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ZPRÁVY Z RADY

Informace ze 6. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
14. 2. 2007

Bere na vědomí

- materiál ředitele Mgr. Mirosla-
va Kurky a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (RŠ) zaslat
toto stanovisko jako odpověď
na dopis rodičů ze dne 19.12.
2006 a pravidelně kontrolovat
plnění bodů z vyjádření ředite-
le MZŠ a MŠ Polesná 1690,
Mgr. Miroslava Kurku a dále
ukládá řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi podávat 1x za půl roku
aktualizovanou písemnou zprá-
vu k jednotlivým bodům svého
vyjádření a doporučuje řediteli
Mgr. Miroslavu Kurkovi zveřej-
nit svou odpověď na podněty
rodičů v Újezdském zpravodaji

- petici OS STROM a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
odpovědět Občanskému sdru-
žení STROM v intencích jedná-
ní Rady MČ Praha 21 a zveřej-
nit reakci na petici v Újezdském
zpravodaji. Průjezdnost ulice
Čentická bude řešena v rámci
celkového řešení dopravní si-
tuace v obci na základě studií
firem PUDIS a Pragoprojekt
a v rámci budování cyklostezek
a lesoparku v naší městské části

- předložený materiál a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OŽPD) předložit na příští jed-
nání rady stanovisko Pražských
služeb, a.s., k dopisu Odboru
ochrany prostředí MHMP ze
dne 12.1. 2007. Ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OŽPD) předložit
na příští jednání rady přehled-
nou tabulku o vývozu kontejne-
rů na tříděný odpad – aktuální
a navrhovaný stav

- předložený materiál a předává
ho pracovní skupině, která
zpracuje návrh na umístění
bezpečnostních prvků na páteř-
ních komunikacích – Staroko-
línská, Novosibřinská, Staro-
újezdská, Staroklánovická

- předloženou informaci týkající
se pronájmu WC - trafiky a záro-

veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) znovu zajistit zveřejnění
záměru na úřední desce, webo-
vých stránkách, v Újezdském
zpravodaji a v tisku

- předložený materiál týkající se
možnosti zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti chodců
v Újezdě nad Lesy při základ-
ních školách a předává ho pra-
covní skupině, která zpracuje
návrh na umístění bezpečnost-
ních prvků na páteřních komu-
nikacích – Starokolínská, No-
vosibřinská, Staroújezdská,
Staroklánovická

Navrhuje

- jmenování zástupců do školské
rady v MZŠ a MŠ Polesná dle
zákona č. 561/2004 Sb., pana
Ing. Tomáše Vaníčka a paní
MUDr. Barboru Diepoltovou
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit návrh
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Schvaluje

- podporu výstavby mateřské
školy v MČ Praha 9 – Běchovi-
ce s podmínkou, že 20 % ka-
pacity bude rezervováno pro
děti z Újezda nad Lesy

- smlouvu o uložení vedení ko-
munikační sítě s firmou Telefó-
nica O2 Czech Republic, a.s.,
pod označením „C-02249/2-1-
-001,859/02 Květnice, 100RD
Na Ladech, OK“ do pozemku
č. parc. 4312/29 (PK 1691)
v k. ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) vstoupit v jednání s fir-
mou Telefónica O2 Czech Re-
public, a.s., o možné finanční
úhradě geometrického plánu ze
strany žadatele na převedení
pozemku z PK na LV

- rozpočtové opatření č. 5 - úpra-
va rozpočtu v roce 2007 – po-
skytnutí investiční účelové do-
tace MZŠ a MŠ Polesná ve výši
238.800,- Kč na vybudování
skokanského sektoru a rek.
osvětlení atlet. Dráhy v kap. 04
– Školství, mládež a samosprá-

va, převedením položky rezer-
va v kap. 10 – Pokladní správa
dle tabulky, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení

- finanční vyúčtování všech in-
vestičních i neinvestičních pří-
spěvků (dotací) poskytnutých
zřizovatelem (MČ Praha 21)
př íspěvkovým organizacím
v roce 2006. Všechny podkla-
dy jsou k dispozici ve finančním
odboru ÚMČ Praha 21

- montáž bezpečnostních mříží
na objekt prodejních stánků na
Rohožníku na náklady Městské
části Praha 21 za cenu max.
60.000,- Kč

- smlouvy o uzavření budoucích
smluv o zřízení věcného bře-
mene pro uložení přípojek a ka-
belu NN 1 kV do pozemků svě-
řených MČ Praha 21 v k. ú.
Újezd nad Lesy pro
1) vodovodní přípojka do po-

zemků č. parc. 501/1 a 461/1
pro nemovitost č. parc. 514/1

2) plynovod., vodovod. a kanal.
přípojka do pozemků č. parc.
1693 a 2248 pro nemovitost
č. parc. 2365/2

3) vodovodní a plynovodní pří-
pojka do pozemku č. parc.
2763 pro nemovitost č. parc.
2769

4) kabel NN 1 kV do pozemku
č. parc. 1009/47 pro akci
„Újezd nad Lesy, V Ladech,
kNN Bečvářská, Načešická
a zároveň pověřuje  starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
smluv

- přehled žádostí o účelovou do-
taci z rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2007

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zpracovat předběžnou kalkula-
ci na vybudování výtahu (bez-
bariérový přístup dle směrnice
EU) ve zdravotním středisku
Rohožník

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) před-
ložit radě materiál s návrhem
na revokaci usnesení o zpoplat-
nění věcných břemen na po-
zemcích MČ (přípojky, řady),
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kde bude zohledněn názor okol-
ních městských částí na cenu
za umístění věcného břemene

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI) za-
jistit dokončení opravy chodní-
ku v ul. Zaříčanské

- starostce pí Vlásenkové usku-
tečnit schůzku zástupců měst-
ských částí dotčených pře-
ložkou I/12 k urychlení její
realizace. Výstupy ze schůzky
budou zaslány na vědomí Mi-
nisterstvu dopravy ČR a Zastu-
pitelstvu hl. m. Prahy

- Městské policii zveřejnit v Újezd-
ském zpravodaj i  informaci
o měření rychlosti vozidel ra-
darem

Souhlasí

- s uvolněním částky 10.000,- Kč
pro OS pro provoz CIOP Měši-
ce a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 2
– změna rozpočtu v roce 2007
– přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu
z MPSV na výplatu dávek sociál-
ní péče a dávek pomoci v hmotné
nouzi ve výši 6.847.700,- Kč
v kap. 05 – Zdravotnictví a soc.
oblast a s rozpočtovým opatře-
ním č. 3 – změna rozpočtu
v roce 2007 – přijetí neinves-
tiční účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu z MPSV na výpla-
tu příspěvku na péči ve výši
4.569.300,- Kč v kap. 05 – Zdra-
votnictví a soc. oblast dle tabu-
lek, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Trvá

- na Usnesení č. 146 ze dne 24.1.
2007 – kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
v MŠ pro školní rok 2007/2008
a zároveň neschvaluje kritéria
předložená ředitelkami mateř-
ských škol

Informace ze 7. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
28.2. 2007

Schvaluje

- návrh nových stanov pro činnost
v redakční radě Zpravodaje.
Stanovy jsou nedílnou součás-
tí originálu usnesení

- termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 na den 19. břez-
na 2007, pondělí v 18:00 hod,
které se bude konat v zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha 21
a zároveň schvaluje program
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21 dle předloženého návr-
hu, který je nedílnou součástí
usnesení a dále souhlasí s do-
plněním programu o body z dal-
ších jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- krátkodobé parkování osobních
automobilů rodičů a návštěvní-
ků MŠ Sibřina na pozemku parc.
č. 4279 )v majetku MČ Pra-
ha 21), a to na dobu neurčitou
a zároveň schvaluje krátkodobé
parkování s tím, že obec Sibřina
bude postupovat v souladu
s právními předpisy ČR a dojde
k zajištění veškerých formalit ze
strany státní správy a dále uklá-
dá  Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
vypracovat smlouvu o využití
pozemku ve vlastnictví MČ Pra-
ha 21 a pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy

- dočasný zábor pozemků přístav-
bu č. 3140 TV Újezd nad Lesy
– etapa 0010, Kanalizace ostatní
– otevřený výkop a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce

- smlouvy o uzavření budoucích
smluv o zřízení věcného řeme-
ne pro uložení přípojek do po-
zemků svěřených MČ Praha 21
v k.ú. Újezd nad Lesy pro: vo-
dovodní přípojka do pozemků
parc.č. 794/11 pro nemovitost
parc.č. 806/3 a 806/2 a dále ply-
novodní, vodovodní a kanali-
zační přípojka do pozemku parc.
č. 2113 pro nemovitost parc.

č. 2120. Zároveň schvaluje smlou-
vu o umístění inženýrských sítí
pro přípojky vodovodní, plyno-
vodní, kanalizační, elektro a te-
lecom do pozemku PK 1657 pro
nemovitost parc.č. 3735/43
a dále pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem smluv

- žádost příspěvkové organizace
MZŠ a MŠ Polesná o přerozdě-
lení zlepšeného hospodářské-
ho výsledku za rok 2006 ve výši
175.084,-Kč do fondů dle záko-
na č. 250/2000 Sb., v platném
znění a to do Fondu rezerv
(§30) ve výši 48.084,-Kč a do
Fondu odměn (§32) ve výši
127.000,-Kč

- firmu DePa a.s.o k realizaci
chodníků v ul. Zaříčanská – do-
končení a zároveň schvaluje
dodatek č.1 k SoD č.124/06
a dále schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
213.724,-Kč v kapitole 03 – Do-
prava – silnice (opravy) převe-
dením z rezervy rozpočtu MČ
Praha 21 a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku č. 1 k SoD č. 124/06
s firmou DePa s.r.o

- vyvolanou investici na přesun
pilíře PRE a.s. v rámci akce
„Rekonstrukce komunikace Če-
novická“ a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 30.000,- Kč Občanské-
mu sdružení Maminy z Újezdské
roviny na akci „Čarodějnice“.
Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 06 Kultura

Neschvaluje

- zkrácení intervalů světelného
signalizačního zařízení na kři-
žovatce ulic Staroklánovická
a Starokolínská a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenková
vstoupit v jednání s Městkou
policií ohledně zajištění plynu-
losti dopravního provozu v této
lokalitě v ranní špičce

- prodloužení nájemní smlouvy
organizací La Strada o.p.s.,
z důvodu rekonstrukce bytové-
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Z ÚŘADU

ho domu Novosibřinská 673,
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

- navrhovanou směnu pozemků
parc. č. 4312/12, 4312/25, 4312/28,
4312/31, 4312/51 v k.ú. Újezd
nad Lesy, nyní ve vlastnictví
ČD a.s., za navržené pozemky
ve vlastnictví hlavního města Pra-
hy a zároveň ukládá  Úřadu MČ
Praha 21 OMI informovat žada-
tele v intencích jednání rady

Souhlasí

- se splátkovým kalendářem pro
pí Martu Dvořákovou. A dále uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (pí Mrá-
zová) předložit na další jednání
rady návrh splátkového kalendáře

- na základě žádosti  podané dne
28.12. 2006 s převodem vlast-
nictví bytové jednotky na adre-
se Žiželická 1613, byt č. 1 panu
Ladislavu Pochylému a zároveň
ukládá starostce předložit pře-
vod vlastnictví bytové jednotky
Žíželická 1613/1 na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s odměnami za výkon funkce
členům zastupitelstva na zákla-
dě nařízení vlády č.614 ze dne
20. prosince 2006, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb. a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit mate-
riál na březnovém jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Pra-
ha 21 za rok 2006 dle předlo-
ženého návrhu, který je součástí
originálu usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na březnovém jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Bere na vědomí

- stížnost pana Vlacha a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenková
odpovědět na stížnost v intencích
jednání rady a předložit materiál
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Jmenuje

- paní Miluši Benátskou členkou

Komise výchovné a vzdělávací
- grantovou komisi pro rok 2007

ve složení dle předloženého ná-
vrhu, který je nedílnou součás-
tí usnesení

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (tajemnici
Komise výchovné a vzděláva-
cí), v souvislosti s připravova-
nou knihou o Újezdě nad Lesy,
zveřejnit v Újezdském zpravo-
daji výzvu o možnosti dodává-
ní materiálu o historii Újezda
nad Lesy tajemnici komise, kte-
rá veškeré materiály bude pře-
dávat pí Tomaidesové

Zřizuje

- komisi pro životní prostředí
a zároveň jmenuje předsedou
komise pana místostarostu
Ing. Petra Štulce a členy komi-
se pana MVDr. Miloslava Hoda
a Jana Hoda. Rada vyzývá dal-
ší politické subjekty k doplnění
členů

INFORMACE O NOVÉ SLUŽBĚ VEŘEJNOSTI

VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO CELÉ ÚZEMÍ ČR K AKTUÁLNÍMU DATU

O výpis je možné požádat osobně na odboru majetku a investic v kanceláři č.19 p. Péterová tel. 281012973 nebo kancelář
č. 20 p. Slavíková tel. 281012970 ve 2. patře budovy B  č.p. 260 Staroklánovická  v úředních dnech :

pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.30
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.30
pátek 8.00 - 12.00  

Výpis z KN se vystavuje pouze na parcelu, budovu a bytovou jednotku na území ČR. K vystavení je nutno znát číslo nebo
název  katastrálního území, číslo listu vlastnictví (LV), číslo parcely, popř. budovy či bytové jednotky.  

