vlásenko.
Telefon: 281012913                                      Saitz Vladimír

                                                                   Tajemník ÚMČ Praha 21

OZNÁMENÍ

Městská část Praha 21 vyhlásila dle § 281 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů obchodní veřejnou soutěž (dále jen OVS) o nejvhodnější návrh na vypracování
architektonické studie a na uzavření smlouvy o výstavbě dle § 17 a násl. zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění, na akci:

„Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“
Základní cíl zadání této OVS je v souladu s Obchodním zákoníkem, ale mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, transparentní zajištění výstavby domu seniorů pro vyhlašovatele a obyvatele
hl. m. Prahy, avšak bez použití veřejných prostředků jak z rozpočtů hl. m. Prahy, tak i vyhlašovatele.
Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy bude realizována  na základě Smlouvy o výstavbě mezi vyhla-
šovatelem a vybraným obchodním partnerem na pozemku vyhlašovatele. Vyhlašovatel se bude podílet na
výstavbě domu seniorů pouze formou vkladu pozemku č. parc. 1405/1 v k. ú. Újezd nad Lesy, na kterém
bude dům seniorů s bytovými jednotkami vystavěn. Vybraný obchodní partner, jakožto druhý stavebník,
zajistí v souladu s právními předpisy potřebnou technickou dokumentaci a komplexní realizaci stavby (tj.
vlastními silami popř. pomocí jiné osoby) až do právní moci kolaudačního rozhodnutí. Ve Smlouvě budou
přesně vymezeny jednotky, které budou v poměru mezi hodnotou pozemku vloženého ze strany vyhlašo-
vatele a výdaji obchodního partnera na výstavbu bytových jednotek s jednotkami ve vlastnictví vyhlašova-
tele a které budou ve vlastnictví obchodního partnera.

Kompletní zadání OVS můžete získat na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 21
(www.praha21.cz) v aktualitách. Lhůta pro odevzdání návrhů končí dne 27.9.2007.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Dne 21. září  2007 bude probíhat na sídlišti Rohožník
blokové čistění komunikací, a to včetně zálivů a parkovišť.
Ulice  budou včas označeny dopravními značkami.
Vozidla ponechaná na označených komunikacích
se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca
1 400,-Kč a + bloková pokuta až do  výše  2 000,- Kč.
Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu respekto-
vali dopravní značení a svá vozidla včas sami od-
s t r a n i l i .
Čištění se bude provádět v těchto ulicích a jejich
přilehlých parkovištích (viz mapka):
Rohožnická  (Novosibřinská – Miletická)
Miletická
Žlebská
Žehušická
Machovická

Malešovská
Měšínská
Žíšovská
Malotická

Živonínská

Žichlínská
Žherská
Žeretická
Žárovická
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Z ÚŘADU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE
ÚŘAD  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  PRAHA  21

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel. 281 012 944

I N F O R M A C E
podle ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 21, jako příslušný úřad podle ust. § 22
zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění, zveřejňuje informaci o obdržení návrhu koncepce

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
(včetně jejího vyhodnocení zpracovaného posuzovatelem).

     Koncepce včetně vyhodnocení je k nahlédnutí na odboru životního prostředí a dopravy Úřadu
městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, Újezd nad Lesy, přízemí, kancelář č. 1, I.patro,

kancelář č. 7, v úředních hodinách ve dnech: Pondělí, středa  v době od 08.00 do 12.00 hod.,
od 13.00 do 17.30 hod. a v pátek v době od 08.00 do 12.00 hod.,

rovněž příp. po předchozí telefonické dohodě tel. č. 281 012 944, 281 012 943 i  v jiném termínu

do 14. září 2007.
     S obsahem oznámení je také možné se seznámit na internetové adrese:

http://www.praha21.cz.
Písemná vyjádření k této koncepci je možno zasílat na odbor životního prostředí a dopravy

nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.
K veřejnému projednání by mělo dojít dne 17.září 2007 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21,

tento termín bude projednán na zasedání RMČ Praha 21 dne 22.srpna 2007.

V Praze dne 6. srpna 2007                                                                              JUDr.Vladimíra Kozáková
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Zelené pásy u komunikací;
stromy a zeleň zasahující do komunikací

     Děkujeme všem občanům Městské části Újezd nad Lesy, kteří pečují i o zeleň v zelených pásech před
svými pozemky u komunikací, které spravuje MČ Praha 21. Touto pomocí zlepšují vzhled obce a šetří
finanční prostředky MČ Praha 21. S laskavou prosbou se obracíme i na další spoluobčany, aby pomohli
MČ Praha 21 ušetřit finanční prostředky a současně se zahrádkou posekali také trávu na zelených pásech.
     V zájmu bezpečnosti silničního provozu žádáme vlastníky pozemků, spoluobčany, aby odstranili části
zelených keřů a větví stromů, které prorůstají  z jejich pozemků do místních komunikací a nad místní komu-
nikace. Keře i větve stromů zabraňují dobrému výhledu řidičů a ohrožují bezpečnost silničního provozu.
Děkujeme Vám za pomoc, spolupráci a pochopení a přejeme příjemné dny.

V Praze dne 29. června 2007                                       JUDr. Vladimíra Kozáková
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
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TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

září Toušická (u spořitelny)   8. 9. velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská   8. 9. velkoobjemový odpad

Bělušická x Pilovská   8. 9. velkoobjemový odpad

Rohožnická 22. 9. velkoobjemový odpad

Druhanická x Staroújezdská 22. 9. velkoobjemový odpad

Holšická x Sudějovická 22. 9. velkoobjemový odpad

říjen Dědická x Ranská 6. 10. velkoobjemový odpad

Valdovská x Hrádková 6. 10. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení kolem desáté hodiny, 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

POPELNICE NA ROSTLINNÝ ODPAD
Pokud má ještě někdo zájem o popelnici na rostlinný odpad, stále je možné,  přijít si vyplnit  smlouvu

na Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu
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: 2810 129 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
nemusela být vyvezena.

Martina Nejtková, OŽPD
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

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 Albert) 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská  x Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850

Po příjezdu sběrového vozidla může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného
odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, nádoby od sprejů, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahu-
jící rtuť, olej a tuk ( kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťo-
vací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kromě obrazovek).

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE

10.  9.  - pondělí
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KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JE OPĚT  VÍCE
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
nám schválil další navýšení kontejnerů na tříděný odpad.
Kontejnery na nápojové kartony byly umístěny na polovině
stanovišť v Újezdě nad Lesy. Nyní bude oranžovočerný
kontejner na sběr nápojových kartonů umístěn na každém
stanovišti viz níže uvedená tabulka.  Do těchto kon-
tejnerů lze odložit veškeré vícevrstvé obaly jako jsou
krabice od mléka, džusů, nápojů, vín atd.
Dále byla schválena změna četnosti vývozu nádob
na skla. Jelikož bylo zjištěno, že se na některých
stanovištích sklo přeplňovalo, bude prováděn vývoz

na všech stanovištích  jednou za čtyři týdny.
U nádob na papír a plastů bylo na vytipovaných

stanovištích schváleno navýšení četnosti vývozů
nebo navýšení kontejnerů. Veškeré provedené změny
jsou vyznačené zeleně v níže uvedené tabulce.

Na závěr bych chtěla požádat, abyste kontejnery
naplňovali průběžně, hlavně také v průběhu týdne, kdy
nejsou tak přeplněné. v tabulce si můžete najít, jak často
se kontejnery vyváží. Děkujeme, že třídíte odpad.

Martina Nejtková,
OŽPD

Seznam stanovišť na tříděný odpad

č.st.          Místo stanoviště            PAPÍR               PLASTY              Nápojové kartony     Sklo 
Počet ks četnost Počet ks četnost velikost četnost Atomium

1  Druhanická x Staroújezdská 2 13 2 14 240 11 41
2  Holšická x Sulovická 1 13 2 12 1100 21 41
3  Zalešanská x Lomecká 2 13 2 14 1100 21 41
4  Malešovská x Malotická 1 13 1 14 1100 21 41
5  Domanovická x Oplanská 2 13 1 13 1100 21 41
6  Ochozská x Církvická 1 13 2 14 1100 21 41
7  Pilovská vedle čp. 1731 3 13 1 14 1100 21 41
8  Hulická MÚ 3 13 2 13 1100 21 41
9  Toušická x Chotěnovská 2 13 1 14 240 11 41

10  Žehušická x Machovická 1 13 2 13 240 11 41
11  Žíšovská 1627 - I. 1 13 1 14 1100 21 41
12  Žíšovská x Rohožnická 2 13 2 14 240 11 41
13  Živonínská 1 13 1 14 1100 21 41
14  Žlebská 1 13 1 13 240 11 41
15  Zbýšovská x Lišická 1 13 1 13 240 11 41
16  Velebného 2 13 2 14 1100 21 41
17  Zrušeno, nádoby přesunuty na stan. č. 16 41
18  Hořejšího x Šlitrova 2 13 2 13 240 11 41
19  Kojická x Všeňská 1 13 1 13 240 11 41
20  Hrádková x Sudějovická 2 13 1 13 1100 21 41
21  Hulická x Valdovská 2 13 1 14 1100 21 41
22  Malešovská 1651 2 13 2 13 1100 21 41
23  Polesná x Čenovická 1 13 1 14 240 11 41
24  Dědická x Rápošovská 2 13 2 14 1100 21 41
25  Nadějovská x Bělušická 1 13 1 14 240 11 41
26  Staroklánovická (před hájovnou) 1 13 1 13 240 11 41
27  Velimská (u lesa) 1 13 1 14 240 11 41
28  Chabeřická x Týnecká 1 13 1 14 240 11 41
29  Starokolínská x Nadějovská 1 13 1 14 1100 11 41
30  Domanovická x Staroújezdská 1 13 1 14 240 11 41
31 Čentická x Polešovická 1 13 1 13 240 11 41
32 Druhanická x Rožmitálská 1 13 1 13 240 11 41
33 Žehušická 1643 1 13 1 13 240 11 41

VYSVĚTLIVKY: 11   vývoz kontejneru  1 x za týden
21   vývoz kontejneru  1 x za 14 dní
41   vývoz kontejneru  1 x za 4 týdny

13   vývoz kontejneru  3 x týdně
(pondělí, středa, pátek)

14   vývoz kontejneru  4 x týdně
(pondělí, úterý, středa, pátek)

         provedené změny
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Z ÚŘADU

V každé domácnosti vyprodukujeme denně vý-
znamný díl odpadu ve formě organické hmoty - slupky
z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky,
zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného
původu. Navíc z každé zahrady nám zbude pose-
kaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve.
Kompostace těchto materiálů má několik výhod.
Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost
pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze
zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupo-
vat a odnikud jí vozit. V době globálního oteplování
je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácí-
ho koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě.
Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten
se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně
přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svo-
zovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte
ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu
vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry
a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý
kompost.

Petr Štěpánek
radní HMP pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné
opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domác-
ností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně
dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy
je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí
kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je
samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!
V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

• domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem
svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;

• komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploce-
ném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;

• kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva,
listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;

• sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny
pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze
na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;

• tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětráva-
ných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz
probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení
prostředí při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28. měsíčním pilotním projektu sběru
bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostová-
ní. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách:
http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty,
Bioodpady v Praze).