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se účtuje správní poplatek 50,- Kč za každou i započatou
stránku. Výpis z katastru nemovitostí zhotovený dálkovým přístupem žadatel obdrží po zaplacení správního poplatku okamžitě.

Markéta Slavíková, Odbor majetku a investic

Vyvěšení úmrtního oznámení
Úřad městské části  Praha 21 na požádání vyvěsí úmrtní oznámení na vývěsních deskách. V případě požadavku na vyvěšení

se obracejte na sekretariát starostky MČ, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Vladimír Saitz, tajemník



5

GRANTY NA ROK 2007
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok grantový program na podporu projektů v oblasti kultury,

sportu a činnosti spolků. Z rozpočtu MČ Praha 21 bylo na granty vyčleněno 300.000,- Kč.
Uzávěrka pro podání grantových programů byla 16.2. 2007. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21.

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

Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o přidělení finančních darů do 50.000,- Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21

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

Z ÚŘADU

Muzejní komise se opětovně obrací na všechny občany obce, aby se podívali, zda nemají doma jakéko-
liv materiály týkající se historie i současnosti Újezda nad Lesy.

Tyto materiály budou použity jako exponáty muzea a jako podklad pro připravovanou knihu o historii
Újezda nad Lesy.

Materiály prosím předejte do knihovny pí Tomaidesové (281 973 864, 776 835 767) nebo na ÚMČ Pra-
ha 21 do kanceláře pí Kořínkové (281 01 29 48).

Materiály budou na požádání vráceny.
PhDr. Miloš Schmidt, předseda MR ÚMČ Praha 21

FK Újezd nad Lesy 35.000,-
Zákl. kynologická organizace Újezd n.L. 15.000,-
Balet – Koncert 25.000,-
FC Rohožník United 15.000,-
TJ Sokol Újezd nad Lesy 25.000,-
Baby Centrum V zahradě 10.000,-

zpracovala: Jitka Králová, grantové řízení
tel.: 281 012 958
e-mail: jitka.kralova@praha21.cz

MĚSTSKÁ POLICE  INFORMUJE
29. května 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 komu-
nikacích se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca 1 400,-Kč a + bloková pokuta až do  výše
1 000,- Kč. Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu respektovali dopravní značení a svá vozidla včas sami
odstranili.

Čištění se bude provádět v těchto ulicích a jejich přilehlých parkovištích (viz mapka):

Rohožnická  (Novosibřinská – Miletická)
Miletická
Žlebská
Žehušická
Machovická
Žichlínská
Žherská
Žeretická
Žárovická
Malešovská
Měšínská
Žíšovská
Malotická
Živonínská

POMOZTE NÁM MAPOVAT HISTORII ÚJEZDA
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Máte zájem o svoz bioodpadu v naší Městské části Praha 21

Odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 21 chce pro občany této Městské části zajistit
svoz bioodpadu od  každé nemovitosti.

Jaký bioodpad se likviduje?

BIOODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ
· listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce
· zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny,

květiny apod.)
· větve keřů i stromů (posekané,

prořezané apod.)

BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
· zbytky ovoce a zeleniny
· čajové sáčky
· kávová sedlina
· skořápky z vajec

Co do sběrné nádoby nepatří?
· tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
· kosti, maso, uhynulá zvířata
· biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady

Do čeho budu rostlinný odpad ukládat?
Od svozové firmy Pražské služby a.s. dostanete zdarma sběrnou nádobu  „Compostainer“, která je určena
na ukládání bioodpadu.
Jedná se o dva typy sběrných nádob 120 litrů nebo 240 litrů. Vývoz sběrné nádoby je 1 x za 14 dní.

Zaráží mě vývoz sběrné nádoby 1 x za 14dní. Není to moc dlouhá doba?
Ne není. Jedná se o speciálně vyrobenou nádobu na odkládání bioodpadu. Compostainer je na bočních
stěnách opatřen velkým množstvím malých otvorů a ty slouží pro přívod vzduchu (kyslíku) a dochází tak
k odpařování vlhkosti. Žádného zápachu z nádoby se nemusíte obávat.

Ve který den se svoz uskuteční? Nejvíce jsem doma nebo na chatě o víkendu.
Samozřejmě i na toto jsme mysleli, a proto svoz sběrné nádoby bude každý lichý týden v sobotu.

Musím si nechat sběrnou nádobu vyvážet po celý rok?
Samozřejmě ne. Záleží na každém z nás, v jakých měsíčních intervalech
chcete sběrnou nádobu vyvážet. Může to být  4 měsíce – až 12 měsíců
v roce.

Jaké výhody to bude mít?
· Nemusíte sledovat zda bude úřad přistavovat kontejnery na rostlinný

odpad.
· Nemusíte vozit odpad na stanoviště kontejneru a přemýšlet, zda není

kontejner přeplněný.
· Vložíte odpad do nádoby u domu a dále se nemusíte o nic starat.
· Nemusíte rostlinný odpad vozit do sběrného dvora v Horních

Počernicích nebo do kompostárny  v Malešicích.

Kolik mě bude stát vývoz sběrné nádoby?
Kompletní ceník je uveden vedle tohoto článku.
Uvedla bych, že průměrná cena při objednaném celoročním svozu

(12 měsíců)
· činí u 120-ti  litrové sběrné nádoby za jeden měsíc cca 50,-Kč.
· činí u 240-ti litrové sběrné nádoby za jeden měsíc cca 89,-Kč.
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Za jakých podmínek a odkdy by svoz bioodpadu začal fungovat?
Záleží kolik občanů bude mít o tuto službu zájem. Aby to pro naši MČ Prahu 21 svozová firma Pražské
služby uskutečnila, musí mít o třídění bioodpadu  zájem alespoň 300 občanů.
Svoz odpadu by začal od května 2007, pokud by byl velký zájem, uskutečnil by se svoz již od dubna 2007.

Kde se dozvím další informace nebo si mohu sběrnou nádobu objednat?
Veškeré informace týkající se akce „ BIOODPAD“  se dozvíte na

Úřad městské části Praha 21
Odbor životního prostředí a dopravy
Odpadové hospodářství – Martina Nejtková ( tel: 2810 129 43)
Staroklánovická 260
190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy

Pokud budete mít zájem, obstaráme sběrnou nádobu
compostainer k nahlédnutí.

Když se rozhodnu, že bych měla o tuto službu zájem,
musím na firmu Pražské služby?
Samozřejmě ne. Tuto smlouvu si vyplníte na Odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 21 a ten jí pošle na firmu
Pražské služby a.s.  Sběrná nádoba vám bude přivezena
na základě uzavřené smlouvy.

Tímto žádáme občany naši MČ Praha 21, aby se obrátili na
výše uvedenou adresu,  telefonicky, e mailem, zda-li by
měli zájem o třídění bioodpadu. Pokud bude dostatečný počet zájemců, vyzveme vás k vyplnění smlouvy.

Postupem času bychom chtěli zrušit problematické přistavování kontejnerů na rostlinný odpad.
Martina Nejtková, OŽPD ÚMČ Praha 21

CENY SVOZU BIOODPADU V ROCE 2007

Nádoba 120 l

12 měsíců 500,- (595,- vč. DPH)
11 měsíců 462,- (550,- vč. DPH)
10 měsíců 420,- (500,- vč. DPH)

9 měsíců 389,- (463,- vč. DPH)
8 měsíců 346,- (412,- vč. DPH)
7 měsíců 300,- (357,- vč. DPH)
6 měsíců 256,- (305,- vč. DPH)
5 měsíců 215,- (256,- vč. DPH)
4 měsíce 175,- (208,- vč. DPH)

Nádoba 240 l

12 měsíců 900,- (1071,- vč. DPH)
11 měsíců 825,- (982,- vč. DPH)
10 měsíců 750,- (892,5 vč. DPH)

9 měsíců 675,- (803,- vč. DPH)
8 měsíců 600,- (714,- vč. DPH)
7 měsíců 525,- (625,- vč. DPH)
6 měsíců 450,- (535,5 vč. DPH)
5 měsíců 375,- (446,- vč. DPH)
4 měsíce 300,- (357,- vč. DPH)
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Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

� duben Rohožnická 21.4. velkoobjemový odpad

Druhanická x Staroújezdská 21.4. velkoobjemový odpad

� květen Žehušická x Měšínská 13. 5. velkoobjemový odpad

Sudějovická x Holšická 13. 5. velkoobjemový odpad

Dědická x Ranská 27. 5. velkoobjemový odpad

Bělušická x Pilovská 27. 5. velkoobjemový odpad

     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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD A ŠTĚPKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané

Dne 14. dubna 2007 budou přistaveny postupně po osmé hodině velkoobjemové kontejnery na
rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

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

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové pytle
vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.
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Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kon-
troly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování  větví.

Větve shromažďujte poblíž  kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin. Firma bude postupně projíž-
dět jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat.
Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat: drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů,
stonky od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto prosím házejte do kontejneru!!!
Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Bude mít Újezd svůj kostel?
I v malých obcích s několika tisíci nebo dokonce

stovkami obyvatel najdete kostel. Osmitisícovému
Újezdu nad Lesy chybí. Nikoli však místo pro něj.
Jak říká starostka Andrea Vlásenková s budovou už
několik let počítá územní plán. Parcela ale náleží
Arcibiskupství pražskému. Stejně jako rozhodnutí,
kdy a zda vůbec se kostel v Újezdě postaví.

Jak uvedli na stavebním odboru arcibiskupství je
to dnes zejména otázka personální. Arcibiskupství
totiž uvažuje o posílení místní farnosti, tedy rozší-
ření počtu kněží. Od toho se má odvíjet i další osud
případné stavby.

V jakém časovém horizontu se začne otázka far-
nosti, do které Újezd nad Lesy patří, řešit? „Mělo by
to být zhruba v časovém horizontu půl až tři čtvrtě
roku,“ říká vedoucí stavebního odboru arcibiskup-
ství Josef  Rendl.

Kostel tu byl

Újezd nad Lesy ale vždy bez kostela nebyl. V Ou-
jezdě, jak se původně Újezd nazýval, stál kostel
sv. Bartoloměje patřící ke klášteru Zderazskému
v Praze. Už v roce 1350 byl farním kostelem. Obec
Oujezd však byla v roce 1645 vypleněna a vypále-
na Švédy. Pustá a neobydlená zůstala až do roku
1783, kdy se do deseti dřevěných domků nastěho-
valy německé rodiny. Kostel byl zrušen. Jeho maje-
tek včetně dvou zvonů a obrazu sv. Bartoloměje byl
věnován nově založenému kostelu v Kolodějích.

Andrea Vlásenková uvádí, že se již setkala s ně-
kolika návrhy, jak duchovní místo Újezdu znovu vrá-

tit. Podle ní ale žádný nebyl dostatečně důvěryhod-
ný a životaschopný. „Rozhodně se ale podobným ak-
tivitám nebráním,“ říká.

Věřící v Újezdě nad Lesy kostel nemají, nejblíže mají do
kostela v Klánovicích, Kolodějích nebo Úvalech 
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A co ekumenické centrum?