Anna Vojtěchová
Oddělení komunální hygieny

Odbor ochrany prostředí MHMP

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění

přiloženého dotazníku o bioodpadu, který
najdete vložený v Újezdském zpravodaji.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat
na určená místa, která jsou uvedena
na jeho druhé straně.

Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronic-
ky přes odkaz na internetových stránkách
Městské části Praha 21: www.praha21.cz.

Dotazník vyplní vlastník objektu.
V případě, že máte zájem o vyplnění
dotazníku a nejste vlastníkem objektu,
obraťte se na vlastníka nebo správce
bytového objektu. Termín odevzdání
dotazníků je do 31.10. 2007.

Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou.
Výsledky průzkumu budou použity jako
podklad pro rozšiřování systému tříděného
sběru bioodpadu v Praze.
/§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/
2007 Sb. HMP, o odpadech

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU – ZAPOJTE SE I VY
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
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Z ÚŘADU

Jak jsme si již v minulém článku řekli, v rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nachází  dvě
chráněná území. Je to  Přírodní rezervace  Cyrilov ležící severně od železniční trati Praha - Kolín a východně
od Klánovic, navazující na chráněné území za hranicí Prahy směrem na Úvaly.  Druhým územím je Přírodní
rezervace Klánovický les, sestávající ze dvou částí
- západní - Blatov a východní  - Vidrholec. Část Blatov
se rozkládá severně od železniční tratě a vede až
k západní hranici lesa, zahrnuje okolí Nových
Dvorů a rybníků Placiny. Část Vidrholec leží
východně od ulice Staroklánovické, táhne se
podél železniční trati a východně od lesní cesty
(prodloužení ulice Velimské).

Obě přírodní rezervace jsou po obvodu
označeny dvěma červenými pruhy na stromech
a zelenými tabulkami se státním znakem a tabulkami
s označením rezervace. Komplex Klánovického lesa
leží v oblasti středočeské kotliny  na rozhraní mezi
středočeskou vrchovinou a nížinou středního
Polabí.

Přírodní rezervace Cyrilov se nalézá na
j i žn ím okra j i  Čakov ické  tabu le ,  k te rá  je
součást í  St ředočeské tabule a dosahuje
nadmořské výšky od 246m do 261m. Po klimatické
stránce se jedná o území na rozhraní teplé a mírně
teplé klimatické oblasti. V lesním komplexu Klánovického lesa a Cyrilova jsou dominantní společenstva
kyselých doubrav, na východě dobohabřin. Nejrozsáhlejší plochu tohoto chráněného území zaujímá

společenstvo bezkolencové d o u b r av y,
menší pak biková doubrava a blíže potoka
habrová doubrava.

Na zamokřených místech dochází
ke vzniku dřevité slatiny v ostrůvcích olšin. Tato
rašeliniště okolo železniční trati jsou ohrožena
již provedenou hloubkovou kanalizací v Újezdě
nad Lesy a může je ohrozit i plánovaná
modernizace železniční tratě.

Většina Klánovického lesa vznikla
vlastně na původně zemědělské půdě a v místě
zaniklých středověkých vesnic. Během
minulých století se zde na mnohde velmi málo
propustném substrátu tvořeném cenomanskými
pískovci a jílovci vytvořila velmi cenná lesní
společenstva, která patří dnes mezi kriticky
ohrožená v důsledku jejich převodu na kulturní
lesní porosty. O intenzivním hospodářském
využívání lesa svědčí hustá a víceméně
rovnoměrná síť větších i menších pasek nebo
mladých výsadeb smrku ztepilého, borovice
lesní, modřínu opadavého a dubů zimního,

letního a červeného. Hospodářský charakter lesa dokresluje pravidelný systém lesních komunikací, který
člení porost na zcela pravidelnou zhruba čtvercovou síť dílů, jejichž hranice určují rozhraní mezi jednotlivými
typy porostů více než stanovištní podmínky. Hospodařením v lese je ohrožena existence společenstva Molinio
arundinaceae-Quercetum (bezkolencová březová doubrava) na podmáčených stanovištích. Ačkoliv bezkolenec
modrý, indikační druh tohoto společenstva, přežívá v kulturním lese s dominancí borovice lesní, černé
a smrku ztepilého, jsou tyto porosty původních bezkolencových doubrav silně degradované s ochuzeným
bylinným patrem.

PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE ČIHADLA - POKRAČOVÁNÍ

Na Placinách

Přírodní rezervace Cyrilov
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Místy až 1,6 metru vysoká a téměř jeden a půl
kilometru dlouhá stoka a na ní navazující kanalizační
sběrač Rohožník umožní v budoucnu připojení
všech obyvatel Újezdu nad Lesy na kanalizaci
a další stavební rozvoj této pražské lokality. Při pří-
padných povodních či přívalových deštích také za-
jistí větší bezpečí území, protože pojme mnohem
více vody než starý a již technicky nevyhovující při-
vaděč. Velkokapacitní stoka bude rozpočet hlavní-
ho města stát zhruba 119 mil. korun, nové potrubí
dalších 165 milionů.

Práce na novém přivaděči zahájilo město v Praze
21 se začátkem prázdnin. Potrubí povede od Čistírny
odpadních vod Blatov v Újezdu nad Lesy až po kři-
žovatku ulic Čekanovská a Polesná. Stavba z větší
části kopíruje trasu stávajícího přivaděče ulicemi
Barchovická, Pilovská, Čekanovská a Polesná.
Převážně sklolaminátové potrubí s vysokou odolností
uloží do hloubky dva až šest metrů, třicetimetrový

oblouk vyzdí kanalizačními cihlami. „Starý přivaděč
z roku 1972 byl již ve špatném technickém stavu,
na místy obnažené výztuži se objevovaly praskliny.
Ohroženo bylo životní prostředí, včetně Klánovic-
kého lesa, který je přírodní památkou,“ vysvětlil nut-
nost stavby Pavel Klega, náměstek pražského
primátora, do jehož kompetencí obnova vodovodů
a kanalizace spadá. “Kapacita betonového potrubí
navíc dávno přestala stačit. Podle podkladů vodo-
hospodářů není v Újezdě nad Lesy v současné době
na kanalizaci připojena řada nemovitostí. Rekonstruovaná
stoka tento problém pomůže zcela vyřešit a umožní
další rozvoj území. Práce provádíme za provozu,“
upozornil náměstek.

Průjezd Újezdem výstavba zásadně neovlivní.
Náročnost a rozsah nezbytných stavebních a výko-
pových prací si však ve zmíněných ulicích vyžádá
omezení příjezdu obyvatel k domovům. Většinou
půjde vždy zhruba o čtrnáctidenní uzavírky

V lese Vidrholec přetrvává unikátní výskyt prhy chlumní v atypicky nízké
nadmořské výšce.

V některých částech Klánovického lesa, jmenovitě v PR Cyrilov, v západních
částech severně železnice, ale i mnohde jinde, se v lesním porostu intenzivně
šíří střemcha pozdní (Padus serotina), severoamerický druh, který místy zcela
převládá v keřovém patru.

Západní část Klánovického lesa
východně Xaverova má ucelenější
charakter, pravidelný systém lesních
celků zde není tak patrný. Od
severního okraje se lesními porosty
bikových doubrav táhne k j ihu
nepravidelný pruh bažinných olšin
s antropicky podmíněnými bujnými porosty ostružiníku
(splachy hnojiv z polí).

Zdravotní stav lesních porostů Klánovického lesa je
různý v  záv is los t i  na in tenz i tě  lesn ického
obhospodařování a na druhovém složení porostů.
V dobrém stavu jsou mladší výsadby dubů, borovic a
smrků, v relativně dobrém stavu jsou též starší jehličnaté
porosty. Naopak starší  porosty dubů jsou četně
poškozeny tracheomykotickými chorobami, nejvíce
v dubohabřinách jižně železniční tratě.

Síť cest poskytuje rozsáhlý prostor pro rekreační
využívání lesa se kterým je také spojeno jeho značné
poškozování. Z tohoto důvodu je nutno věnovat náležitou
péči jeho zachování a ozdravění, omezit poškozování a
rozsáhlé kácení ať už z důvodu pěstebních ( hospodářské
využití) nebo jiných.

Slabochová Dana, OŽPD

Prha chlumní

NOVÁ STOKA ZAJISTÍ ROZVOJ I BEZPEČÍ ÚJEZDU NAD LESY

Pohled na Klánovický les
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

 Možná jste si už všimli vybagrované hlíny vedle
Penny Marketu. Co tu vzniká? „Bude tu centrum bytů,
obchodů a služeb, nazvali jsme ho Centrum Blatov,“
říká Eduard Šťastný, jeden z majitelů firmy Stapech,
která kopmlex staví. Spolu s druhým vlastníkem Ru-
dolfem Pavlasem tu hodlá vybudovat to obchodně by-
tové centrum.

Součástí centra Blatov by měly být kromě bytů
a kanceláří také obchůdky a zubní ordinace. „Snažíme
se, aby tu byly služby, které Újezd potřebuje. Napří-
klad řeznictví nebo pěkná restaurace,“ uvádí Eduard
Šťastný. Nechce ale zatím hovořit o konkrétních pro-
dejnách, protože o pronájmu ploch a koupi obchodních

prostor se zatím jedná.
Prostor před domy vyplní zeleň, lavičky či dětské

hřiště. Počítá se i s fontánou.
Projekt financovaný z úvěru České spořitelny, je dí-

lem architekta Miloslava Hudce. „Parková úprava to-
hoto prostranství se zelenými trávníky a lavičkami bude
sloužit pro odpočinek nebo posezení u stolku s kávou,“
popisuje svůj návrh.

Celý komplex byl projektován tak, aby architektonicky
zapadl a přizpůsobil se stávajícím objektům včetně
prodejny Penny Marketu, se kterým bude propojen
parkovištěm. Vjezd do areálu bude totožný se součas-
ným vjezdem na parkoviště Penny Marketu. „Stálo nás
to mnoho vyjednávání a peněz, ale nakonec jsme se
dohodli,“ konstatuje Eduard Šťastný.

Součástí komplexu má být i prosklený, „vzdušně“ a
zajímavě vypadající objekt. „Jakýmsi opozitem budo-
vy Penny Marketu je ukončení východní části útvaru
bytových a obchodních objektů multifunkčním halo-
vým domem,“ hovoří o něm Miloslav Hudec. Zatím se
pro něj hledá majitel. „Domníváme se, že by to mohla
být například hezká restaurace,“ říká Eduard Šťastný.
Komplex, který doplňuje současný stav služeb, by měl
být dokončen na podzim příštího roku. „Počítáme, že
kolaudovat bychom mohli v říjnu,“ doplňuje Eduard
Šťastný. Už nyní jsou téměř všechny byty a obchodní
plochy  rozprodány. Zbývají tři bytové jednotky a asi
tři kanceláře. Jak uvádí Eduard Šťastný, naprostá vět-
šina vlastníků, kteří si zde koupili ať už byt nebo ob-
chodní prostor, je z Újezda.

Klára Mandausová

v různých úsecích. Pouze v koncových, slepých
částech komunikací musí lidé počítat s omezením
příjezdu k nemovitostem v řádech až několika týdnů.
„Předem obyvatelům velmi děkujeme za trpělivost.
V dotčených ulicích vždy proběhnou schůzky
s vlastníky domů, kterým se snažíme vysvětlit, že
zbudování nového přivaděče je pro další bezproblé-
mový život městské části skutečně nezbytné.
Trasu stavby rozdělíme do krátkých, zhruba dvou
set metrových  úseků, ve kterých se budou moci
pohybovat pouze pěší, v případě nouze též vozy
záchranné služby či hasičů a podobně,“ ubezpečil
Pavel Klega a dodal: „Součástí stavby je i přeložka
plynového potrubí v otevřeném výkopu. Doufáme,
že dočasné nepohodlí vyváží v budoucnu kvalitnější
prostředí pro život. Komunikace samozřejmě obno-
víme,“ Po trase sběrače město počítá s desítkami
revizních šachet, které v budoucnu umožní kvalitní
údržbu kanalizace. Nový přivaděč by měl být hotov
do dvou let. Poté na něj vodohospodáři přepojí veš-

keré stávající kanalizační přípojky a vedlejší stoky.
Současně s větší stokou prochází rekonstrukcí
i navazující potrubí, které odkanalizuje sídliště
Rohožník a výhledově umožní napojení dalších
území městské části na kanalizaci. I tato stavba
si vyžádá výkopové práce a její součástí bude i výmě-
na plynového potrubí v délce 150 metrů v ulicích
Čekanovská a Polepská a nakonec úprava komunika-
cí, a to v ulicích Hodkovská, Velimská a Rohožnická.

Ing. Pavel Klega, náměstek primátora hl. m. Prahy
odpovědný za hospodářskou politiku města.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti
správy městského nemovitého majetku, hospodářské
politiky, ekonomického využití rozvojových lokalit
a dále v oblasti zásobování vodou, rozvoje a sprá-
vy kolektorové sítě a problematiky technické vyba-
venosti MČ.

Eva Kubátová

Vedle Penny Marketu vznikne nové centrum

Nové Centrum Blatov by mělo být dokončeno na podzim
příštího roku
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Taneční kroužek Ambra
Opět začal nový školní rok a spolu s ním i čin-

nost různých zájmových kroužků. Rády bychom vás
touto cestou upozornily na taneční kroužek Ambra
fungující v rámci školního sportovního klubu při ZŠ
Masarykova v Újezdě nad Lesy.

Kroužek je určen všem, kteří mají rádi tanec, hudbu
a pohyb, dívkám i chlapcům bez rozdílu, jediným
omezením je dosažení věku odpovídajícího minimál-
ně věku páté třídy ZŠ. Kroužek je zaměřen na výu-
ku různých technik moderního tance, zejména jazz
dance a modern dance. Důraz je kladen zejména na
získání tanečních základů, rozvoj pohybové pamě-
ti, správné držení těla a v neposlední řadě také na
protahování, které k tanci neodmyslitelně patří. Dále
je v průběhu roku nacvičována společná choreogra-
fie, se kterou se před koncem školního roku krou-
žek prezentuje na veřejnosti např. u příležitosti Dne
matek či Dne dětí apod. Předchozí taneční zkušenosti
jednotlivých členů kroužku jsou výhodou, nikoliv však
podmínkou, neboť tempo a náplň činnosti jsou vždy
přizpůsobovány úrovni většiny.

Tréninky probíhají každý čtvrtek od 18 do 20 h
v malé tělocvičně ZŠ v Polesné ulici pod vedením

členek taneční skupiny Grip Ing. Lenky Zátkové,
Mgr. Alžběty Martínkové a Leony Peckové. První,
pouze informativní, schůzka proběhne dne 13.9. 2007
v místě konání tréninků, tj. v malé tělocvičně ZŠ
v Polesné. Od 20.9. 2007 by potom měly začít pravi-
delné tréninky. Pro činnost kroužku je samozřejmě
nejvhodnější, aby všichni začali společně již od za-
čátku školního roku, je však možné přihlásit se do něj
i později, noví členové jsou vždy vítáni.

Taneční skupina Grip
Zároveň bychom rády informovaly i případné zá-

jemce z řad tanečnic a tanečníků o tom, že taneční
skupina Grip hledá nové členy. Zde jsou již alespoň
minimální taneční základy nezbytné, stejně jako
minimální věk 18 let. Grip je zaměřen na jazz dance
a modern dance a každoročně se účastní republiko-
vé taneční soutěže, odkud si pravidelně odváží oce-
nění za své skladby. Choreografie těchto skladeb je
vždy vytvářena kolektivně, členství v této skupině
s sebou tedy přináší i možnost podílet se choreo-
graficky na jednotlivých skladbách.

Lenka Zátková

Ocenění, které získala taneční skupina GRIP při soutěži
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Skautské aktivity, to je i spoustu výletů.

Všechno to vlastně začalo nenápadně zhruba před rokem při zahajovacím táborovém ohni našeho
23. skautského střediska „Douglaska“. Právě když byla „zábava v nejlepším“ a oheň si konečně spokojeně
hořel objevili se u našeho ohně z ničeho nic dva zbědovaní indiáni. Jaké bylo naše překvapení, když jsme
zjistili, že mezi námi sedí jeden z tatínků, který ovládá indiánštinu a který nám potom vysvětlil co se indiá-
nům přihodilo.

„Během léta zmizelo z lovišť několika indiánských
kmenů stádo bizonů, jediná jejich potrava díky níž mo-
hou přečkat krutou zimu, a oni je teď zoufale hledají.
Podle hlášení jejich stopařů a zvědů bylo stádo spat-
řeno blízko škvorecké obory, ale když tam bojovníci
jejich kmene dorazili, byli bizoni už pryč. Jejich kmen
je ale malý a sil jim už ubývá, proto se vydali k našemu
ohni, aby nás poprosili o pomoc při pátrání po jejich
bizoním stádu.

Nemuseli jsme se mezi sebou ani moc domlouvat
– je jasné, že takové dobrodružství si nemůžeme
nechat ujít a tak bylo jen otázkou chvilky, abychom
se s indiány dohodli. Slíbili nám, že nás budou vždy
včas informovat, když budou naši pomoc potřebovat
a tak jak přišli, zase náhle zmizeli.

Během roku nás kouřovými signály, dopisy, i vyslaný-
mi zvědy upozorňovali na místa, kde se naposledy
jejich stádo bizonů objevilo. O nejbližším víkendu jsme
vždy na ta místa vyráželi, ale bohužel jsme vždy přišli pozdě – občas se nám podařilo objevit již zasychající
stopy bizoních kopyt, ale to bylo vše.

Ovšem poslední indiánská zpráva vypadala nadějně – stádo bizonů se prý usadilo na šumavské louce
nedaleko vesnice Přestanice, kam pravidelně každé léto vyjíždíme na náš letní tábor. Naše naděje tedy

stoupli – známe to tam a navíc budeme mít na lov
více času.

K překvapení všech (i nedaleko se pasoucích bi-
zonů) se hned na začátku července na louce u Pře-
stanic objevilo indiánské tee-pee a několik nená-
padných stanů, v nichž se usídlily indiánské kmeny
Čejenů, Siouxů, Komančů a Apačů. Bylo by ale
nenapravitelnou chybou vyrazit na lov stáda bez
potřebných znalostí, vyplašit jej a pak jen sledo-
vat, jak mizí v dálce a čekat zase nejméně rok, než
se stádo někde objeví. Proto se všichni „novopeče-
ní indiáni“ nejprve učili například, jak  zapálit malý
oheň tak, aby hořel a zahladit jej tak, aby nikdo
nepoznal (a bizoni mají dobrý zrak), že tu někdy
nějaký oheň byl. Dojít podle mapy k určenému cíli
(a bizoni se v mapách vyznají), umět si ušít jednoduchý
indiánský oblek (a že bizoni uměj dobře šít) a ještě
plno jiných dovedností. Za splnění jednotlivých úkolů
pak každý dostal pravé indiánské pero do své
čelenky a jednotlivé kmeny i potravu pro bizony

(bizoni přímo milují čerstvou trávu, přesličku a jetel). A pak jsme už jen s napětím čekali – zástupci
z jednotlivých indiánských kmenů, kteří získali nejvíce per se za soumraku vydali na lov. Byli to ti
nejzkušenější ze zkušených, ale přece jenom – bizoni jsou bizoni, to máte marné. Ticho v indiánském
táboře by se dalo krájet, když se z nedalekého lesa ozval vítězný pokřik - „máme je!!“ a za chvíli
už stádo i naši bojovníci byli zpět. A tak se radovali indiáni, že mají zase své bizony, radovali jsme

Děti se na skautské tábory vždycky těší.

INDIÁNSKÉ KMENY ZACHRÁNĚNY ANEB LOVILI JSME BIZONY
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se i my, že se všichni ve zdraví vrátili a nakonec se radovali i sami bizoni, že mají své indiány a také pár
nových kamarádek a kamarádů.

Blíží se opět náš zahajovací táborový oheň, kterým vlastně začínáme náš „skautský“ rok – rok schůzek,
výletů, výprav a letního tábora. Nevíme, kdo se u našeho ohně objeví letos, ale určitě nás zase bude čekat
něco neznámého a tajemného a tak chceme poprosit všechny malé i větší holky a všechny malé a větší
kluky o pomoc, protože bude-li nás víc, víc toho dokážeme.
Budete-li chtít, přijďte se podívat na naše schůzky, na naše klubovny a na nás. Budeme rádi a možná
budete rádi i vy.

Takže teď jsme vás všechny pozvali, ale vy možná nevíte kam, kdy a u koho můžete získat bližší infor-
mace. Ale to hned napravíme: naše klubovny najdete na sídlišti Rohožník v Žárovické ulici č. 2235. Pokud
se budete chtít podívat na některou z našich schůzek nebo výprav máte jedinečnou možnost 11. září
(úterý) od 17:00 hodin, kdy se poprvé sejde dívčí oddíl (další schůzky budou asi každé úterý od 17 – 19 hodin)
případně o den později 12. září od 16:00 hodin, kdy se ve své klubovně sejdou k chlapské zábavě vlčata.

Veškeré další informace a dotazy vám rádi zodpoví:

Katka  Lišková - „Liška“                                                   Honza  Jacek - „Samson
tel: 775710171, mail: firefox@post.cz                              tel: 721865023,e  mail: jan.jacek@post.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V předposlední den
září,
měsíce podzima
se po Újezdě roznese
velká novina.
V plné svěžesti
a síle oslaví krásnou
70-ku svého života
skvělý člověk,
nejlepší tchán,
báječný dědeček
a táta.
Kdo ho zná,
kdo to jméno ví,
tak si přece

KAREL ŠIMEK
odpoví.