S myšlenkou vybudovat ekumenické centrum,
tedy místo, kde by se mohli střetávat všichni křesťa-
né (ekumenické hnutí usiluje o sjednocení všech
křesťanských proudů, poznámka redakce) nejen při
bohoslužbách, ale například i kulturních akcích, nyní
přichází PaedDr. Miroslav Luczka a PaedDr. Franti-
šek Menšík. „Máme představu vybudování moder-
ního střediska, místa pro setkávání, rozjímání i mše.
Otevřeného například i pro vernisáže, koncerty či
přednášky,“ shodují se. V Evropě taková místa již
roky fungují, scházejí se v nich mimo jiné i matky
s malými dětmi či mládež. „Je to budova, kam může
každý zajít, zapřemýšlet, zklidnit se, rozjímat,“ do-
dává PaedDr. František Menšík.

Autoři myšlenky hovoří o tom, že by nemuselo jít
o klasický zděný kostel, nýbrž třeba dřevostavbu, kte-
rá je levnější a rychleji hotová. Měla by mít ale veš-
keré potřebné zázemí, tedy sociální zařízení a ku-
chyňku. Z čeho by se podobné středisko zaplatilo?
„Financování by bylo určitě vícezdrojové. Na podob-
né záměry lze použít peníze ze strukturálních fondů
Evropské unie. Na část investice bychom se snažili
sehnat prostředky od sponzorů,“ objasňuje PaedDr.
Miroslav Luczka, který už má zkušenosti se získá-
váním „evropských“ peněz.

Jako problém se ale zatím jeví pozemek. Měst-
ská část další parcelu pro podobnou budovu nemá.
Ta, na které by měl kostel podle územního plánu stát,
patří arcibiskupství, tedy římskokatolické církvi. Je
otázka, zda by se jí v současné době „chtělo“ do
výstavby ekumenického centra.
Zatím tedy mohou občané Újezda nad Lesy navště-
vovat kostely v přilehlých obcích. Pravidelné boho-
služby se konají v kostelech Římskokatolické farnosti
v Úvalech, Kolodějích, Klánovicích, Jirnech a ve
Slušticích.  Farnost spravuje farář p. Krzysztof Lach.

Přehled bohoslužeb

Kostel Povýšení sv. Kříže, Koloděje neděle 8.30 ho-
din
Kostel Panny Marie, Klánovice neděle 10.15 hodin
Kostel sv. Jakuba Staršího, Sluštice neděle 10.30
hodin

Kostel Zvěstování Páně, Úvaly neděle 15.00 hodin
Kostel sv. Petra a Pavla, Jirny sobota 18.00 hodin

Co farnost nabízí

Náboženství pro děti 1. a 2. stupně základní školy
a mládež
Příprava ke svatému smíření a k prvnímu svatému
přijímání
Příprava ke svatému biřmování
Svátost křtu dětí
Příprava dospělých na křest
Svátost pomazání nemocných
Svátost manželství
Poslední rozloučení se mší svatou zádušní
Požehnání bytů, pracovišť, vozidel a devocionálií

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB

kostel Povýšení sv.Kříže, Koloděje
čtvrtek 5. dubna 18.00 hodin
pátek 6. dubna 18.00 hodin
sobota 7. dubna 18.00 hodin
neděle 8. dubna 8.30 hodin
pondělí 9. dubna 8.30 hodin
 
kostel Zvěstování Páně, Úvaly
čtvrtek 5. dubna 20.00 hodin
pátek 6. dubna 20.00 hodin
sobota 7. dubna 20.30 hodin
neděle 8. dubna 15.00 hodin
pondělí 9. dubna 15.00 hodin
 
kostel panny Marie, Klánovice
neděle 8. dubna 10.15 hodin
pondělí 9. dubna 10.15 hodin
 
kostel sv. Jakuba Staršího ve Slušticích
čtvrtek 5. dubna 17.00 hodin
pátek 6. dubna 17.00 hodin
sobota 7. dubna 19.30 hodin
neděle 8. dubna 10.30 hodin
pondělí 9. dubna 11.00 hodin Březí
     

Pokud vás téma zaujalo, budeme rádi, když nám
napíšete své podněty, návrhy a připomínky.

Klára Mandausová

Proč jsou Velikonoce?
Mnoho lidí slaví jen Velikonoč-

ní pondělí a nemá tušení, že Veli-
konoce začínají už ve čtvrtek, le-
tos 5. dubna, a pondělím 9. dubna
končí. Co si vlastně v tuto dobu
připomínáme?

Děti chodí na koledu - pomláz-
ku, na stolech nechybějí mazan-

ce, čokoládoví králíci a další tra-
diční velikonoční pokrmy.

Jenže Velikonoce není jen mrs-
kání dívek pomlázkou, polévání
chlapců vodou … a spousta alko-
holu. Velikonoce jsou především
nejvýznamnější křesťanské svátky.

Zelený čtvrtek:
Ježíš Kristus večeří se svými

apoštoly. Spolu s učedníky jedí
beránka a pijí víno – slaví tak
osvobození Židů z Egypta. Ježíš
myje apoštolům nohy, aby ukázal,
že mezi křesťany má být mistr slu-
žebníkem. Láme chléb a říká: „toto
je moje tělo, které se za vás vy-
dává.“ Nalévá víno a říká: „Toto je
má krev která se za vás prolévá.“
Odtud pochází tradice přijímání
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hostie a vína při mši svaté.
V noci se Ježíš modlí v Getse-

manské zahradě. Jeho přátelé
usínají a nechají ho samotného.
„Odejmi ode mne tento kalich“
prosí Ježíš svého otce, Boha.

Nad ránem dorazí do zahrady
žoldáci vedení Jidášem a zatknou
Krista.

Velký pátek:
Ježíš je nejprve souzen židovskou
veleradou.

Petr sedí před chrámem a tři-
krát ho zapře.

Když se velekněz Ježíše zeptá,
zda je skutečně mesiášem, tedy
spasitelem, který přišel vykoupit
hříchy světa, Ježíš řekne, že ano.
Velerada vydává muže, kterého
považuje za falešného proroka,
římskému místodržícímu Pilátovi.
Ten ho neshledává vinným, ale
podléhá nátlaku davu a vydává ho
k ukřižování. Římští vojáci Ježíše
zbijí, nasadí mu trnovou korunu
a posmívají se mu. Odsouzený si
sám nese kříž na Golgotu (heb-
rejsky lebka). Tam je ukřižován.

Odpoledne umírá s výkřikem:
Bože můj, proč jsi mě opustil.

Ještě téhož dne je pohřben ve
skalním hrobě, který věnoval ži-
dovský starší Josef z Arimatie.

V době židovských svátků ne-
smělo totiž zůstat tělo nepohřbe-
no.

Velerada žádá Piláta, aby dal
hrob střežit, co kdyby učedníci
ukradli tělo.

Pro křesťany je velký pátek
dnem rozjímání a přísného půs-
tu. Nezní zvony, neslaví se mše
svatá, jen bohoslužba, při níž se
připomíná Kristova křížová cesta.

Bílá sobota:
Den očekávání. Učedníci i Kris-

tova matka truchlí. Mají zato, že
jejich učitel je doopravdy mrtev.

Boží hod velikonoční (neděle):
Evangelia se neshodují v tom,

kdo objevil prázdný hrob. Shodují
se však, že Ježíšův náhrobní ká-
men byl v neděli ráno odvalen.
Boží posel zvěstoval, že Kristus
byl probuzen z mrtvých. Někteří

učedníci tomu zprvu nevěří, ale
podle evangelií se jim Ježíš po-
tom ještě několikrát zjevil jako
muž z masa a kostí, ba i s ranou
po oštěpu v boku.

Pro křesťany je velikonoční ne-
děle největším svátkem. Dokonce
mnohem větším, než Vánoce. Při-
pomínají si, že Ježíš po strašlivém
utrpení překonal smrt a otevřel tak
cestu k nesmrtelnosti pro všech-
ny lidi, kteří v něj uvěřili.

Pondělí velikonoční:
I když se u nás slaví jako svá-

tek jara, neváže se k němu žádná
pamětihodná událost ani mýtus.
Tradičně bylo totiž pondělí volným
dnem po velikonoční neděli.

Pro křesťany je jedním z dnů,
ve kterých slaví Ježíšovo oživení.
Tradiční velikonoční zvyky, od bar-
vení vajec až po pomlázku, jsou
směsí křesťanských legend (na
vejce prý vytekla Kristova krev)
a pohanských obřadů vítání obno-
vené životní síly.

Martin Komárek, MF Dnes

 Ohlédnutí za prvním čtvrtletím roku 2007
Čas ubíhá opravdu rychle a v naši městské části

se událo několik významných událostí, které by bylo
vhodné si pro paměť našich čtenářů zrekapitulovat.
Nejen že „jáma Karel“ je již ve vlastnictví MČ Praha
21, ale je již na světě studie, podle které by se mělo
začít stavět. Dále také paní starostka přišla s báječ-
nou zprávou, že se ji podařilo sehnat finance na další
etapu výstavby. Je vidět, že se celá záležitost do-
stala do správných rukou. Máme se tedy na co těšit,
že nevzhledné staveniště se po mnoha letech změní
na stavbu nejen vzhlednou, ale i prospěšnou po
mnoha stránkách našim občanům.

Těch příznivých zpráv je více a rozhodně převa-
žují nad těmi méně pozitivními. Tím je například ta
skutečnost, že v naši MČ se dále kradou osobní
automobily dále jako na běžícím pásu. Od té doby
co patřím také mezi „ty postižené“ se o tuto záleži-
tost zajímám se zvýšenou pozorností. Nezdá se mi,
že by se cokoliv významného dělo hlavně v prevenci
– projíždějící autohlídku policie v nočních hodinách
jsem již dlouho nezahlédnul a to se řadím k těm,
kteří rozhodně nechodí „spát se slepicemi“. Rád bych
se konečně dočkal toho, že byl nějaký pachatel této
trestné činnosti chycen a usvědčen, ale to je zřejmě
pouze mé zbožné přání a ostatních postižených.

Mezi další příznivé zprávy patří ta, že se podařilo
radě MČ zamezit další nepřístojnosti v centru MČ
Praha 21 a to nepovolením umístění dalších hra-
cích automatů na jejím území. Myslím že pro naši
mládež by se měly nabízet jiné aktivity, než tento
pochybný druh zábavy. Ono totiž stačí, že další ná-
roží přirozeného centra naší obce „zdobí“ stavba,
na kterou by měl být podle názoru většiny našich
občanů vystaven demoliční výměr a ne na ní prová-
dět dílčí nedostatečné rekonstrukce, které na její ne-
vzhlednosti nemohou nic změnit.

Další kauzou, sice zatím ještě nerealizovanou, ale
nacházející se ve stadiu jednání je zřízení vložené
autobusové zastávky mezi stanicemi Blatov a Újezd
nad Lesy, před dětským „Baby centrem“. Její reali-
zaci by uvítali nejen starší občané v centru obce,
ale i nově přistěhovalí občané ze stále pokračující
nové výstavby na jižní i severní straně Starokolín-
ské ulice, kterým by se podstatně zkrátila docház-
ková vzdálenost na autobusové linky. Doufejme, že
se podaří překonat určité administrativní potíže
s touto záležitostí spojené a vznikne další dílo, kte-
ré bude sloužit ke zkvalitnění života a spokojenosti
občanů naši městské části .

Pavel Švejnoha,
redaktor Újezdského zpravodaje.
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Devastace místního hřbitova s podporou MÚ
řit o tom, zda nebylo možné stro-
my prořezat a ošetřit, aby dál mohly
růst. Argument správkyně hřbito-
va, uveřejněný ve Zpravodaji č. 3,
že na podzim padá listí, se mi zdá
přinejmenším (nevím, jak to na-
zvat slušně) nepřiměřeným.