Štěstí a pohodu i měj dále pevné zdraví,
narozeniny pořádně oslav, tak jak se slaví.
Slovíčkem psaným chceme Ti zatím jen říct,
jak moc máme Tě rádi a že překvapení bude
ještě mnohem víc.
Řada gratulantů nebude malinká
přát ze srdce Ti přijdou

Jája, Ája, Kája, Klárka,
Ludík a malá Aninka.

Srdečně blahopřejeme k 55. výročí svatby,
které oslaví dne 6. září 2007

Miroslava a Antonín Buriánkovi.

Přejeme jim do dalších let hlavně hodně
zdraví a osobní pohody.

Ze srdce přeje rodina Nejtkova

BLAHOPŘÁNÍ
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Obnova golfového hřiště
v Klánovicích

Jako dlouholetý občan Újezda nad Lesy (žiji zde
od r. 1935) cítím morální povinnost vyjádřit se
k současnému dění okolo obnovy golfového hřiště
v Klánovicích.

Od r. 1945 až do konce r. 1950 jsem byl denně na
golfovém hřišti, kde jsem si zpočátku vydělával jako
caddies (nosič holí) a později hrál za „Golf club Pra-
ha“, stejně jako další újezdští kluci (hlavně
z Blatova). Ze starší generace musím jmenovat bra-
try Vostárky, Mílu Plodka, Voloďu Sochoviče, Bo-
houše Landu, Frantu Myšku a z té mladší Vlastu
Formánka, Jirku Sochoviče, Zdeňka Šulce a Jaro-
míra (Míšu) Fuchse. Po násilném zrušení golfu jako
sportu a rozorání hřiště v r. 1952 minulým režimem
výše jmenovaní dojížděli obtížně na naše jediné re-
gulérní hřiště v Mariánských Lázních a stále patřili
ke golfové špičce v ČSR. V 50. letech se mistrov-
ství ČSR hrálo ilegálně jako „Pohár Mariánských
Lázní“ a 5ti násobným mistrem ČSR se stal „újez-
ďák“ Mirek Vostárek a i ostatní újezdští hráči se
umísťovali na předních místech. V 60. letech získal 2x
titul mistra ČSR B. Landa a v 70. letech 1x J. Fuchs.
Koncem 60. let a v 70. letech byli stálými členy re-
prezentačního družstva ČSR B. Landa a J. Fuchs.
J. Fuchs reprezentuje ČR i v současné době na se-
niorských soutěžích. O tom, že golf má v Újezdě
nad Lesy tradici svědčíi skutečnost, že v Síni slávy
českého golfu, která má v současné době 16 osob-
ností, jsou 3 rodáci z Újezda nad Lesy.V r. 2002 byl
do Síně slávy uveden Miroslav Vostárek za vynika-
jící sportovní výsledky v 50. letech, rovněž v r. 2002
Miloslav Plodek, který se největší měrou zasloužil
o opětovné uznání golfu jako sportu v 60. letech a
byl v té době dlouholetým předsedou Českého gol-
fového svazu; a v r. 2005 byl do síně slávy uveden
Jaromír (Míša) Fuchs za celoživotní hráčskou a or-
ganizační činnost ve prospěch českého golfu.

A nyní k problematice obnovy golfového hřiště.
Až do r. 2005 všechna zastupitelstva Klánovic pod-
porovala obnovu hřiště. Po posledních komunálních
volbách však došlo k obratu o 180°. Občané Klánovic
byli informováni, že obnovou hřiště dojde k likvidaci
části lesa a občanům nebude umožněn přístup do
tohoto prostoru. Touto informací byli občané záměr-
ně dezinformováni a tím se velká část vyslovila proti
obnově  golfového hřiště. Proto je mou povinností
seriózně informovat občany, co záměr investora
při obnově hřiště přinese.

Fakta o záměru:

- Rozloha hracích ploch je 16 ha včetně existujícího
zázemí u klubového domu.
- 9-ti jamkové golfové hřiště zabírá 1,3% z celkové
rozlohy klánovického lesa (cca 1450ha).
- Potřeba vymýcení převážně náletového a ne-
kvalitního porostu na této ploše je 2500m3, tj. pou-
ze 60% z každoroční hospodářské těžby kvalitních
porostů.
- Náhradní výsadba bude provedena listnatými
stromy, které nejsou náchylné na onemocnění (např.
kůrovec) jako stromy jehličnaté.
- Golfový areál nebude oplocen. Západní část klá-
novického lesa bude nadále přístupná široké veřej-
nosti.
- Bude zlepšen stav cyklostezek, turistických
cest, naučných stezek a odpočinkových míst.
- Sportovní zázemí u klubového domu bude do-
plněno o dětské hřiště, tenis, nohejbal a volej-
bal.
- Záměr přispěje k celkové kultivaci lesa a vy-
tvoření lesoparku pro různé věkové a zájmové
skupiny!
Újezdští občané starších ročníků mi dají za pravdu,
že v době, kdy bylo golfové hřiště v provozu, byla
radost do této části lesa vyjít na procházku, na houby;
čistý les bez náletů a houštin, upravené a udržované
potoky. Dnešní stav je takový, že les na pozemcích
bývalého hřiště je v neutěšeném stavu, nepropustné
houštiny, nálety, neudržované potoky a tím močály
a bažiny. Jestliže má klánovický les sloužit jako
lesopark, pak nemůže být nic lepšího než obnova
golfového hřiště a tím se tato zdevastovaná část klá-
novického lesa opět zkultivuje tak, aby byla opět ra-
dost do této části lesa přijít. Nechápu vyjádření pana
starosty Klánovic L. Hrabala, že v okruhu několi-
ka kilometrů je dostatečný počet golfových hřišť (což
není pravda!); je to asi totéž, jako kdybych argumen-
toval, že není nutné stavět v Klánovicích tenisové
kurty, neboť je jich v okolí dostatek. A nechápu ani
újezdské zastupitelstvo, proč schvaluje nelogický
návrh MČ Klánovice na zrušení plochy pro zeleň, sport
a rekreaci. Myslí si snad, že je lepší kácení krás-
ných vzrostlých stromů a rozježděné lesní pěšiny?

Věřím, že nakonec zvítězí zdravý rozum a budou
tak alespoň částečně napraveny chyby a neuvážená
rozhodnutí minulého režimu, který zlikvidoval v 50.
letech tak krásnou část klánovického lesa. A rov-
něž věřím, že po obnově golfového hřiště vyrostou
noví újezdští hráči, kteří budou dále pokračovat
v tradici velmi dobré prezentace Újezda nad Lesy
v dění českého golfu.

Jaromír (Míša) Fuchs
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Po prázdninách se všichni vracíme ke svým
povinnostem, mezi něž jistě patří i starost o věci
veřejné. Tady je stručná rekapitulace letošních témat:

Podle slov paní Zuzany Dastychové, zastupitel-
ky a místostarostky, obec stále hledá uspokojivé ře-
šení zprůjezdnění ulic Čentické a Rápošovské pro
cyklisty. Situaci komplikuje školní autobus, který bě-
hem školního roku projíždí ulicí Čentickou před za-
čátkem vyučování a po jeho skončení. Autobus, který
projede touto ulicí pouze několikrát před a po vyu-
čování  je natolik široký, že pro cyklisty nezbývá
vedle parukujících aut místo. Věříme, že se pracov-
níkům radnice podaří problém vyřešit a na právě
budované sportovní hřiště vedle školy budeme moci
přijet na kole z obou směrů. Námi organizovaná
petice se 150 podpisy, volající po dostupnosti obou
škol a sportovního hřiště na kole, tedy stále ještě
nepřinesla výsledek.

Během letošní jarní brigády jsme zajistili doku-
menty s identifikačními údaji, které byly v černé
skládce. Dále pak SPZ automobilu, který se pohy-
boval po lese. Zjištěné informace jsme předali na
Odbor životního prostředí a dopravy Prahy 21, který
zahájil přestupkové řízení. To je dobrá zpráva pro
všechny, totiž že má cenu nebýt lhostejný ke své-
mu okolí a všechny podobné případy řešit ve spolu-
práci s pracovníky městského úřadu. Děkujeme.

Zástupci našeho sdružení se účastnili stavební-
ho řízení ve věci výstavby multifunkčního domu na
místě „jámy Karel“. Projekt se nám líbil, připomín-
kovali jsme pouze chybějící místo pro stojan na kola,
aby se s cyklisty počítalo při provozu domu. Přeje-
me nám všem, aby výstavba začala a byla dokon-
čena co nejdříve!

Pavel Roušar

ÚJEZDSKÝ STROM INFORMUJE

PROTIPROTIPROTIPROTIPROTI

Klánovický les volá o pomoc.

Naléhavě prosíme všechny obyvatelé Újezda
a okolí aby přišli v co největším počtu ve čtvrtek,
6. září 2007 v 17.00 před budovu Magistrátu hlavního
města Prahy na Mariánské náměstí v Praze 1!

V těchto dnech se svádí boj o budoucnost Kláno-
vického lesa! Na jedné straně stojí plány soukromé
společnosti na vybudování rozsáhlého golfového hřiště

uprostřed největšího pražského lesa, na druhé je snaha
zachovat les v jeho celistvosti, jedinečnosti a pří-
stupnosti pro návštěvníky přírody bez rozdílu věku,
sportovních zájmů či výše konta. Nenechme vyká-
cet desítky tisíc stromů, nenechme se ukolébat in-
vestorem, že i tak je to pouze malá část z celkové
rozlohy lesa. 
 Cílem řádně ohlášeného shromáždění je podpořit
změnu územního plánu v Klánovickém lese, o které
se bude v průběhu září hlasovat.

Svým hlasováním mohou zastupitelé les natrvalo
ochránit.

Změnu územního plánu podporují zastupitelstva
obcí Klánovice, Újezd nad Lesy a Úvaly.

Přijďte nás podpořit na demonstraci, aby pražští
zastupitelé slyšeli i Váš hlas! Přijďte se svými rodi-
nami, přáteli a známými a šiřte prosím tuto infor-
maci ve svém okolí.

Více informací na www.ujezdskystrom.info.

Za sdružení
Ing. Michael Hartman,

předseda sdružení

O sdruženi:
Újezdský STROM - spolek pro Trvalý Rozvoj a
Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí o.s.
Újezdský STROM vznikl v Újezdě nad Lesy v roce
2005 se záměrem prosazovat trvale udržitelný
rozvoj Městské části Praha 21, soužití člověka a
přírody v okolí Klánovického lesa a navázat na
předválečnou spolkovou tradici okrašlování ak-
tivitami občanů

Sdružení strom poukazuje na to, že ne všude jsou
golfová hřiště volně přístupná veřejnosti
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VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
V květnovém čísle Újezdského zpravodaje jsme Vás informovali o 1. ročníku literární soutěže pro děti

od 6 do 15 let, kterou vyhlásilo Újezdské muzeum, Městská část Praha 21, Základní škola Masarykova
a občanské sdružení Maminy z újezdské roviny.

Každý měsíc Vám budeme na stránkách zpravodaje přinášet práce oceněné v jednotlivých kategoriích.
Oceněným gratulujeme a Vám přejeme příjemné zážitky při čtení jejich literárních dílek.

redakční rada Újezdského zpravodaje

KATEGORIE POEZIE 1. A 2.  TŘÍDA

1. místo Josefína Hegyiová
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2. místo Kryštof Dobeš
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Pro děti

autor dílo

Almond David Tajemný Skelling
Bellairs John Záhadné hodiny.

Dobrodužství ….
Besson Luc Arthur a Maltazardova pomsta
Brezina Thomas Ségra, ty si hvězda!
Brezina Thomas Neviditelná bestie
Brezina Thomas Pomsta červené mumie
Bryant Bonnie Dívky v sedlech
Březinová Ivona Teta to zase plete
Coleman Michael Popletené počítače
Deary Terry Prohnilí Římané
Dědková Jarmila Popelčin valčík
Didelez Guy Kostlivení
Disney Proč věci nepadají nahoru
Disney Kam po dešti mizí louže
Harrison Lisi Dívčí parta.

Pomsta bude sladká
Jacobsson Anders Bertův supertajný deník
Kahoun Jiří O mašinkách
Kampwerth Karin Jak přežít školní léta
Lamková Hana Káťa a Škubánek zase spolu
Lindgrenová Astrid Kajsa Nebojsa
Molloy Michael Čaroklání
Moore Ulysses Zrcadlový dům
Paterson Katharine Most do země Terabithia
Shan Darren Upíří kníže
Steklač Vojtěch Dvojčata v akci.

Případ nepolapitelné……
Steklač Vojtěch Dvojčata v akci.

Liga starších ……
Stroud Jonathan Ptolemainova brána

Bartimaeova t…..
Tolkien J.R.R. Húrinovy děti
Ullrich Hortense Kdo se líbá naposled
Ure Jean Malanie a já
Weber Ken Kriminální případy

s otevřeným ...

Pro dospělé

autor dílo

Babická Helena Medailon krále Slunce
Babická Helena Jeden okamžik v čase
Baldacci David Ve zlomku vteřiny
Berendt John Půlnoc v zahradě dobra a zla
Bílá Lucie Jen krátká návštěva potěší
Binar Ivan Kilo jablek pro krále
Bondy Egon Invalidní sourozenci

Burke Richard Znehybnění
Carolis Patrick de Slečny z Provence
Cartlannd Barbara Ztracena v Londýně
Ciprová Oldřiška A nebe truchlilo
Cornwell Bernard Sharpův triumf
Černý Jiří Kolik váží lidská hlava?
David Petr Za strašidly na hrady a zámky
Davis Will Polibte si!
Franck Katharina Černý oheň
Francková Zuzana Příliš brzy dospělá
Frýbová Zdena Milostí prezidenta
Frýdlová Pavla Ženská vydrží víc než člověk
Frýdlová Pavla Ženám patří půlka nebe
Gardner Erle Stanle Dobrodružství Paula Prye
Hayder Mo Ostrov sviní
Holmberg Ake Detektiv Sventon v poušti
Hora Pavel Kdo je kdo v českém filmu
Chandler Raymond Maléry jsou můj denní chleba
Chandler Raymond Dáma v jezeře
Chase James Hadley Láska může být osudná
Kerrigan John Odplata
Kerrigan John Smrt Rommelovi
Kessler Leo Ďáblův pancíř
Kessler Leo Únik z Berlína
King Stephen Srovnáno se zemí
Koester-Loesche K. Návrat Hakimy
Kraus Ivan Prosím Tě, neblázni!
Kraus Ivan Kdybys nebyla, vymyslím si tě
Kubátová Marie Haraburdí, aneb,

Jak se líhnou kn…..
Le Gal André Saigon
Lustbader Eric van Testament
Monyová Simona Jednou nohou v blázinci
Monyová Simona Konkurz na milence
Monyová Simona Pletky s osudem
Monyová Simona Kudlanka bezbožná
Mydlíková Baška Inspirce pro šikovné ruce
Neff Ondřej Tma
Newman Sarah Prokletý rod
Nowak Helmuth Bojoval jsem u Berlína
Obermeier Siegried Inkvizitor.

Symbol strachu a hrůzy….

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

                         Marie Tomaidesová, knihovnice
                                               Tel: 2819 73 864

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ



23

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

Kulturní cetrum Beseda program na září 2007

KULTURA

Čtvrtek 6.9.2007, 20.00 hod.!! KINO -  ROMING
ČR,Rumunsko,SR, 2007, 105 min,komedie, přístupný , režie:  Jiří Vejdělek, hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub,Jean Constantin,
Vladimír Javorský, Oldřich Vlach, Corina Moise, Eva Leinweberová. Komediální road-movie ROMING o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou, nabízí
lákavý mix atraktivní situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.

Neděle 9.9.2007, 16.00 hod. RODINNÉ KINO - OŠKLIVÉ KÁČATKO
2006, Dánsko, animovaný, rodinný, 90 minut, dabing, režie: Michael Heger. PŘEDSTAVTE SI SVĚT PLNÝ SKĚLÝCH, SLUŠNĚ VYCHOVANÝCH A
INTELIGENTNÍCH ZVÍŘÁTEK...TAK S TÍM TEDA ROZHODNĚ NEPOČÍTEJTE :-) Vstupné :65,-Kč

Pondělí 10.9.2007, 18.00 hod. JOSEF VAJCE - ZAHÁJENÍ KOMORNÍ VÝSTAVY
Výstava je uspořádána na počest významného životního jubilea našeho klánovického spoluobčana -  akademického sochaře pana Josefa Vajce.

Úterý, 11.9.2007, 18.30 hod. T.G.MASARYK - VEČER K 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ NAŠEHO PRVNÍHO
PREZIDENTA

Jako na humanistu vzpomene na TGM paní Marie L. Neudorflová Ph.D z Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Za podpory ÚMČ Klánovice a
Klánovického fóra připravil Klub 2002.

Čtvrtek 13.9.2007, 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO -  RED ROAD
VB,Dánsko, 2006,  113 minut ,drama,české titulky, od 15 let, režie: Andrea Arnold. Hrají: Kate Dickie, Tony Curran, Martin Compston, Natalie Press.
Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního kamerového systému na monitoru.Jednou zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy
neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne pronásledovat, ji brzo dovede do Red Road. Jackiino skrývané tajemství tady začně vyplouvat na
povrch a drama o posedlosti tak směřuje k překvapivému rozuzlení. Hlavní cena poroty Cannes Film Festival 2006 

Neděle, 16.9.2007, 19.30 hod. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

DIVADLO NA TAHU

Slavná komedie jednoho z otců francouzského absurdního divadla Eugéne Ionescoa, o pustých hlavách a jejich konvenčních kotrmelcích
v podání Divadla na tahu. www.divadlo.cz/divadlonatahu překlad: Jiří Konopek, dramaturgická úprava: Václav Havel, režie a scéna: Andrej Krob,
Hrají:Tereza Dlasková, David Bělohradský, Ilona Semrádová, Vítek Březka, Kateřina Krobová a Ivo Bureš
Vstupné: 90,-Kč, studenti a senioři 70,-

Úterý 18.9.2007, 19.30 hod. KINO - SIMPSONOVI VE FILMU
USA, 2007, 88 min, přístupný, 100 min, režie: David Silverman. Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. Jeden z nejúspěšnějších
televizních seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování.

Čtvrtek 20.9.2007, 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO -  POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
VB, 2006, 123 min, drama, titulky, od 15 let,  režie: Kevin Macdonald. Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson
Vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan (James McAvoy) odlétá do Ugandy, kde mu nový prezident Idi Amin nabídne, aby se stal jeho
osobním lékařem. A právě v tomto osudovém okamžiku začíná jeho cesta do šokujícího zákulisí jedné z nejstrašnějších hrůzovlád v Africe. Film již
získal řadu cen na mezinárodních festivalech.

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

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

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

ÚMČ Praha – Klánovice

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

Sobota,  22.9.2007, 9.00 hod. MISS KLÁNOVICE
Kadeřnický salon La Famme majitelky ing.Simony Jirkové ve spolupráci s Martinem Šmídem pořádá charitativní den pro Dětský domov
v Klánovicích. Čeká vás den plný zábavy, v jehož rámci se budou také slečny ucházet o titul Miss Klánovice(více v KZ č.6 a 7-8. a na plakátech).

Čtvrtek 27.9.2007, 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO - WARHOLKA
USA, 2006, 90 min, drama od 15 let,  režie: George Hickenlooper. Hrají: Sienna Miller (Edie Sedgwick), Guy Pearce (Andy Warhol), Hayden
Christensen (Billy Quinn). Když Andy potkal Edie, život se stal uměním. Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla být. Svůj slib splnil beze
zbytku. Konec její kariéry i života přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup do světel reflektorů. Film se před příchodem do kin potýkal
se spoustou problémů. Například Bob Dylan chtěl zarazit promítání tohoto snímku. Film podle něho prý naznačuje, že múza Andyho Warhola
zemřela právě kvůli němu...

Na říjen připravujeme:

Pondělí 15.10.2007,  10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK (DIVADLO VYSMÁTO)

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

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

KULTURA
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Městská část Praha 21 pořádá:
AUTORSKÝ POŘAD ZNÁMÉHO HERCE
pana JANA PŘEUČILA  -PĚT KLOBOUKŮ-
Místo konání: SPOLEČENSKÝ SÁL - ZŠ MASARYKOVA, ul. ČENTICKÁ.
Termín: PÁTEK 21.ZÁŘÍ 2007 od 19:00 hod.
Cena vstupenky: 80,-Kč, sleva pro důchodce 60,-Kč
Předprodej: podatelna úřadu a Knihkupectví nad Lesy Staroújezdská 45.
Všichni jste srdečně zváni.

Zdeněk Voříšek

ZBRASLAV – výlet MHD
Výbor ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy zve všech-

ny zájemce o historii a umění.
Ve středu 5. září 2007 se sejdeme v 8:30 hodin

u stanice metra B na Černém Mostě.
Pojedeme metrem na Smíchov a autobusem na Zbra-

slav. Projdeme se po keltském opidu na Závisti a po
městě, navštívíme Vančurovu vilu a lesní hřbitov.

Po přestávce na oběd (každý podle své chuti), si
prohlédneme kostel Jakuba většího - hroby přemys-
lovců a Zámek,. kde jsou umístěny sbírky Národní ga-
lerie: „expozice asijského umění a sbírka orientální-
ho umění“.

Návrat domů bude individuální.

SDRUŽENÍ DŮCHODCŮ
A SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI

Základní organizace v Újezdě nad Lesy

Témata čtvrtečních besed a přednášek:

Září – beseda nebude

Říjen – pan MVDr. Miloslav Hod nás poučí, co potřebují
naši domácí mazlíčkové. Poradí nám, jak se k nim chovat
a co od nich máme očekávat.

Listopad – pan ing. Radimil Hofta povypráví, jak si
splnil svůj klukovský sen a vydal se poznat „Dálný
východ“.

Besedy se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci tzn.
4. října a 1. listopadu v zasedací místnosti MÚ
v 15:00 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce.