Jako zastupitel v každém přípa-
dě, budu požadovat na odboru ži-
votního prostředí, kdo prováděl
posouzení zdravotního stavu stro-
mů. V této události je zajímavé, že
proti této skutečnosti neprotesto-
valo občanské sdružení STROM,
které tuto ochranu má ve své ná-
plni. Ještě na závěr, odbor život-
ního prostředí uvedl ve svém

Mnoho občanů se na mě obra-
cí s otázkou, jak je možné, že MÚ
souhlasil s vykácením vzrostlých
stromů na místním hřbitově. Podle
sdělení odboru životního prostře-
dí jsou stávající stromy nemocné.
Skutečností je, že v současné
době je diskuse o vykácení 50 ti
stromů (převážně 70 letých lip)
bezpředmětná. Je třeba ovšem
občanům odpovědět, zda vykáce-
ní bylo nutné. Jsem pouze zahrád-
kář, ale vím, že o vzrostlé stromy
je třeba pečovat. Je naprosto zřej-
mé, že pařezy, které zůstaly po
vykácení, nevykazují žádné sto-
py poškození. Musí se tedy hovo-

rozhodnutí, že budou vysázeny
vzrostlé stromy, nevím, zda vysá-
zeném stromy jsou vzrostlé, pod-
le mého názoru nejsou (a zase
bude padat listí). Pozastavím se
ještě nad jednou skutečností.V sou-
ladu se zákonem se tento odbor
vyjadřuje k vykácení třeba 50-ti
letých jabloní. Není tento postup
v případě vykácení 50 ti stromů na
místním hřbitově poněkud nestan-
dardním?

Slibuji všem občanům, kteří se
na mě v tomto případě obrátili, že
je budu informovat o dalším po-
stupu.

Dr. Pavel Janda,
zastupitel za KSČM

Proč se na hřbitově kácí stromy
Na základě žádosti Odboru majetku a investic

o povolení pokácení stromů na újezdském hřbitově,
podložené dendrologickým posudkem, provedl Od-
bor životního prostředí v souladu s platnými zákony
ústní jednání na místě. Jako účastníci řízení byli pří-
tomni zástupci správy hřbitova a zástupce místního
občanského sdružení „STROM“. Ostatní přihlášená
občanská sdružení, která byla řádně obeslána, se
jednání nezúčastnila, ani k věci nevyjádřila.

Na místě pracovnice odboru životního prostředí
zjistily velmi špatný zdravotní stav požadovaných
stromů. Vlivem nevhodného řezu před mnoha lety,
vykazovaly stromy hnilobné dutiny kosterních větví
i samotných kmenů a invazivní prosychání koruny,
většina stromů měla velké množství nádorovitých
útvarů. Lípy v hlavní aleji hřbitova byly jednostranně
vyvětveny, což s přihlédnutím k hnilobám kmene tvo-
řilo významné riziko pádu stromů nejen na chodník
(kde ohrožují zdraví chodců), ale i na hrobová pří-
slušenství. Při kácení bylo patrné hnilobné poško-
zení kmenů od rozvětvení ve výšce 2m až do 50cm
nad terénem. Stromy, které by měly vyhnilé pařezy,
by již pravděpodobně vlivem špatné statiky nestály.
Požadované zeravy byly vlivem růstu v podrostu stro-
mů velmi prořídlé, vytáhlé s nízkou vitalitou a pod-
průměrnou sadovnickou a estetickou hodnotou.

Názor pracovníků odboru životního prostředí se
shodoval s dendrologickým posudkem. zpracovaným
odborníky z oddělení historické a kulturní krajiny Vý-
zkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okras-
né zahradnictví v Průhonicích.

Jako orgán státní správy, který má na starosti ochra-
nu přírody a krajiny jsme si byli vědomi, že se jedná
o velký zásah, ale vzhledem k velmi špatnému stavu
stromů a stálému ohrožení okolí, byl tento postup nut-
ný. Ve shodě s názorem zástupce občanského sdru-
žení STROM  pana Pavla Roušara, jsme vybrali nej-
kvalitnější a staticky nejstabilnější soliterní strom, který
nebyl povolen pokácet. Naopak pod tento strom jsme
doporučili umístit odpočinkovou lavičku. Věříme, že po
dobu dalších mnoha let poskytne stín, který bohužel
nějakou dobu bude na hřbitově chybět.

Samozřejmě nedošlo jenom ke kácení stromů, ale
i k nové výsadbě. Aby byl hřbitov i pro příští genera-
ce stále pěkný, vynaložil správce hřbitova nemalé
úsilí k sehnání finančních prostředků na obnovu
zeleně. Bez těchto finančních prostředků by k celé-
mu záměru nemohlo dojít.

Staré nemocné stromy ustoupily nové výsadbě
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Ihned po vykácení bylo vysázeno nové oboustran-
né centrální stromořadí a dvě boční stromořadí
z kultivarů vhodnějších pro hřbitovní výsadbu – lípy
a javory s kuželovitou až sloupovitou korunou, aby ne-

docházelo k rozklesu větví. Okolí pomníku padlých bylo
důstojně upraveno mladou kvalitní výsadbou zeravů
západních s kompaktním kuželovitým vzrůstem.

V jihovýchodním a jihozápadním rohu hřbitova
byly vysazeny keře tisu.

Tato výsadba svým množstvím a kvalitou plně na-
hrazuje pokácené stromy. Nové stromy byly voleny tak,
aby byly lehce ujmutelné, lépe manipulovatelné a sou-
časně dostatečně vzrostlé. Jedná se o stromy o obvo-
du kmene ve výšce 130 cm nad zemí 16 cm, s dobře
zapěstovanou korunou a staří minimálně 8 let.

V rámci této obnovy bude provedeno náležité ošet-
ření zachovalého javoru mléč na hřbitově a všech lip
tvořících hájek před hřbitovem. Naším cílem je, pře-
dejít kácení těchto zanedbaných lip kvalitním ošet-
řením a zdravotním prořezem.

Věříme, že až navštívíte obnovený hřbitov, až se
stromy zazelenají a rozkvetou potěší vaše oko da-
leko více než nemocné a proschlé staré lípy.

Martina Kopecká, Dana Slabochová, OŽPD

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna tohoto roku zemřel ve věku 90 let pan učitel Václav Potůček.
Na újezdské škole působil od roku 1947 až do svého důchodového věku. Byl vynikajícím učitelem mate-

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

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

Pane učiteli, rádi jsme Vás zvali na naše společná setkání a je nám líto, že už tomu tak nemůže být.
Vzpomínáme na Vás s vděčností a úctou.
Za bývalé žáky Marie Podlipná

Redakční rada se omlouvá za tiskové chyby v tomto příspěvku, který byl uveřejněn v březnovém čísle
Újezdského zpravodaje. Vznikly při výrobě Újezdského zpravodaje.

Přestože se mi zdá, že v poslední době články
újezdských občanů, které vyjadřovaly jejich kladné
i záporné názory na život v obci, vymizely, a náš
Újezdský zpravodaj je již zcela vývěsním štítem ve-
dení a exekutivy obce, nedá mi to nenapsat něco ze
svých dojmů.

Jaro je tady a sluníčko nás táhne ven. A světe div
se, lidé stále ještě chodí pěšky. Naše ulice – Chotě-
novská- se mi zdá, že má v tomto směru výsadní
postavení. Je totiž celodenně  a celoročně osvícená
sluncem (pokud svítí). Toho si povšimlo mnoho na-
šich spoluobčanů, kteří ji používají jako jakousi míst-
ní promenádu. Z toho máme samozřejmě radost.
Snažíme se udržováním pořádku prostředí zde ješ-

tě zpříjemnit všem pěším, maminkám s kočárky,
školním dětem, pejskařům, cyklistům, starším pě-
ším chodcům, mezi něž také patřím. Dříve mé nej-
oblíbenější procházky vedly lesem. To už mi, bohu-
žel, není dopřáno, neboť dle rad policie i médií není
radno osamoceně navštěvovat podobná odlehlá mís-
ta. Škoda. Tím více si vážím hezkých koutů, čistých
a udržovaných, kde si člověk může odpočinout od
dnešní překypující „civilizace“.

Prosím proto kompetentní činitele v obci, aby brali
při svých dopravních řešeních ohled na dětství
a stáří, které jsou odkázány stále na své nohy. Pro-
myšleným omezením a regulací dopravy v obci nám
pak umožní pohyb v klidném prostředí  si beze stra-
chu co nejlépe užít.

Hana Procházková

Původní stromy již ohrožovaly bezpečnost
návštěvníků hřbitova

V ulicích Újezda se hezky prochází
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KULTURA

Kulturní centrum Beseda program na duben 2007

Velikonoční jarmark
Sobota, 31.3., od 11.00 hod. v parku KC Beseda

Přijďte oslavit příchod jara společně s námi do parku KC Beseda. Připravte se na velikonoční svátky nákupem všeho
možného... Kraslice v mnoha variacích od dětí ze ZŠ Klánovice, výrobky dětí chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních
Počernic, velikonoční aranžmá, bylinky a květinky přímo od zahradníka, perníčky, nádivky a další pochutiny, ukázka
drátování vajíček, proutěné košíky a ošatky. To vše pro vaše potěšení.
Od 15.00 hodin zazpívá a zahraje lidové písničky dívčí duo s harmonikou a kytarou. Vstupné dobrovolné.

Neděle, 1.4., 16.00 hod. RODINNÉ KINO – ŠARLOTINA PAVUČINKA (USA – 2006)
Rodinný, 97 min., český dabing. Hrdinou Šarlotiny pavučinky je malé prasátko Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi poznáš
přítele“ opravdu platí.

Úterý, 3.4., 19.30 hod. KINO - KLÁLOVNA (VB – 2006)
97 min. , od 12 let. režie: Stephen Frears, hrají:  Helen Mirren, Michael Sheen, Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena
Frearse (Nebezpečné známosti) za zavřené dveře královského paláce a do mysli a do srdce královny Alžběty II., těsně po
tragické smrti princezny Diany.Je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké politiky v období po tragické smrti
princezny Diany.

Středa, 4.4., 10.00 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.

Středa, 4.4.,19.30 hod.    KONCERT – MLADÝCH BULHARSKÝCH INTERPRETŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ
HUDBY – VÍTĚZŮ HUDEBNÍ SOUTĚŽE VE VARNĚ

Vítězové soutěže, dívky a chlapci ve věku od 15ti do 18ti let, vždy klavír, klavírní doprovod pro sólistu hrajícího na housle, violu
či  cello, flétnu, trubku aj., přijíždějí počátkem dubna do Prahy, aby zde pod patronátem Bulharského velvyslanectví a Českého
hudebního fondu uspořádali koncert. Přijedou i za vámi do Klánovic. Vstupné – 80,-Kč

Čtvrtek, 5.4. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – KVASKA (ČR – 2007)
Drama. 106 min, od 12 let, režie: Mirjam Landa, hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Daniel Landa, JIří Korn, Roman Pomajbo.
První český film ze zákulisí muzikálu.Od režisérky muzikálových hitů KRYSAŘ a TAJEMSTVÍ.S původní hudbou Daniela Landy.
Úterý 10.4., 19.30 hod. KINO - SEJMI ESO (USA – 2006)
Akční, 108 min,, české titulky , od 15 let , režie:  Joe Carnahan, hrají: Jeremy Piven, Ray Liotta. Ve svižné akční komedii plné
vypointovaných dialogů a postav, z nichž se jen málokterá dožije závěrečných titulků, vyhrává ten, komu se podaří „sejmout eso“.
Carnahanovým krédem je ignorování zlatých středních cest a věčný pohyb na hraně.

Čtvrtek, 12.4. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – OBČAN PES (THAJSKO – 2004)
Romantická komedie, 100 minut, titulky, přístupný,, režie: Wisit Sasanatieng, hrají: Mahasmut Bunyaraksh Sangthong Ket-U-
Tong Sawatwong Palakawong. Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou romantiky, plná absurdního humoru. Amelie z Bangko-
ku! Nejlepší thajsky film, který jste kdy viděli. Film byl uveden na 41.ročníku MFF Karlovy Vary.
Neděle, 15.4., 16.00 hod. RODINNÉ KINO – JEN POČKEJ (RUSKO – 2005)
Animovaný, 93 min, dabing- Snad ani není třeba představovat Vlka a Zajíce, nejpopulárnější postavičky z ruských animovaných
filmů. Podívejte se s námi na jejich spanilé příběhy plné honiček a překvapení.