Květa Svátková, SD
Zdeňka Ladová, SPCCH

DO DIVADLA NA VINOHRADECH
zve své členy ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy v pondělí
dne 10. září 2007 od 19:00 hod na představení:

Friedrich Durrenmatt
Herkules a Augiášův chlív

Herkules patří k oněm hrdinům antické mytologie,
kteří dodnes žijí v paměti lidstva, jako nezapome-
nutelné symboly. V tomto případě symbol síly,
ušlechtilosti a hrdinství, ale také – a to už od dob
starého Řecka – symbol často parodovaný. Během
bájeslovného života vykonal prý dvanáct proslulých
prací, z nichž pátá - vyčištění Augiášova chléva se stala
současné hře nejen,že neuspěje v „odhnojovací“ akci,
která je mu svěřena, ale navíc uvízne v byrokratické
síti složitého mechanismu lidského státu.

I když autor nabízí divákům formou podobenství zá-
bavnou satiru a smích (dokonce výsměch), hra obsahuje
hluboký myšlenkový rozměr: ve věku chaosu a pokry-
tectví moci se nedokáže prosadit ani takový hrdina, jakým
byl Herkules.

Odjezd autobusu v 18:00 hodin po obvyklé trase.
Zájemci, hlaste se u svých desítkářek.

Zdeňka Ladová
ZO SPCCH

Základní organizace SPCCH v Újezdě nad Lesy

Připravuje pro své členy na pátek

dne 12. října 2007 poznávací zájezd.
Naším cílem bude:
Brandýs nad Labem
zámek, oblíbené místo císařů a králů
Stará Boleslav
bazilika Sv. Václava, kostel Panny Marie a kostel
Sv. Klimenta
Kosmonosy
Loreta (slaví 300. výročí), muzeum a Altamira (mo-
del pravěké vesnice)

Odjezd autobusu po obvyklé trase v 8:15 hodin.
Cena 200,-Kč (zahrnuje vstupné do jednotlivých
objektů a oběd v hodnotě 70,-Kč.
Zájemci hlaste se, jako vždy u svých desítkářek.
Srdečně zveme.

Zdeňka Ladová,
ZO SPCCH
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SPORTOVNÍ AREÁL NA KORUNCE JIŽ OTEVŘEN, ZVEME VÁS
Přípravné a organizační práce byly dokončeny a areál byl po podpisu smlouvy předán do dlouhodobého

pronájmu O.S. TJ SOKOL Praha 9 - Běchovice II (zkráceně SB2) dne 4.7.2007.
Tři měsíce zkušebního provozu ukázalo drobné chybky, ovšem také možnost velmi kvalitního sportovního

vyžití. Dosavadní komentáře návštěvníků jsou veskrze pozitivní.

Otevřeno je každý den od 9:00 do 22:00 hodin, vstup veřejnosti do areálu je volný (tenisové kurty
a víceúčelové hřiště jsou ohrazená placená sportoviště), vše za podmínek daných provozních řádem
a ceníkem, který schválilo zastupitelstvo MČ Běchovice (mj. - zákaz vstupu psům i na vodítku, zákaz
kouření, vstupu osobám opilým či nevhodně se chovajícím, nutnost vést bicykl, mládež na in-line dráhu
jen s ochrannou helmou, atd.)

Co areál nabízí?
1/ In-line dráhu evropské kvality - ačkoliv se jedná o jedinou dráhu tohoto typu v Čechách, není její
užívání zpoplatněno a je volně přístupna všem zájemcům o bruslení, výhodou je hlavně její bezpečnost,
nehrozí zde nebezpečí ze strany  cyklistů a chodců ,kteří ohrožují bruslaře na přeplněných stezkách rádoby
určených pro bruslení, jediným omezením jsou pak jen tréninky in-line oddílu,které se konají v pondělí
17.00 – 20,00 hod,ve středu a v pátek 18,00 – 20,00 hod. v sobotu a neděli od 10,00 – 12,00 hod.

In-line oddíl připravuje na této dráze závody, jejichž četnost se bude postupně zvyšovat s tím, že se nebude
zaměřovat pouze na výkonnostní sport, který bude hlavně divácky velice atraktivní, ale také na fitnes-
kategorie, které se můžou účastnit všichni, kteří budou mít zájem si změřit své síly a závodů se běžně
neúčastní.

První veřejný in-line závod proběhne 11.8.2007, podrobné propozice najdete na nástěnce uvnitř SANK.
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BIOJARMARK A DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI
V pátek dne 14. září 2007 od 14:00 do 19:00 hodin

a v sobotu 15. září od 10:00 do 18:00 hodin

proběhnou v hostivařském Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr
společně dvě velké akce:

Biojarmark ekofarem a Dožínkové slavnosti.
Více informací o této akci se dozvíte

na internetových stránkách

www.toulcuvdvur.cz/biojarmark
či na tel. 271 750 548 a 723 573 738.

Ing. Jan Chvátal,
předseda ZČ HB Botič

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V ÚJEZDĚ NAD LESY

Vás zve na výstavu do Lysé nad Labem
v pátek dne 5.10.2007

ZEMĚDĚLEC 2007.
27. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin,

ekologie a zpracování výpěstků, pěstování brambor.
Souběžně s výstavou ZEMĚDĚLEC 2007 se uskuteční 12. výstava NÁŠ CHOV.

Otevřeno 9 – 17 hod. Vstupné: děti zdarma, důchodci 40 Kč, dospělí 80 Kč.
Ceny jízdného podle tarifů MHD a ČD.

Detaily společného odjezdu:

Sraz v 8:25 hod. na stanici Hulická (směr Klánovice)
Jeli bychom jako skupina hromadnou dopravou, a to

autobusem 303 v 8:35 hod ze stanice Hulická
vlakem 9:10 hod z nádraží Horní Počernice – příjezd do Lysé v 9:31 hod.

Návrat:
vlakem 13:23 hod. z Lysé nad Labem do Horních Počernic

autobusem 303 v 14:22 hod., příjezd do Újezda v 14:42 hod.

2/ Tenisové antukové kurty (4x) závodních parametrů s umělými lajnami.
Platba 100,- nebo 125,-Kč/hod podle časových pásem. Možnost členství v oddílu pro každého - výhodnější
hodinové sazby, možnost účast v soutěžích od PTS, atd.  dále je možné oslovit tenisové trenéry, kteří Vás
mohou osobně nebo ve skupině trénovat.

3/ Víceúčelové hřiště s uživatelsky velmi příznivým trávníkem 3.generace (měkký povrch šetří klouby,
vrchní gumový granulát zamezuje odřeninám), který poskytuje velmi reálný zážitek „trávníku“ při hře a při
pohybu nejen závodním hráčům, ale také rekreačním hráčům včetně dětí. Nyní je plocha využívána zejmé-
na pro malou kopanou - probíhají zde zápasy v rámci PSMF - futsal, Hanspaulská a Veteránská liga, vše
pod záštitou ČMFS. Oddíl futsalu se účastní těchto soutěží, od září nově také veteránské ligy, organizuje
tréninky, turnaje a další sportovní akce. Základní cena hřiště je 400,-Kč/hod, nabízíme slevy při různých
délkách smluvních rezervací.

4/ Další aktivity jsou např. nohejbalové turnaje na antukových kurtech pro tříčlenná družstva.
V areálu je možné po dohodě pořádat sportovně-společenské akce pro skupiny. Zázemím je příjemný bufet
s velkou terasou a vyhlídkovou plochou, ze které je možné sledovat sportovní dění.
SB2 je občanské sdružení, které organizuje sportovní aktivity v této lokalitě již několik desetiletí a tedy i
několik generací. Pro případné dotazy neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení SB2 nebo správce v are-
álu, který je na tel. 728 160 138.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Jan Hřebíček, OS TJ Sokol
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ZÁŘIJOVÁ ZAHRÁDKA

Po dvou prázdninových měsících
se opět setkáváme na pravidelné
stránce  Zpravodaje. Příroda opět
ukázala lidstvu svojí sílu, je nepod-
platitelná, umluvit se nedá a musí-
me se před ní pouze sklonit.

V předcházejícím roce  jsme se
zaměřili na jednotlivé druhy dřevin
i podrobné rady co se zahrádek
týká. Dnešní povídání bude pouze
heslovité,  aby měl každý možnost
najít něco zajímavého.

Trávník.
Po slunném létě a častém sešla-

pávání potřebuje trávník trochu vylep-
šit. Vertikulací odstraníme odumřelou
trávu a mech a prokypříme vrchní
vrstvu půdy. Umožníme tím přístup
vzduchu a vody ke kořínkům. Trávník
několikrát „pročešeme“ křížem
dvěma směry. Po takovém „ošet-
ření“ nevypadá trávník zprvu dobře.
Ovšem po přihnojení a zavlažení
nastane zlepšení. Pokud máme
některá místa naprosto holá je prvá
polovina září vhodná pro jeho vy-
lepšení nebo i pro zakládání zcela
nového trávníku, protože nejsou již
velká horka a půda je teplá. Kvalitu
budoucího trávníku zaručí dobrá
příprava pozemku před výsevem.
Prokypření, likvidace plevelů, při-
hnojení a urovnání pozemku. Tráva
musí dobře zakořenit do příchodu
silnějších mrazů. Za suchého po-
časí pravidelně zavlažujeme,
abychom urychlili vzcházení a po-
čáteční růst.

Kaktusy.
Mnohé kaktusy byly přes letní

měsíce venku. V měsíci září je je-
jich doba na přemístění a zazimo-
vání ve světlém, vzdušném a
chladném prostoru. Před přenese-
ním zkontrolujeme jejich baly, po-
kud je třeba přesadíme je do no-
vých květináčů za použití
substrátu pro kaktusy. V zimě kak-
tusy nehnojíme a zaléváme jednou
za měsíc.
Pokojové  rostliny.

Před přenesením pokojových
rostlin z balkonu nebo zahrady

zkontrolujeme zda nejsou rostliny
napadeny škůdci. V případě napa-
dení odstraníme tyto škůdce ještě
venku, do bytu je můžeme přenést
až po uplynutí ochranné lhůty.
Nejčastější škůdci a přípravky
proti nim:
Červec (červík ve vatě)– Applaud 25
WP (1 den), Sumithion Super (7 dní)
Molice ( bílá muška nebo jako
motýlek) – Applaud 25WP (1 den),
Karate 2,5WG (3 dny), Talstar
10EC (3 dny)
Sviluška ( malinký pavouček) –
Nisorrun 10WP (1den), Omite
30W (3dny), Talstar 10EC (3 dny)

Očista květináčů.
V tomto měsíci také likviduje-

me letničky nebo balkonovky, kte-
ré nepřezimují. Abychom na jaře
bez velkého zdržování mohli ná-
doby  a květináče z pálené hlíny
použít očistíme je již na podzim.
Objevují se na nich vápenné skvr-
ny nebo z různých solí či řas.
Dobře je vyčistíme slupkami
z brambor. Do kbelíku dáme slup-
ky s vodou  a na noc do něho vlo-
žíme květináče. Druhý den kartá-
čem odstraníme z květníku skvrny
a vypadají opět dobře. Stejný úči-
nek má roztok vody s octem
v poměru 2 : 1 s přidáním hrsti soli.
Po dvacetičtyřech hodinách máčení
se skvrny lehce odstraní.