Úterý, 17.4. 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – DO AS THE ROMANS DO
Jazykový kurz v kavárně KC Beseda, 60 min.  Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit
to muže každý, kdo má chuť. Kurz vede lektorka se zahraničními zkušenostmi. Vstupné: 40,-Kč/60min.

Úterý, 17.4. 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY - DĚTSKÁ TVORBA VÝTVARNÉ DÍLNY TÁNI MACHOLDOVÉ
Výstava dětských výtvarných děl a dílek bude ke shlédnutí v předsálí KC Beseda. Výstava bude instalována minimálně do
konce dubna.
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program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Úterý, 17.4. 19.30 hod. KINO – OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (ČR – 2006)
120 min, od 12 let , režie:  Jiří Menzel hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba, Marian Labuda, Milan
Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava. Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného románu Bohumila
Hrabala.

Středa, 18.4., 19.00 hod. 8. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA
– NA TÉMA HUSÁKOVY DĚTI

(N)ostalgický večer plný normalizačního humoru a vzpomínek na báječná léta pod psa. Přijďte si oživit vůni lančmítu, eleganci
moskviče, Husákovy projevy, Majku z Gurunu, partyzánský samopal, Antichartu, klávesy na krk či spartakiádního vraha. Na-
hlédneme do dobové oficiální i recesistické umělecké produkce. Sovětské okénko vyplní zpěvačka Rudá Soňa. Zakázaná zába-
vová kapela Plechor Kavaleriator zahraje hity Železný muž (Iron Man), Houk na mě fotr (Smoke on the Water) či Somrácká
hymna (Lady in Black) s legendárním textem „Mlátili mě řetězem, abych šel do SSM“. Na závěr malé, ale živé překvapení.
Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková.  Pro absolventy VUMLu vstup volný, jinak 50,-Kč.

Úterý, 24.4., 18.00 hod. RODINNÉ KINO – MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU  (ČR)
Dobrodružný. 100 min., přístupný, Režie: Pavel Jandourek, hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár, Matěj Hádek,
Miroslav Táborský, Josef Somr, Libuše Havelková, Matyáš Valenta, Adriana Neubauerová. Dramatické pátrání po pokladu
v pražských uličkách.

Čtvrtek, 26.4. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH (NĚMECKO – 2006)
Drama, 137 min., od 12 let, režie: Florian Henckel von Donnersmar, hrají: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich
Tuku. Zcela výjimečný obraz syrové atmosféry NDR, který vybočuje z řady převážně komediálních snímků, jež se tímto obdobím
dosud zabývaly. Je nejen velmi intenzivním a působivým thrillerem, ale zároveň dojemným milostným příběhem. Film získal
7 Německých cen Lola, nominaci na Evropský film roku a zároveň se stal německým kandidátem na Oscara.

Pátek, 27.4., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Hraje Divadlo Koňmo www.konmo.cz . Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky v životní velikosti, jejichž
ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar
a užovka Věra putovali tam a zase zpátky. Vstupné: 35,-Kč/osobu

Pátek, 27.4., 19.30 hod. DIVADLO KOŇMO – MLYNÁŘ A JEHO DCERA
Krvavé, místy až perverzní drama s falešnými zpěvy, kde děj jest zahalen spletencem brutálně reálných veršů, je pro malé
poučením a pro velké kvalitní pokleslou zábavou. Představení je silně upravenou verzí původní hry Jaroslava Haška a kol.
„Větrný mlynář a jeho dcera“. Vstupné: 80,-Kč

Sobota, 28.4., 19.00 hod. KONCERT – TONY ACKERMAN & MARTIN KRATOCHVÍL
Typický koncert Tony Ackermana (kytarista a americký Klánovičák) a Martina Kratochvíla (pianista) vás provede jejich
svěžími původními melodiemi, harmoniemi a virtuózními sóly. Díky stovkám koncertů a klubových vystoupení jsou tak skvěle
naladěni a sehráni, že nepoznáte kdo má sólo a kdo doprovází. Těžko u nich poznáte jaké pasáže hrají s přípravou, a ve kterých
„jen“ improvizují. Jejich hudbu, jak tomu bývá u zajímavé moderní hudby, je těžké zaškatulkovat do nějaké kategorie, včetně
jazzu. Je to nový, originální styl akustické hudby, kterou možná můžeme nazvat globální folkovou hudbou pro nové milenium.

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
● Změna programu vyhrazena!

Připravujeme na květen:

Středa, 9.5., 19.00 hod. MICHAL VIEWEGH – LITERÁRNÍ KAVÁRNA KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Pátek, 20.5., 19.30 hod. ZUZANA BUBÍLKOVÁ – NOVÉ VYDÁNÍ POŘADU POLITICKÉ HARAŠENÍ
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti

autor dílo
Black Jonah Černá kniha
Blyton Enit Amélie, to je dobrý nápad!
Bohatá Veronika Velká kniha strachu
Bradley Alex 24 holek za 7 dní
Brussolo Serge Peggy Sue a strašidla
Carman Patrick Elyonova země
Cowell Cressida Jak vyčistit draka
Cowell Cressida Jak být pirátem
Daniel Radek Velká i malá dobrodružství
Jansson Tove Neviditelné dítě a jiné příběhy
Jolin Peter M. Harry Trottel a posel Talibánu
Kilworth Garry Atika
Moore Ulysses Zrcadlovýdům
Nowaková Dana Kamarádi to nevzdávají
Shan Darren Zkoušky smrti
Schneider Sylvia Co by měly dívky vědět o lásce
Schneider Sylvia Co by měly dívky vědět o lásce
Stine R.L. Husí kůže. Duch z opuštěného domu.

Příběhy z blízka i z dáli

Pro dospělé

Blechová Marie Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení
Blechová Marie Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení
Brdečková Tereza Slepé mapy
Brett Simon Prevítovy první krůčky
Conradi Peter Hitlerův pianista
Dannhauser Ingeborg Tunisko
Diehl Hans Síla zdraví
Falconer Colin Soucit s ďáblem
Ford Herbert Úniková cesta
Formánek Josef Prsatý muž a zloděj příběhů
Froydová Maria Kluci v akci 2
Froydová Maria Kluci v akci
Hapka Cathy Ztraceni
Harris Joanne Gentelmani a hráči
Harris Thomas Hanibal - zrození
Harvey Kathryn Důvěrná setkání
Holden Kate Na vlastní kůži
Holubová Eva Pravdu, prosím!
Hrabal Bohumil Obsluhoval jsem anglického krále
Hůla Jan Divotvorný svět Ljuby Skořepové
Hůlová Petra Umělohmotný třípokoj
Challinor Deborah Fata morgana
Chmel Ladislav Sympaťák Josef Bláha

Městská část Praha 21 pořádá koncert české bigbeatové

legendy KARLA KAHOVCE
a

skupiny GEORGE & BEATOVENS.

Místo konání: SPOLEČENSKÝ SÁL ZŠ MASARYKOVA, ul.ČENTICKÁ

Termín: PÁTEK 20. DUBNA od 19:00 hod.

Cena vstupenky: 120,-Kč.

Předprodej:
podatelna a živnostenský odbor úřadu, prodejna knih Starokolínská

a zdravotní středisko - paní Tesařová.
Všichni jste srdečně zváni.

Zdeněk Voříšek, VHČ,  tel: 777 811 331
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Christie Agatha Tajemství Chimneys
Ireland Krogstad Můj milovaný syn
Irving John Syn cirkusu
Jackson Lisa Hrobař
James P.D: Potomci lidí
Jazairiová Pavla V jižní indii
Kumpch Jens Uwe Norsko
Kundera Milan Nesnesitelná lehkost bytí
Laňka David Jan Pivec
Lenoir Frédéric Noční můry zabíjejí
Levy Marc Příště
Mao Chang Jung Mao
Márquez Gabriel G. Dobrodružství Miguela Littína v Chile
Melgosa Julián Umění výchovy dítěte
Mihola Rudolf Stanislav Neumann
Moliere Tartuffe
Obermannová Irena Deník šílené milenky
Pamplona - Roger J. Encyklopedie léčivých potravin
Parker Robert B. Příliv
Průcha Jan Přehled pedagogiky
Přibský Vladimír Její početstné Veličenstvo císařovna
Ruiz Miguel Čtyři dohody
Schlogel Gilbert Lékařská čest

ZE ŠKOLY

Schneider Ernst Encyklopedie přírodní léčby
Schneider Ernst Encyklopedie přírodní léčby
Smith Wilbur Leopard loví v temnotách
Vine Barbara Osudný zvrat
Vondruška Vlastimil Strážce boleslavského mysteria
Weisbergerová Laure Ďábal nosí Pradu
White Ellen Gould Život naplněný pokojem

To nejlepší ze Smoljaka,Svěráka
a Járy Cimrmana

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

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

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

Těším se na vaši návštěvu.
Marie Tomaidesová, knihovnice

Nikdo neví vše,
ale každý víme něco.....

V  MŠ  Rohožník působím jako ředitelka od ledna
letošního roku. Před konkurzem jsem od roku 2003
byla učitelkou právě v této škole. Měla jsem mož-
nost poznat její chod, zvyklosti a zavedená pra-
vidla. Nyní chci navazovat  na úspěšnou práci své
předchůdkyně, paní ředitelky Štolcbartové.

Naše MŠ se nově zaměřuje hlavně na hudební
činnosti, neboť jak praví staré známé  přísloví: „Co
Čech, to muzikant“.  Náš tým se s touto myšlenkou
ztotožnil.  Začali jsme s výukou hry na zobcovou flét-
nu, a to také proto, že hudba a pohyb jsou dětem
vlastní.

Této aktivity se zúčastňují všechny děti předškol-
ního věku.  Výuka je zařazena mezi činnosti dne. Ze
zdravotního hlediska je hluboké brániční dýchání
prevencí pro děti zdravé i děti s dýchacími obtížemi.
Hrou na flétnu rozvíjíme multisenzorické vnímání,
rytmiku i  melodii – připravujeme tak děti k aktivní-
mu využití hrou rozvíjených dispozic.

Abychom dětem umožnili všestranné rozvíjení je-
jich schopností, mají možnost se  seznámit s kera-
mickou hlínou. U malých dětí  jde o hnětení a mač-
kání, ale i z toho bývá leckdy moc pěkný a překvapivý
výsledek. Výrobky starších dětí  bývají konkrétnější.

Výsledky tvořivé činnosti zdobí nejen celou naši MŠ,
ale zúčastňujeme se i výstav  v Újezdském muzeu,
kde jsme získali 1.místo v soutěži  „Děti malují obec
a svou rodinu“.

K systematickému rozvoji dětských tvůrčích
schopností nám však chybí keramická pec přímo ve
škole. Je to finančně nákladné vybavení, ale zúro-
čení ve spokojenosti dětí i  rodičů by stálo za to.

Ve školce na Rohožníku se hodně hraje a zpívá
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ZVEME VÁS

Aby nebyly pomíjeny i tělesné dovednosti, pravi-
delně cvičíme na balančních míčích, které děti zna-
jí pod pojmem „míče s ušima“ a které máme ve všech
třídách. Oblíbenou sportovní činností předcházíme
vzniku  vadného držení těla, cíleně posilujeme,  pro-
tahujeme a zařazujeme  rovnovážné cvičení.

Já i moje kolegyně se snažíme, aby děti, které od
nás budou odcházet na školy základní, byly vníma-
vé, ohleduplné, pozorné a samostatné. „ Nikdo neví
vše, ale každý víme něco ... a dětem to předáme...“

Míla Benátská
ředitelka MŠ Rohožník s kolegyněmi

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak se mi zdá, že nám lidové

pranostiky přestávají platit. Poví-
dejte dětem, které běhají v krát-
kém rukávu po zahradě, že: „Bře-
zen, za kamna vlezem.“…

Ale nám to samozřejmě neva-
dilo, děti byly šťastné, že jsme
chodili ven i odpoledne a to troš-
ku předčasné jaro si náramně uží-
valy. Snad nám bude počasí přát
i na naší tradiční jarní brigádě,
která se bude letos konat v sobo-

tu 14. dubna. Budeme hrabat za-
hradu, řezat dřevo, vozit písek,
opékat něco dobrého na ohni, pro-
stě si to jako vždycky hezky uži-
jeme.