Jahodník.
Od počátku září do října zakládá

jahodník plody budoucí úrody.
V této době potřebují rostliny do-
statek vláhy, proto by měla být
půda stále vlhká.

Výsadba.
Protože bylo léto teplé a suché

nestačí při podzimní výsadbě
trvalek a dřevin rostliny pouze
zavlažit. Sázet musíme do dosta-
tečně vlhké půdy a rostliny s dobře
provlhčeným kořenovým balem.
Rostliny kupované v kontejnerech
ponoříme i s obalem  do vody na tak
dlouhou dobu, pokud vycházejí
bublinky. Před výsadbou připrave-

nou jámu naplníme vodou a sázíme
až se voda vsákne. Potom pomalu
a opatrně zavlažíme, aby se zemina
splavila i do volných míst a kořenům.

Informace:
V letošním roce jsme od Úřadu

MČ obdrželi investiční grant na re-
konstrukci střechy nad klubovnou.
Práce s odstraněním staré krytiny
a položením nové, včetně ople-
chování a prodloužení přístřešku,
jsme zajistili dodavatelsky, materiál
obstarali sami. Součástí rekon-
strukce je i vymalování klubovny
a celkový generální úklid všech
prostorů. Za těmito skoro holými
větami se skrývá mnoho práce,
času, psychické i fyzické námahy
členů výboru. Zcela zvlášť a
opravdu od srdce bych chtěla
poděkovat dvěma členům organizace
Járovi Líznerovi a Milanu Zemanovi,
kteří bez ohledu na velmi teplé ob-
dobí, provedli opravdu perfektní
nátěr žlabů na zadním traktu, kde
je výstavní místnost.

Výstava:
Letošní výstava je výzvou pro

všechny členy organizace, ale
i pro naše příznivce. Velké výkyvy
počasí si vybraly svoji daň v malé
úrodě jádrovin a tak každý exponát
ovoce, zeleniny i květin bude vítán
s otevřenou náručí. Exponáty nemusí
být dokonalé, neboť i ty, které mají
vady jsou poučné. Při besedě se
dozvíme jak naše výpěstky vylepšit.
Proto Vás prosím nezapomeňte na
termín příjmu exponátů a na to, že
výstava je viditelná prezentace
našeho spolku před občany .

Termín výstavy ovoce a zeleniny:

4.10. 2007 čtvrtek
příjem exponátů14.00 – 18.00 hod.
5.10. 2007  pátek
dopoledne - škola
otevřeno 14.00 – 18.00 hod.
6.10. 2007 sobota
otevřeno 8.00 – 17.00 hod.
7.10. 2007 neděle
 otevřeno 9.00 – 16.00 hod.

V neděli 7. 10. 2007  od 14.00

V ZÁŘÍ JE NA ZAHRÁDCE MNOHO PRÁCE
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hodin bude beseda a účast nám
přislíbil opět přítel Dr. Stanislav
Peleška, jehož zájmu o naši orga-
nizaci si velice vážíme.

Moštování:
V měsíci září počítáme se začát-
kem moštování. Pevné datum bude

Občanské sdružení Neposeda v září 2007 zahajuje 2. běh projektu
podporovaný Evropským sociálním fondem

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní,

kteří se během půl až jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit
anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového zaměstnání i v něm.

Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy,
především ze správního obvodu Praha 21.

Bezplatně Vám nabízíme:

RŮZNÉ

oznámeno ve vývěsných skříň-
kách  a  závisí hlavně na Vašem
zájmu. Loňského roku nás začal
zlobit jak lis, tak i drtič. Pomocí
grantu a snahy členů výboru a od-
borné práce na výrobě lisu přítele
Nohejla máme opravdu kvalitní
vybavení v nerezovém provedení.
Uvítáme i pomocníky při moštová-

ní. Zájemci o obé hlaste se prosím
na stejném místě a telefonním
čísle jako zájezdy a to u manže-
lů Líznerových tel.č.:  281972219.

Za výbor ČZS organizace
Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

1.  BLOKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA:

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

Vzdělávací blokové kurzy a poradenství se konají
v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus,

Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.

Kurzy probíhají v dopoledních hodinách od 9.00 do 12.30 hodin,
přesné termíny budou upřesněny během srpna.

Poradenství probíhá 30 minut před a během kurzu nebo po individuální dohodě.

Těšíme se na Vás
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení

Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 739 491 633)
info@neposeda.org,  http://www.neposeda.org/vpp

+ MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB - DOHLED
NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO  VĚKU V PRŮBĚHU

VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU.

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

IN – LINE BĚCHOVICE
Pořadatel  tradičního silničního běžeckého závodu Běchovice-Praha pořádá

4.ročník jízdy na kolečkových bruslích.
Tímto 4. ročníkem využíváme pěknou trať s kvalitním povrchem při vyloučení veřejného provozu. Závod
pořádá TJ Sokol Běchovice za podpory ZŠ Běchovice, Městské části Praha 14 a MÚ Běchovice.

Termín:  30. září 2007
Místo konání:
Start: na 13 km silnice Českobrodská v Běchovicích.
Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská ulice – park Jiráskova čtvrť

Trať:
totožná s tradiční tratí běžeckého závodu. Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou označeny
po 1 km na vozovce.

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.

Měření:
Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle rozhodnutí
pořadatele budou odměněna první 3 místa a budou rozdány účastníkům jízdy ceny od sponzorů.

Startovní kancelář:
V neděli 30.9. v  ZŠ Běchovicích  od  8.00 hodin nedaleko autobusové zastávky „Běchovice“. Uzavření
kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin

Start: 10:30 hodin

Přihlášky:
Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží startovní
číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme.

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 Jahodnice je možno použít autobusové
linky č. 109,208 nebo 110 - směr metro.

Startovné: Zdarma

Doprava tašek do cíle: 5 minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si mohou
závodníci odložit věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam uloženy k vyzvednutí.

Vybavení:
Doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukavice a především přilbu

Organizační výbor:
ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková,  zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek

Zdravotní služba:
zdravotníci po trati - zajištěno po 1 km a v cíli, na trati sanita

Telefon:
po 18 hodině – 606515002, E-mail: Ivana.Kafkova@cchbc.com

Všeobecná ustanovení a doporučení: T
rať 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.

Ivana Kafková
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Netlucká 632 Praha 10 Dubeč tel.: 604 332 432 www.mandarinka-relaxklub.cz
e-mail.: info@mandarinka-relaxklub.cz, po – pá 15 – 20 hod.
Hlídání dětí – Klub umimto – probíhají zápisy!

Využijte naší nabídky a svěřte nám do péče  vaší ratolest. Klub umimto Vám nabízí profesionální péči dlouholeté učitelky
MŠ, která nabídne dětem obohacující program. Nikdo u nás není outsidrem. Každé dítě si zaslouží ocenění a možnost říci
si „umím to“! Dle dohody je možné nabídnout hodiny anglického  jazyka, zdravé stravování.
min.věk 2 roky-dopoledne 8-12 hod.-max.6 dětí

Úterý – čtvrtek
16.30 – 17.30 angličtina začátečníci
17.40 – 18.40 angličtina falešní začátečníci
18.50 – 19.50 angličtina mírně pokročilí
20.00 – 21.00 angličtina středně pokročilí

Jazykové kurzy 2007/2008 probíhají zápisy!
Pondělí a středa
16.30 – 17.30 angličtina rodilý či český mluvčí konverzace

   po – předškolní věk, st – mladší školní věk
17.40 – 18.40 angličtina rodilý či český mluvčí konverzace – starší školní věk
18.50 – 19.50 francouzština začátečníci
20.00 – 21.00 po – italština, st – španělština začátečníci
20 lekcí/4 000 Kč max. 8 lidí

Probíhají zápisy na orientální tanec, jógu a tai-chi
začátek lekcí 10/07 max. 8 lidí (so, ne)

Dále nabízíme:
– masáže, kosmetika, EFT, dula, obchůdek-čaje, oleje, kameny….

Přijďte ochutnat
svůj dílek mandarinky.

PLACENÁ INZERCE

 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

nabízím hlídání dětí od 0 - let věku, možno celý den
i týden přes noc. Mám zkušenosti i doporučení.

Jsem zkušená řidička sk.B, s časovou flexibilitou.

Věk 33 let. žena

Mobil: 728 603 387 

Hledáme lektora na ANGLICKÝ JAZYK
(cca 1 x1 h týdně) pro cca 4 lidi (skupinky 1- 2 osob dle úrovně znalosti jazyka),

požadavky: znalost anglického jazyka, pedagogické znalosti, doporučení učebních
materiálů, rozmanitost učební hodiny.

Místo: Batov Tel.: 602 281 677

Nové Přírodní Léčebné Centrum
v Sibřině se zkušeným Indickým Léčitelem.

Zahrnuje Jogu, Ajurvedu, Vedskou Astrologii,
Masáže & Semináře.

Prosím kontaktujte na tel: 774 699 533
& email: vedic.sciences@yahoo.com

Přijmu kadeřníka nebo kadeřnici
do STUDIA TÁLÍ

V Klánovicich u koupaliště.
Nejlépe s vlastní klientelou.
Možno i na 2-3 dny v týdnu.

VALTEROVÁ TATIANA 602 292 405

Žhavá novinka ve studiu Tálí
(V Jehličině 679, Praha 9 Klánovice

u koupaliště, konečná stanice BUS 261)
Kyslíková mikro-aplikace výživné látky

do pleti
Cena: 250,- Kč

Informace: 606 512 746, Objednávky: 281 963 106
www.studio-tali.wz.cz

DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
                     SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK
Bečvářská 1525,

Újezd nad Lesy - na BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St – 10.00 – 16.00
Út, Čt – 14.00 – 19.00

Oblečení vel. 50-164
NEXT, GAP, GEORGE, H&M, Early Days,
Adams, Marks a Spencer, Mothercare,
Cherokee…

Otevíráme 10. 9. 2007!!

Od 4 září bude otevřena

SBĚRNA ČISTÍRNY
Dále nabízíme ruční žehlení košil

Hana Hájková
Chmelická 697
Praha 9 - Újezd nad Lesy

e-mail: info@madlenka.kvalitne.cz
http://madlenka.kvalitne.cz

tel.: 777/133 910
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Meteor  Czech Republic, spol. s r.o.
zavedený distributor náhradních dílů na automobily
přijme do svých řad pro  centrálu Praha 9 – Horní Počernice
pracovité kolegy do pozice

SKLADNÍK
Náplň práce:

· zarovnávání zboží na určené místo, vychystávání zboží k rozvozu dle daných instrukcí a dokumentů
· balení, počítání
· udržování pořádku v prostorách svého pracoviště i celého skladu
· dodržování stanovených pracovních postupů

Nabízíme:

· zázemí silné perspektivní společnosti
· kvalitní zaškolení
· slevy na zboží
· práci bez nočních směn, volné víkendy
· možnost bezplatného využití firemní posilovny
· motivující finanční ohodnocení (fix + bonusy)

V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení zasílejte své profesní životopisy s uvedením značky  „S Praha 9“
na adresu:

Meteor Czech Republic, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800,  193 00 Praha 9
- k rukám Kateřiny Pencové

nebo využijte e-mail: pencova@meteor.cz
případně volejte: 226 003 307, 602 259 095

Požadujeme:

· výuční list
· trestní bezúhonnost
· pečlivost
· spolehlivost
· fyzickou zdatnost
· ochotu pracovat ve směnném provozu

ADVOKÁTKA
Mgr. Iva Svobodová, Horní Počernice

Sídlo kanceláře: Leštínská 12, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
Mobil: 602 621 719
Tel/fax: 224 25 27 67
E-mail: mgr.svobodova@seznam.cz

POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY
ve všech oblastech práva, zejména:

Právo nemovitostní – kupní smlouvy, převody, věcná břemena, zástavní právo,
vklady do KN.
Právo obchodní – všechny druhy obchodních smluv, zakládání a likvidace obchodních

společností, korporátní dokumenty, vymáhání pohledávek, zápisy
do OR a další.