Jinak vám musím prozradit, že
jsme všechny plánované rekon-
strukce úspěšně stihli, krásný
nový nábyteček je nastěhovaný,
holčičky vaří ve zbrusu nové mo-
derní kuchyňce, máme také nová
lehátka a peřinky. Podle očeká-

vání chodí podezřele málo dětí
domů „po o.“, všichni si totiž
chtějí vyzkoušet to nové lehátko,
co vypadá jako trampolína, a na
hodinku se zachumlat do peřinek
s krásnými pohádkovými obrázky.

Také pilně chystáme výrobky na
výstavu „Velikonoce očima dětí“,
až se na ni  půjdete do muzea po-
dívat, uvidíte, jak šikovné máme
( vlastně máte ) děti.

 Martina Kubová
MŠ Sedmikráska

Pálení čarodějnic: doba, kdy dobré síly začínají mít navrch
Poslední dubnový večer, lépe řečeno v noci z 30. dubna na 1. květen, se pálí čarodějnice. Na mnoha

místech se objeví velké ohně, pro děti u nich bývá připravená zábava, pro dospělé pohoštění… Kde se vzal
zvyk, známý rovněž jako vynášení Morany nebo filipojakubská noc?

Poslední dubnová noc je starým pohanským svátkem, je to opak takzvaného halloweenu, který se slaví
poslední říjnovou noc. Tehdy získávají nad světem moc síly tmy, zimy a smrti. V poslední dubnové noci se
jí chápou duchové světla, tepla a života.

Podle tradice se tuto magickou noc slétají čarodějnice na sabat. Otevírají se hlubiny a kouzelné jeskyně.
Lidé zapalují ohně a vynášejí Moranu – ta je zosobněním zla a zimy, ale i postavy čarodějnice.

Redakce zpravodaje

Děti se v rohožnické školce učí zručnosti

Cvičení na míčích děti baví
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 – ÚJEZD NAD LESY

A

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAMINY
Z ÚJEZDSKÉ ROVINY

POŘÁDAJÍ

REJREJREJREJREJ
ČARODĚJNICČARODĚJNICČARODĚJNICČARODĚJNICČARODĚJNIC
KDY    PONDĚLÍ  30. DUBNA 2007

                                            OD 16.00 HODIN

KDE                       NA PSÍM PLÁCKU
           ( DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ROHU ULIC SUDĚJOVICKÁ A HULICKÁ )

PROGRAM
REJ MASEK, TANEC, HUDBA, DIVADLO, OBČERSTVENÍ

SOUTĚŽĚ
VÝTVARNÁ, NEJHEZČÍ MASKA, DONESENÁ VYROBENÁ

ČARODĚJNICE

ODMĚNA
ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ DOSTANOU MALÝ DÁREK
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Je to tady, je to tu, vyhlašujeme

BRIGÁDU!
Zima nám už skončila, práce opět začíná!

Psí plácek slouží dětem, připravme ho spolu předem.
Hřiště hezky upravíme a ještě se pobavíme.

Začněte den brigádou, přijďte s dobrou náladou!
Lidé zlatí, lidé milí,

věnujte nám alespoň chvíli!

KDY ? 21.4.2007 v 9.30 hod

( roh ulic Sudějovická a Hulická )

CO NÁS ČEKÁ ?
❁      ❁      ❁

KDO MÁ, PŘINESE:
☺  ☺ ☺ ☺ ☺

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

DĚKUJEME, ŽE MYSLÍTE NA SVÉ DĚTI !!!

Srdečně  vás zvou:
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAMINY Z ÚJEZSKÉ ROVINY

A TJ SOKOL  ÚJEZD NAD LESY

(V případě deště se brigáda odkládá)



21

ZVEME VÁS

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

ČSZ – základní organizace Újezd nad Lesy  a  ZAZIP – ZAhrádkáři - Zábava I Poučení

 vřele vítají všechny členy, nečleny, jakož i jejich přátele a známé, děti, vnoučata -
na další, již 57. ročník zájezdů po naší vlastí.

PLÁN PRO ROK 2007

Datum Odjezd Program  *)

28.dubna 7.00 Přemyslovské Střední Čechy
zámek Roztoky, Levý Hradec, hrad Okoř, Brandýs n.Labem

26. května 5.30 Střední Morava - Zlínsko
Luhačovice, Velehrad **)

23. června 7.00 Severní Čechy – Hřensko
Děčín (opravený zámek), Děčínský Sněžník (rozhledna),
Pastýřská stěna (ZOO), Chřibská (sklárna)

18. srpna 5.30 Výstava FLORA OLOMOUC
Románské město Olomouc, arboretum Bystrovany  **)

13. října 7.00 Podzimní Povltaví
Štiřín, přehrady a mosty, Veselý vrch u Mokrska, hrad Zvíkov, město Písek

22. září 7.00 Východní Čechy – Podještědí
Turnov, Dlaskův statek, Ještěd

Přihlášky a složení záloh na zájezdy:   s př. Líznerovou – 28197 2219.
(Pomocný telef. kontakt – Jitka Vacková 28197 2364)
Zálohy jsou 150 Kč. Děti do 10ti let platí polovinu.

*) Programy hodláme plně dodržet, přesto prosíme o pochopení v případě nutných aktuálních změn.
**) Návraty z Moravy mohou být po dohodě s účastníky zájezdu v pozdějších hodinách.

Děkujeme a těšíme se s Vámi na shledanou.
Výbor ČZS Újezd nad Lesy

Měsíc duben patří již mezi jar-
ní měsíce, ale na  stálost počasí
nemůžeme spoléhat, neboť všich-
ni známe pořekadlo „ březen za
kamna vlezem, duben ještě tam
budem“. „Na Svatého Jiří vylejza-
jí hadi a štíři“, což značí, že me-
terologické jaro vrcholí. Podle
dnešní předpovědi (11. 3. 2007)
na další měsíc mají nadprůměr-
né denní teploty s chladnými no-
cemi trvat až do poloviny dubna.
Co bude potom to již předpověď
neříká. A tak si povíme o téma-

tech, která byla na naší Výroční
členské schůzi žádána a v měsíci
dubnu je ještě možnost je provést.

Ovocná zahrada
Jabloně ve fázi myšího ouška,

pokud alespoň jeden den ve 14
hod. překročí teplota 17o C ošetří-
me přípravky Oleoekol nebo To-
rant. Tyto postřiky likvidují vajíčka
mer, mšic a svilušek. Jabloně
ohrožené strupovitostí a padlím
začínáme před kvetením ošetřo-
vat přípravky Baycor, Dithane,

Syllit, Sulikol či Zdravé jablko.
U tohoto postřiku s krásným čes-
kým a zapamatovatelný názvem
se zastavím – je to sdružený  po-
střik proti strupovitosti a padlí
a aplikuje  se 5x a to ve fázi myší-
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ho ouška, růžového poupěte, kvě-
tu, po odkvětu a v letě. Tento po-
střik je vhodný i na plíseň bram-
borovou a plíseň révovou. U padlí
je ještě jedna rada  jak se ho zba-
vit a to pravidelným odstraňová-
ním napadených částí a to jak loň-
ských, tak i letošních výhonů –
poznají se podle bělavého povla-
ku.

Meruňky, třešně a višně ošetří-
me Rovralem 50WP nebo Rovra-
lem FLO k prevenci proti monilio-
vému úžehu květů.

50 WP, Sulka. Při nepříznivém
chladném a vlhkém počasí opa-
kujeme 1x až 2x  Delan 750SC,
Dithane M45, Novozir MN80 nebo
Silit 65. Při aplikacích postřiku
proti kadeřavosti je doporučová-
no druhy postřiků měnit a to pro
každý postřik.  Pokud se nám na
větvích broskví  objeví padlí, po-
užijeme stejné přípravky jako
u jabloní.

Před květem a po odkvětu chrá-
níme angrešt Fundazolem proti
americkému padlí, rybíz před kvě-
tem postříkáme  proti rzi vejmu-
tovkové.

me zpravidla jen jedním druhem.
Každá rostlina potřebuje ke zdár-
nému růstu dostatek prostoru.
Drobné trsnaté rostliny vysazuje-
me ve vzdálenosti 15 – 20 cm od
sebe, poléhavé druhy 30 – 40 cm.
Bujně rostoucí rostliny jsou vhod-
né jen do velkých skalek na sta-
noviště s méně úrodnou půdou.
Pro každou rostlinu nejdříve zjis-
tíme její požadavky na půdu. Vá-
penomilné (přidáváme do půdy
zvětralou omítku nebo mletý vá-
penec) nikdy je neosazujeme
společně s vápenostřeznými (při-
dáváme rašelinu nebo borovou
hrabanku). Vysokohorským rostli-
nám zvýšíme v půdě obsah štěr-
ku. Většina skalniček má ráda
slunnou polohu. Druhy, kterým
prospívá určitý stupeň zastínění
(čemeřice, dřípatka, talovín, jater-
ník, kapradiny, konvalinka) sází-
me do stínu velkých kamenů nebo
vyšších rostlin. Nižší rostliny sá-
zíme do popředí, vyšší druhy,
zvláště dřeviny do jejího pozadí.
Do štěrbin mezi kameny se hodí
drobnější rostliny. Drobné cibulo-
viny sázíme nepravidelně do před-
polí skalky, aby ji na jaře oživily
brzkými květy. Po jejich zatažení
místa osázíme nenáročnými let-
ničkami (šrůcha, kosmatec, hledí-
kovka, lobelky, dvoutvárky či drob-
né aksamitníky).

Pokud jsme skalničkáři začá-
tečníci nesnažíme se o pěstování
rozsáhlého sortimentu rostlin.
Nejlépe když se zpočátku omezí-
me na druhy, které jsou na stano-
viště a pěstování méně náročné.
Teprve po získání zkušeností sor-
timent rozšíříme.

Sázení: Rostliny sázíme do ja-

Hrušně trpící v létě rzí (rezavé
skvrny na listech) ošetříme již
nyní přípravky  Baycor, Topaz
nebo Saprol.

Broskvoně řežeme od stadia
květních poupat do stadia malých
plůdků, řez je důležitý pro úrody
v dalších letech. Proti kadeřavos-
ti listů není žádná jiná pomoc než
chemická ochrana postř ikem.
V době nalévání pupenů, nejpoz-
ději při prorůstání terminálního
pupene, aplikujeme měďnaté pří-
pravky Kuprikol 50, Champion

Všechny vyjmenované příprav-
ky jsou z poslední dostupné lite-
ratury, ale i v těchto přípravcích
dochází k rychlému vývoji a na-
stupují nové účinnější a šetrnější
k přírodě, proto se při nákupu
vždy informujte.

Osazujeme skalku, péče o skal-
ničky :
Při procházce mezi novou zástav-
bou v obci vídáme často na no-
vých zahradách skalky v menším
či větším rozsahu. Pokud si nene-
cháte skalku založit od oborníka,
ten Vás poučí o další péči o ni,
pokud ale chcete si skalku vytvo-
řit sami je zde několik rad.
Nejvhodnější období pro osazová-
ní skalky je od poloviny dubna do
poloviny května.

Políčko mezi kameny osazuje-
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mek, v níž kořeny zasypeme sub-
strátem a přitlačíme, zavlažíme
a krčky obsypeme kamennou drtí.
Do substrátu dle druhu rostlin při-
dáme vápenec či rašelinu. Dopo-
ručuje se plochu mezi jednotlivý-
mi rostlinami pokrýt 2 až 4 cm
vrstvou kamenné drti ze stejného
druhu jako jsou kameny ve skal-
ce, prospívá to lepšímu vsaková-
ní vody do půdy a lepšímu vzhle-
du.

Ošetřování: soustavně odstra-
ňujeme plevele v nejrannějším
stádiu. Houževnaté  a vytrvalé ple-
vele mez kameny likvidujeme kno-
tovou metodou herbicidem Roun-
dup. Za sucha skalku zaléváme,
zejména pokud je obrácena k jihu.
Rostliny ve skalce nehnojíme. Po
několika letech k nim př idáme
nový pěstební substrát  případně
je přesadíme na jiné místo. Stále-
zelené rostliny chráníme přes
zimu proti slunečnímu záření sla-
bou vrstvou chvojí nebo netkanou
textilií pokud není sníh. Na jaře
upevníme ve skalce uvolněné ka-
meny, nadzvednuté rostliny přitla-

číme k zemi a ke kořenům přisy-
peme substrát.