Právo občanské – všechny druhy občanskoprávních smluv, smlouvy nájemní,
výpovědi z nájmu, dědictví, vlastnická práva.

Právo správní – správní řízení, stavební zákon, správní rozhodování obcí a další.
Zastupování před soudy – civilní spory, exekuce, konkurzy.
Pracovní doba: právní služby se poskytují bez omezení, včetně sobot a nedělí na
základě telefonické dohody.

placená
 inzerce & reklama
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DELTA SCHOOL
    wwwwwwwwwwwwwww.deltaschool.cz.deltaschool.cz.deltaschool.cz.deltaschool.cz.deltaschool.cz
           jazyková škola
                             since 1990!since 1990!since 1990!since 1990!since 1990!

Kurzy anglického
jazyka v Klánovicích

Zápisy na školní rok 2007/2008:
pondělí  3. 9., středa 5. 9., pátek 7. 9. 2006
od 15.00 do 20.00 hod. v ZŠ Klánovice,

Slavětínská 200
– kurzy pro děti (úterý a čtvrtek odpoledne)
– pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách
– přípravné kurzy na zkoušky
        FCE, CAE a CPE University of Cambridge,
        uznávané ve státech Evropské Unie
– britské učebnice, moderní metodika
– výuka probíhá v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200

Informace a zápis: K. Chábová, Ph.D.

tel.: 222 722 888, 776 221 788,
 e-mail: chab@chello.cz

Dlouhodobá úspěšnost našich studentů u zkoušek FCE
a CAE University of Cambridge: 92%
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HLÍDÁNÍ DĚTÍHLÍDÁNÍ DĚTÍHLÍDÁNÍ DĚTÍHLÍDÁNÍ DĚTÍHLÍDÁNÍ DĚTÍ
ráda pohlídám kdykoliv Vaše dítko

35-letá matka 2 dětí (14 let a 4 roky)
RD se zahradou - Újezd nad Lesy

Za nabídku formou SMS děkuji

tel: 604 879 042

JEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENY
BOJÍTE SE DO POSILOVNY?

Máte problém s váhou?
Zkuste navštívit naši domácí

posilovnu pro 1 - 2 ženy,
hlídání zajištěno.

Ráda poradím jak cvičit,
mohu upravovat jídelníček.

V případě zájmu mne kontaktujte
na e-mailu: anrak@seznam.cz

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně
• kácení a prořezávání stromů

prováděné pomocí horolezecké techniky
• frézování pařezů
• štěpkování větví
• sekání a provzdušňování travnatých ploch
• stříhání živých plotů
• úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
• sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
• návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák
Slévačská 902, 198 00 Praha 9 Lehovec

mobil: 605 789 346

www.zahradnictv i j i rny.cz

okrasné rokrasné rokrasné rokrasné rokrasné rostlinyostlinyostlinyostlinyostliny,,,,,
ovocné strovocné strovocné strovocné strovocné stromkyomkyomkyomkyomky,,,,,
 květiny květiny květiny květiny květiny, osiva, osiva, osiva, osiva, osiva

substráty, hnojiva, pesticidy
a další doplňkový sortiment

PROJEKTOVPROJEKTOVPROJEKTOVPROJEKTOVPROJEKTOVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
A REALIZACE ZAHRADA REALIZACE ZAHRADA REALIZACE ZAHRADA REALIZACE ZAHRADA REALIZACE ZAHRAD

otevřeno Po -  Neotevřeno Po -  Neotevřeno Po -  Neotevřeno Po -  Neotevřeno Po -  Ne

tel . :  603 477 481tel . :  603 477 481tel . :  603 477 481tel . :  603 477 481tel . :  603 477 481

S.A.F. Praha spol. s r.o.

výrobce zařízení pro povrchové úpravy
přijme na pracovišti Přišimasy 38, 282 01 Český Brod

tyto profese:
1. Zámečník- svářeč

pro výrobu plechových skříňových
konstrukcí

požadované vzdělání: vyučen v oboru + praxe
požadované znalosti: znalost práce s plechem,
svařování MIG/MAG, montážní práce

2. Servisní pracovník
pro montáž a servis strojních zařízení

požadované vzdělání:
SPŚ strojní nebo vyučen s maturitou
požadované znalosti: řidičský průkaz sk. B

3.Technik- realizátor zakázek,
servisní technik

požadované vzdělání: SPŠ Strojní
požadované znalosti: znalost práce s PC (World,
Excel apod.), flexibilnost, řidičský průkaz sk. B

Ve všech případech se jedná o jednosměnný pro-
voz. Nástup možný ihned.
Kontaktní telefon: 321 672 815 sekretariát

placená
 inzerce & reklama

Firma zabývající se výrobou nábytku,

přijme spolehlivého truhláře
nebo manuálně zručného člověka na zaučení

s platem od 12.000 do 20.000 Kč

Informace na 602 316 085

Dětská sestra s dlouholetou praxí

hledá hlídání malých dětí

ve svém domě s velkou zahradou.

tel.: 608 152 517
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Vinotéka „Blatov“Vinotéka „Blatov“Vinotéka „Blatov“Vinotéka „Blatov“Vinotéka „Blatov“
opět v prodeji:opět v prodeji:opět v prodeji:opět v prodeji:opět v prodeji:

točený
• Cabernet Sauvignon - Chile
• Merlot - Chile
• Chardonnay - Argentina
a 9 dalších druhů
točeného moravského vína

Zastoupení firmy AMWAY
v prodejně kompletní vzorkovník
speciálních čistících prostředků

a příjem objednávek

Najdete nás na rohu
Čentické a Polenské
ÚT - SO 1600 - 2100

tel.: 607 989 524
281 970 076

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

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

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

NABÍZÍM PRÁCI V OBORU
ELEKTROMECHANIK / ELEKTROMECHANIČKA

na Živnostenský list

Jedná se o opravy domácích šňůrových
spotřebičů, včetně kadeřnických.

Kontakt na tel.: 603 525 507 nebo 731 485 149
Práce na provozovně v areálu VÚ Běchovice

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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

placená
 inzerce & reklama
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 602 384 790

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

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

� Cihlový zdící systém POROTHERM,  přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H , cihly, překlady, stropní
systém HURDIS, MIAKO

� Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
� Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní

šindel
� Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
� Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
� Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna,

atd…..
� Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
� Betonové plotovky KB BLOK,  ztracené bednění, ploty, pletivo
� Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
� SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
� Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
� Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..
� Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
� Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR
� Kamionové dodávky po celé ČR
� Kompletní zásobování staveb
� Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
� Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (5% DPH)

MBI Marketingberatung International spol. s r.o.
Iva Michálková - finanční poradce
Dolnojirčanská 22b, CZ - 142 00 Praha 4
tel.: + 420 241 711 471
fax: +420 261 710 629
mobil: 420 731 479 011
e-mail michalkova_p@volny.cz

Nezávislé finanční služby a poradenství právě pro VÁS

� úvěry (účelové, neúčelové)
� hypoteční úvěry
� přefinancování stávajících úvěrů
� majetkové vyrovnání
� refinancování
� investiční a kapitálové pojištění
� budování kapitálu
Rádi Vám poradíme a pomůžeme splnit Vaše sny a přání
Analýzy a poradenství k produktům ZDARMA !!!

Hledáme také nové spolupracovníky

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing Petr Šašek

Stručný přehled nabízených služeb:
• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Zaměřování skutečného provedení staveb
• Mapové podkladypro projektovou činnost

Tel.: 604 536 510
e-mail: xsasek@seznam.cz

NĚMČINA NA MÍRU
• výuka pro začátečníky, pokročilé a konverzace
• doplňkový kurz jazyka na PC
• komerční terminologie vč. psaní dopisů
výuka ruštiny pro začátečníky a pokročilé

Ing. Vladimír Daněk
Tel./fax: 281 790 28, Mobil: 606 228 520

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

„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
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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

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

zde by mohl být
váš inzerát
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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

SLEVA PLAVEK

ELEKTROINSTALACE DO 1 000 V
rodinné domy * bytové jednotky
dílny * průmyslové rozvody
kanceláře * el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE    *   hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:
DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský

e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz

Sdružení elektro
Elektroinstalace

korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

Rezervujte si své hodiny v nové tenisové hale již nyní

ceny vždy za 1 hrací hodinu = 60 min, včetně úklidu (zametení)
provoz od 15.10. 2007 do 15. 04. 2008 ..... cca 26 týdnů

časy:
I. 16:00 - 20:00 Po - Pá příchozí       320,- kč/hod
II. 20:00 - 22:00 Po - Pá příchozí       240,- kč/hod
III. 08:00 - 16:00 Po - Pá příchozí       220,- kč/hod
IV. 08:00 - 22:00 So - Ne příchozí       260,- kč/hod

permanentky: (platba předem)
celá zimní sezona = 26 týdnů

čas: I. 6750,- (běžně 8320,-) tedy 260,-kč/hod
II. 5150,- (běžně 6240,-) tedy 198,-kč/hod
III. 4600,- (běžně 5720,-) tedy 177,-kč/hod
IV. 5700,- (běžně 6760,-) tedy 219,-kč/hod

Podrobnější informace na www.sokolbechovice.cz
nebo tel.: 728 160 138

Sportovní
areál

Na Korunce
Běchovice II.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí 8.30 - 18.00
Úterý 8.30 - 18.00
Středa 8.30 - 18.00
Čtvrtek 8.30 - 18.00
Pátek 8.30 - 18.00
Sobota 8.30 - 12.00

Hulická 523
19016 Újezd nad Lesy
Stanislava Mikešová mobil: 602 938 642
Kateřina Mikešová mobil: 606 389 666
Tel./fax: 281 972 427

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

ANGLIČTINA individuálněANGLIČTINA individuálněANGLIČTINA individuálněANGLIČTINA individuálněANGLIČTINA individuálně
pro malé , velké, doma i ve firmě,

jednotlivci i skupinky
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

TTTTTel.: 775 950 098el.: 775 950 098el.: 775 950 098el.: 775 950 098el.: 775 950 098

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

Info na tel.: 603 517 607

Lacina - Koubský

zde by mohl být
váš inzerát
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