Pokud máte zájem o další po-
drobnosti rádi naše pojednání roz-
šíříme.

Trávník: budeme odpovídat
v heslech
Před založením trávníku:
- zvážíme jeho budoucí využívá-

ní
- vyhodnotíme vláhové poměry
- vyčistíme a připravíme půdu
- vylepšíme půdu pískem a hno-

jivem
- travní směs vysejeme, uválcu-

jeme a zavlažíme ( duben –
květen, září – říjen)

- nebo položíme předpěstovaný
travní koberec ( od dubna do
října)

Co s trávníkem na jaře od po-
loviny března do poloviny dubna :
- vyhrabat odumřelé části rostlin
- provzdušnit, pohnojit, posekat
- v případě sucha zavlažit

Sdělení:

Přednáška s tématem pelargo-
nie, balkonovky se koná v pátek
13. 4. 2007 od 17 hodin v klubov-
ně ČZS organizace Újezd nad Lesy.
Přednášet nám bude př. František
Šťastný, který nám přednášel již
v loňském roce s velikým úspě-
chem.

Na přelomu dubna a května,
termín bude upřesněn, plánujeme
výjezdní přednášku do Dendrolo-
gické zahrady v Průhonicích s té-
matem cibuloviny, zejména tuli-
pány. Způsob dopravy bude
zvolen dle počtu zájemců, hlaste
se na známé adrese a telefonu
281972219 př. Blanky Líznerové.

Za výbor ČZS organizace
Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

TAEKWONDISTKY SÁRA SEMERÁDOVÁ A MARCELA MIKOVÁ
VYBOJOVALY MEDAILE VE ŠVÉDSKÉM TRELLEBORGU

   Ve dnech 3. a 4.2.2007 se ve švédském Trelleborgu konal
turnaj série A (toto označení nejvyšší kvality má pouze šest
turnajů v Evropě) – Trelleborg Open 2007. Na turnaj se sjely
týmy bezmála z celé Evropy a nechyběli ani tři zástupci újezd-
ského klubu Kangsim Dojang, kteří na tento turnaj vycesto-
vali společně s českou reprezentací Taekwondo WTF  čítající
14 závodníků a dva kouče, Svatopluka Štípka a újezdského
trenéra Marka Doxanského. Cesta autobusem z Prahy do ně-
meckého Rostocku uběhla celkem pohodově a přeprava tra-
jektem do švédského přístavního města Trelleborg byla zají-
mavým zpestřením. Po příjezdu absolvovala naše trojice: Sára
Semerádová, Klára Šťastná a Marcela Miková společně
s českým týmem vážení a poté, co si všichni oddechli, že se
vešli do svých váhových kategorií, jsme se odjeli ubytovat.
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Ráno pak začaly boje a jako první nastupovali naši mladší
závodníci. Mezi aspiranty (věk 11 – 13 let) se podařilo zís-
kat bronzovou medaili ve váhové kategorii do 46 kg Sáře
Semerádové. Sára, která má zelenomodrý pás, nastupovala
ve čtvrtfinále proti soupeřce s červenočerným páskem, toho-
to velikého rozdílu si však nevšímala a do soupeřky se hned
od začátku pustila s obrovskou vervou. Soupeřka jejímu tempu

brzy nestačila a tak se
Sára mohla těšit na se-
mifinále. V něm na-
stoupila proti budoucí
vítězce, domácí švéd-
ské závodnici Mezori
Pejmanové s černým
pásem a i přes útočné pojetí nad touto závodnicí nedokázala zvítě-
zit. Předvedený výkon byl však velmi dobrý a zisk bronzové medaile
z takovéhoto turnaje je dozajista velkým úspěchem. Méně se dařilo
Klárce Šťastné, ale i ona předvedla velmi pěkný výkon, za který se
rozhodně nemusí sty-
dět.
  Boje probíhaly na šesti
zápasových plochách,
ve dvou tunelem propo-
jených halách a tak se
brzy na řadu dostal i
i senioři. Zde jsme měli
„želízko v ohni” v podo-
bě Marcely Mikové,

která opět nezklamala a získala ve váhové kategorii do 47
kg bronzovou medaili. Marcela si aktivním pojetím boje proti
švédské závodnici s asijskými rysy Mimi Nagano zajistila účast
v semifinále, ve kterém už však nestačila na vynikající němec-
kou závodnici Sűmeyye Gűlec, která pak bez problému v této
váhové kategorii zvítězila, vždyť se jedná o medailistku
z Mistrovství světa.

Český tým se vracel domů se šesti medailemi (jednou zlatou, jednou stříbrnou a čtyřmi bronzovými),
což je pro celé české Taekwondo WTF obrovským úspěchem. K tomuto úspěchu přispěly nemalou měrou
svými dvěma medailemi již zmíněné újezdské závodnice Sára Semerádová a Marcela Miková.

Marek Doxanský
Trenér SK Kangsim

ZPRÁVY Z FOTBALU mezi které patří například hráči  z Klánovic, Kolo-
vrat, Třeboradic, Hostivaře, Chodova, apod.

První nábor dalších malých fotbalistů bude probí-
hat ve středu 11.dubna v 16.00 hodin na hlavním
hřišti v Čentické ulici. Další informace o klubu na-
jdete na internetové adrese www.fkujezd.xf.cz.

Mladší přípravka (hráči ročníků 1998 a mladší)
Mladší přípravka v průběhu března absolvovala

několik přípravných přátelských utkání před začát-
kem jarní sezóny, která bude zahájena zápasem

Předpřípravka (hráči ročníků 2000 a mladší )
V loňském roce se mládež FK Újezd nad Lesy

rozrostla o další tým přípravky, tzv. předpřípravku.
Vedle hráčů v kategoriích MF8A a MF8B (zpravidla
ročníky narození 1998 a 1999) se na soutěž připra-
vují také hráči mladší. V letošním roce budou trénin-
ky nejmladších hráčů probíhat 3x týdně, a to na hlav-
ním hřišti. Na podzim se pak utkají se soupeři II.třídy,
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s týmem sousedních Klánovic a to v úterý 3.4.2007
od 16.00 hodin na našem hřišti.
V rámci zimní přípravy jsme absolvovali několik přá-
telských utkání, např. s týmem Viktorie Žižkov, kte-
ré jsme bohužel prohráli 0:6, dále jsme porazili muž-
stvo TJ Háje na jejich hřišti 6:2.

V neděli 18.3. jsme absolvovali turnaj mladších pří-
pravek roč. 98 v Ústí nad Labem s těmito výsledky:

Újezd nad Lesy – Ústí nad Labem 0 : 1
Újezd nad Lesy – Teplice 0 : 4
Újezd nad Lesy – Bílina 0 : 1
Újezd nad Lesy – Litoměřice 5 : 0
Branky: Mruvčinský 2, Šulek 2, Přibyl
O 7. místo
Újezd nad lesy – Děčín 0 : 1

Na turnaji, kde většina týmů měla soupisku slo-
ženou z hráčů ročníku 1998 jsme obsadili celkově
8. místo  (z 10 účastníků). Protože náš klub nedis-
ponujeme takovou členskou základnou, abychom na
takovýto turnaj přivezli jen fotbalisty jednoho roční-
ku, museli jsme  přivézt hráče nejen ročníku 1998,
ale i mladší a to až ročník 2000, takže i díky tomu
jsme se nemohli fyzicky měřit s vyspělejšími soupe-
ři, přesto jsme bojovali a dvě utkání se stavem 0 : 1
jsme prohráli až v samém závěru utkání po chybách
obránců vzniklých z fyzického vyčerpání. Jako jedi-
ný tým jsme na turnaji měli i děvčata a to hned tři!!
Tímto bychom chtěli klukům i děvčatům poděkovat
za bojovnost a dobrou reprezentaci Újezda nad Lesy.

Starší přípravka (hráči ročníků 1996, 1997)
Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844

V sobotu 17.2.2007 jsme se zúčastnili halového
turnaje v Sázavě.

Z 8-mi družstev jsme obsadili 3.místo.

Výsledky :

Zápasy ve skupině :
FK Újezd  – FC Vlašim 1:1
Branky : Foltman
FK Újezd – FK Kavalier Sázava 1:2
Branky : Foltman
FK Újezd – Český Lev Beroun 1:1
Branky : Pinkas
Čtvrtfinále :
FK Újezd – FK Týnec nad Sázavou 4:1
Branky : Foltman, Havel, Pinkas, Rubeš
Semifinále :
FK Újezd  – Český Lev Beroun 0:1
O 3.místo :
FK Újezd  – FC Vlašim 1:0
Branky : Rubeš

Foto z turnaje v Ústí nad Labem

První řada zleva:  Pinkas, Bouška, Kněžínek, Šule-
ková, Šulek, Černý, Havel
Druhá řada zleva: Přibyl, Mruvčinský, Podrazký, Krá-
lová, Herčík, Podrazká
Třetí řada zleva: trenéři Mruvčinský a Šulek

Foto z turnaje v Sázavě :

Zleva: Podlipný, Andras, Havel, Foltman, Pinkas,
Černý, Karbus, dole Rubeš a brankář Přibyl

V neděli 4.3.jsme sehráli přátelské utkání na umě-
lé trávě Meteoru
Meteor – FK Újezd 2:3 (0:0)
Branky :  Pinkas, Baudiš, Andras

V sobotu 17.3.2007 byla závěrečnými boji ukon-
čena zimní halová soutěž v Běchovicích (máme
přihlášena 2 družstva):
FK Újezd  „A“ – Horažďovice 4:9 (2:4)
Branky : Foltman, Baudiš, Andras, Rubeš
FK Újezd „A“ – Kunratice 6:0 (3:0)
Branky: 2x Andras, 2x Podlipný, Černý, Foltman
FK Újezd „A“ – Košťany 6:3 (5:1)
Branky: 3x Foltman, 2x Baudiš, Havel
FK Újezd „B“ – Dolní Chabry 3:3 (0:1)
Branky : Pinkas, Konejl, Barták



26

SPORT

FK Újezd „B“ – Babice 2:1 (1:0)
Branky : Pinkas, Lipár
FK Újezd „B“ – Sázava 3:12 (3:5)
Branky: Lipár, Vojáček, Pinkas
FK Újezd B – Košťany 1:7 (0:3)
Branky : Barták

FK Újezd B – Úvaly 10:1 (7:1)
Branky : 6x Pinkas, Konejl, Votava, Černý, vlastní
FK Újezd A – Úvaly 15:2 (5:2)
Branky : 7x Podlipný, 3x Foltman, 3x Rubeš, Havel, Baudiš
FK Újezd A – Brandýs n.Labem 2:4 (0:1)
Branky : Andras, Pinkas

Konečná tabulka Zimní ligy Běchovice 2006/2007

 Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Horažďovice 10 10 0 0 143:16 30

2. Brandýs nad Labem 10 9 0 1 71:19 27

3. FK Újezd nad Lesy „A“ 10 7 1 2 84:32 22

4. Sázava 10 7 0 3 105:36 21

5. Košťany 10 6 0 4 69:38 18

6. Kunratice 10 5 0 5 40:36 15

7. Dolní Chabry 10 3 2 5 45:61 11

8. FK Újezd nad Lesy „B“ 10 3 1 6 28:60 10

9. Úvaly 10 2 0 8 21:118 6

10. Babice 10 1 0 9 14:97 3

11. Loko Vltavín 10 0 0 10 6:116 0

Individuální ceny :

Nejlepší střelec : Hrbek Patrik (Sázava)
Nejlepší brankář : Klejna Nikolas (Košťany)
Zvláštní cena Fair-Play : Slovan Kunratice

Komentář k turnaji :
Turnaj probíhal od prosince celkem 6 hracích dnů.

Hráči FK Újezd nad Lesy byli rozděleni do 2 druž-
stev. FK Újezd A (hráči ročníku 1996) a FK Újezd B
(ročník 1997).

„A“ mužstvo splnilo cíl daný před turnajem a skon-
čilo do 3.místa. Kluci ještě v úplně posledním zápa-
se bojovali v přímém souboji o 2.místo s Brandýsem,
ale v naprosto vyrovnaném zápase prohráli těsně
2:4. Druhou prohru v průběhu turnaje utrpěli naši
hráči se suverénními Horažďovicemi. Z celého tur-
naje tak může mrzet pouze zbytečná remíza s Dol-
ními Chabry. Zápasy s ostatními soupeři kluci zvládli
s přehledem a tak třetí místo asi odpovídá jejich re-
álným možnostem.

Kluci z „B“ mužstva vlastně nastupovali proti sou-
peřům o rok starším. Tomu i odpovídá výsledek. Kluci
paradoxně sehráli lepší zápasy s kvalitnějšími sou-
peři a se slabšími se trápili.

Střelci jednotlivých družstev :

FK Újezd „A“ FK Újezd „B“

Foltman Petr 23 Pinkas Martin 8
Baudiš Josef 20 Konejl David 4
Podlipný Jakub 13 Barták Alan 2
Andras Lukáš 7 Lipár Dominik 2
Rubeš David 7 Vojáček Lukáš 1
Černý Tomáš 5
Votava Tadeáš 4
Havel Jiří 2
Karbus Jakub 1

Roman Mruvčinský

RŮZNÉ

Místní organizace Sdružení důchodců Praha 9 – Újezd nad Lesy hledá pro omezený
počet zájemců (důchodců) lektora/ lektorku k výuce základů práce na počítači.
Doba výuky a odměna vyučujícím bude sjednána dohodou.
Informace podá Květa Svátková (tel: 281 972 999).
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PODĚKOVÁNÍ
Co nejupřímněji děkuji všem, kteří mi blahopřáli k mým narozeninám. Zejména pak paní Dvornikové za

zorganizování gratulace a písničky na přání v českém rozhlase.
Děkuji všem

Květa Svátková

Některé služby můžete s Pražskou energetikou vyřídit po internetu
ně na pobočku PRE nemusíte. Webové stránky Praž-
ské energetiky umožňují v rámci Zákaznického
e-centra mimo jiné vyřešit
● samoodečet elektroměru
● můj zákaznický účet (přehled o veškerých trans-

akcích, fakturaci a odběrných místech)
● korespondenční převod (umožňuje distanční pře-

vod odběrného místa na nového zákazníka, na-
příklad při stěhování)

● HDO (umožňuje přenášet k zákazníkům povely
přepínání tarifů na elektroměru)

● formuláře ke stažení
Redakce zpravodaje

Chystáte se na pobočku Pražské energetiky a bo-
jíte se, že strávíte dlouhý čas čekáním ve frontě?
Nemusíte, pokud se předem objednáte po interne-
tu.  „Výhodou je, že přepážkový pracovník Pražské
energetiky očekává svého zákazníka v době, kdy to
vyhovuje zákazníkovi, a to bez čekání.“ Sdělil mluv-
čí Pražské energetiky Mgr. Petr Holubec.
Návštěvu Zákaznického centra si můžete sjednat
prostřednictvím stránek www.pre.cz. Za dva měsíce
zkušebního provozu byl podle informací PRE o tuto
službu vysoký zájem.
Kvůli některým záležitostem ale dnes už ani osob-

Kompostárna biologického odpadu
adresa: Dřevčická ulice, č.parc. 830/25

Praha 10 - Malešice (na rohu ulic Dřevčická a Čenokostelecká)

Kompostárna (dočasná stavba) se nachází v území, kde je plánovaná výstavba křižovatky.
Provoz kompostárny byl prodloužen do 18.1.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Kompostárna je určena:

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

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

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty, apod.
Nyní bylo dohodnuto s provozovatelem kompostárny odměna pro občany odevzdávající biood-

pad do kompostárny. Občan získá zdarma 35% vyrobeného kompostu.

Nárok na odběr kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako suma za předcházející rok. Odběr musí být
proveden v období od 1.4. do 30.11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán.

Provoz kompostárny:

19. 1. 2007 - 18. 3. 2007 včetně provoz přerušen
19. 3. 2007 - 18.12. 2007 včetně běžný provoz

19.12. 2007 - 18. 3. 2008 včetně provoz přerušen
19. 3. 2008 - 18. 1. 2009 včetně běžný provoz

Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:30 - 18:00 (v době zimního času do 17:00)
Sobota 8:30 - 15:00
www.jena.cz  nebo na tel: č. 233 081 333.

                  Za OŽPD – M. Nejtková
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Sudoku
je číselná křížovka. K jejímu luštění nepotřebujete extra matematické nadání. V tabulce

o rozměrech 9×9 máte připraveno několik čísel a musíte doplnit všechna ostatní.

Pravidla SUDOKU

Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby byly splněny následující
podmínky:

* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

RŮZNÉ

Jan Hod, redakce zpravodaje
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

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

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

Provozovna:

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

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

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

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

Prodám zasíťovaný stavební pozemek
v obci Horoušany, Praha-východ

Újezd nad Lesy - 7 km

Info: 602 363 911

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

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

739 664 554,  728 150 610 - pí. Reiserová

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
Společnost BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o. se sídlem

v Praze 9 – Horních Počernicích, Na Chvalce 2049,
přijme zaměstnance na pozici S K L A D N Í K

Požadavky: - řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík
- znalost práce ve skladu
- zodpovědnost
- trestní bezúhonnost

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Kontaktní osoby:
Jelínek Pavel
tel. 281 920 737 linka 125, e-mail: jelinek@biofaktory.cz
Szabová Irena
tel. 281 920 737 linka 136.
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KOUPÍM 3 – 4 + 1
byt nebo dům bez RK.

Újezd n/L a okolí.
Tel.: 603 517 607

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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

AUTODOPRAVA

NONSTOP

� odvoz kontejnery

� sutě, odpad, písky

Tel.: 281 931 419, 281 931 164

Mobil: 603 242 142

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

� přeprava materiálu

� avia, liaz, tatra

� zemní a výkopové práce

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

KOSMETIKA
Věra Vokounová – tel. 607 660 249

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

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

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Pavla Bumbová – tel. 721 333 415

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

HLEDÁM brigádnici do CUKRÁRNičky
na otočce Rohožník.

Nejlépe studentku.
Tel.: 608 982 711 volat po–pá   8–21 hodin.
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REHABILITACE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
Rašelinové obklady – hloubkové prohřátí
- subakutní a chronické stavy revmatického původu
- artrózy
- svalové kontraktury
- bolesti kloubů a páteře
- cellulitis

Masáže , mobilizace – vhodné při bolestech zad,šíje , kloubů,
celkové regeneraci

Lymfodrenáž přístrojová – proti otokům dolních končetin, při
postižení mízního systému, cellulitis

- chronické žilní nedostatečnosti
- terapie bércových vředů
- otoky způsobené nadměrnou zátěží dolních končetin

Magnetoterapie – poúrazové stavy  po zlomeninách, vhojení
endoprotéz, revmatická onem., osteoporóza, artróza

Ceník : Jednorázové ošetření 60 min. …. 700,- Kč
30 min. …. 350,- Kč

5x 60 minut terapie……………3 000,- Kč
5x 30 minut terapie……………1 500,- Kč
10x 60 minut terapie ………… 5 000,- Kč
10x 30 minut terapie ………… 2 500,- Kč

OBJEDNÁVKY na tel :  724 789 706
e-mail : pavla.bouskova@rhcentrum.cz
Možná dlouhodobější spolupráce i v naší
ambulantní fyzioterapii

Tovární 12, Praha 7 – Holešovice,
Elektroterapie, ultrazvuk, laser, magnetoterapie

Individuální a skupinová cvičení
masáže, mobilizace, lymfodrenáže

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

STARÉ PŘEDMĚTY
pohlednice do roku 1945,

vojenské bodáky a nože i zavírací a poškozené

Koupí sběratel           Tel.: 602 813 018
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Firma se sídlem v Újezdě nad Lesy přijme
aktivní paní na částečný pracovní úvazek na
administrativní práce a práci s počítačem.

Minimálně středoškolské vzdělání.

Info na tel.: 602 281 677

placená
 inzerce & reklama

Ing. Vladimír Šajner
soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí

pro stavby

- obytné
- občanské
- průmyslové
- zemědělské
pozemky, lesy

250 92  Šestajovice, Revoluční 718/7
Tel.: 607 869 762

přijme na pracovišti Přišimasy 38, 28201 Ceský Brod
tyto profese:

1. Zámečník - svářeč
pro výrobu plechových skříňových konstrukcí

požadované vzdělání: vyučen v oboru + praxe
znalost práce s plechem

požadované znalosti: svařování MlG/MAG,
montážní práce

2. Montážní pracovník
pro montáž strojních zařízení

požadované vzdělání: vyučen
požadované znalosti: řidičský průkaz sk.B

3. Technik - realizátor zakázek

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 provoz.
Nástup možný ihned.

Kontaktní telefon: 321 672 815 sekretariát

zaøízení pro povrchové úpravy

s.r.o.

PRAHAS.A.F .

David Červenka

Výroba pro exteriér i interiér
vrata (posuvná), vrátka, ploty, schody (točené),

zábradlí, mříže, stolky, skříně, okna ...

Kompletní služby, dle dohody včetně skla, dřeva,
barvy, montáže a dopravy.

Tel.: 602 619 966
Fax: 281 972 618

Rodina hledá ke koupi STAVEBNÍ POZEMEK
nad 800 m2 nebo dům k rekonstrukci

i s pozemkem v Újezdě nad Lesy,
pouze v blízkosti Klánovického lesa.

Platba ihned.                Cenu respektujeme.
Prosím volejte tel.: 602 327 423

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy,  tel.: 281 972 273 nabízí

Masáže
thajské masáže, masáž horkými kameny,

celutidové programy, parafin, klasické, lymfatické,
reflexní, reiki, baňkové, Zen Touch Shiatsu, moxování,

Sauna, Vířivá vana, Solárium
www.topresort.cz

Hledáme maséra nebo masérku
na odpolední hodiny.

Prodej sadby zeleniny a květin
Budčická (u bl. rybníka)

Denně: 9.00–18.00 hodin
Novosibřinská x Oplanská

Út–Čt, So 7.00–12.00 hodin
Pá 7.00–17.00 hodin
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

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

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

AKCE DUBEN:
**********************

!!  CIHELNÉ BLOKY POROTHERM  SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 25% * !!

!! PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 16% * !!

!! PŘESNÉ TVÁRNICE ŠEDÉ H+H SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 15% * !!

!! MALTY,BETONY,LEPIDLA PRINCE COLOR SLEVA 20% * !!

!! TÓNOVÁNÍ OMÍTEK A BAREV PRINCE COLOR A PRIMALEX NA POČKÁNÍ
SLEVA AŽ 25% * !!

!! MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN VELUX PRO RD ZDARMA (5% DPH) !!

!! DALŠÍ ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!

* SLEVY PLATÍ Z CEN VÝROBCŮ

www.autoile.cz
Hledám starší paní na úklid domu

a pomoc v domácnosti asi 3x týdně,
v Újezdě nad Lesy.

Prosím volejte 604945966

ZVEME VÁS DO CUKRÁRNIČKY

a  PRODEJNY KVĚTIN

na otočce Rohožník

Nově otevřeno od února 2007

Otevírací doba:

Pondělí–pátek: 8–19 hodin

Sobota a neděle:
Cukrárna: 9–18 hodin
Květiny: 8–15 hodin
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FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

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

Tel.: 28197 3333

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

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 911.
Příjem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Pří jem inzerátů: Irena Mrázová, tel:     281 012 980, e mail: irena.mrazova@praha21.cz. Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY
14. V MĚSÍCI

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

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace

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

Agelena - Z. Zídková

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
Jana Maňhalová

Březí 146 - Říčany - Tel.:  606 486 910

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

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

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

HLEDÁM PRÁCI
V OBORU ELEKTROMECHANIČKA

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

Tel.: 281 970 169    mobil: 607 683 916
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� tel.: 267 062 098
� tel./fax: 281 931 950

� mobil: 602 307 035
� e-mail: betis@volny.cz

Přijmeme pracovníka
NA POZICI GRAFIKA

Znalost PC (Corel, Photoshop, InDesign, Page Maker)

Nástup možný ihned

HLEDÁME ŠVADLENU, i nevyučenou

šití stolního prostírání
Práce doma

Firma ŠKODA - Sibřina
Tel.: 281 971 681


