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SLOVA STAROSTY
Ty, velevá�ený ètenáøi, má� kvìten, zatímco pisatele teprve èeká velikonoèní pogromna nì�né pohlaví s bitvou o koledu (a propos, co na to EU?!) a dubnové poèasí jeco obraz práce u nás na úøadì - teplo a studeno, starosti støídají radosti, a naopak �Aby to bylo stylové a povzbudivé zároveò vybírám do zaèátku nìco veselého.Pøi�la nám odpovìï na dotaz skrzevá obchvat Bìchovice � Úvaly. Pan Ing. Meli-char � vedoucí odboru komunikací, na závìr svého dopisu sice lituje, �e nám ne-mù�e sdìlit pøíznivìj�í zprávy, leè i tak je jeho dopis vcelku potì�ující inventarizacísouèasných krokù a nadìjí. Ètìte mi pøes rameno: podle pøedpokladù (sta�enýchna ceny z roku 2001) jde o investici v celkové sumì 2mld. 345 mil. Kè. (pro srov-nání � obdobná investice padne i na výstavbu rodící se tramvajové trasy ze Smícho-va na sídli�tì Barrandov ). Za ty neuvìøitelné peníze by mìlo být vybudováno 7køi�ovatek, 14 mostù (o celkové délce cca 1,5 km) a zhruba 13 km �dálnice�.Investièní zámìr stavby byl schválen 21. kvìtna 2002. Pøedpoklad stavební reali-zace je stanoven na rok 2005 a výstavba by mìla trvat do roku 2008. Ode dne�kav�e dal�í u� bude zále�et na finanèních mo�nostech Státního fondu dopravníinfrastruktury, respektive na pánech z Poslanecké snìmovny parlamentu ÈR, kteøídr�í prst na pøíslu�ném rozpoètu. Do té doby je tahle potvrzená zpráva na�í velkou(ale nic víc ne� ) nadìjí.A teï zpátky pádem na zem. Nejzáva�nìj�í a tedy nejsledovanìj�í kauzou na�í�havé souèasnosti je situace s mateøskými �kolkami s ohledem na sní�ení poètudìtí ve �kolce na Blatovì. Je velice bolestivé vytváøet a naplòovat kritéria pronepøijetí nových �áèkù pro èas pøeklenutí souèasného stavu. Jednání na odprodejnového pozemku, který je nutný pro zaji�tìní kapacity budoucí �kolky, se sicechýlí ku konci, ale perspektiva nutných administrativních krokù, jako� i následnávýstavba, rozhodnì nezaruèují dokonèení �kolky v termínu, který by situaci vyøe�ilhned od poèátku nového �kolního roku. Hledají se tudí� i nová mo�ná øe�ení.V polovinì mìsíce dubna jsem dostal na stùl pìt stí�ností a �ádostí, vèetnì petic. Ná-sledující komentáø budi� pochopitelnì vnímán pouze jako nástinem oficiálních odpovìdí.První tøi se týkají komunikací, v pøípadì Sobì�ické ulice doposud nedodìlanékanalizace. Potí� je v tom, �e v obci je cca 30 km cest a bude pøirozenì trvat nìjakýèas ne�li ve v�ech ulicích budou cesty, pota�mo kanalizace na �ádoucí úrovni.Z obecnì pøijatelných pohledù jsou na tom notoricky nejhùøe obyvatelé kolempáteøní komunikace.Problémem je a nejspí� je�tì dal�í pøinese zmìna bydli�tì Po�ty. O odpovìïpro pisatele ètvrtého dopisu jsem po�ádal jejího pana øeditele, který mì do telefonupøedem ujistil, �e pøíjezdy, mo�nosti parkování a úprava vozovek, nikterak nespa-dají do kompetencí, èi dokonce povinností po�ty. Ostatnì, jak øíkal, jsou pøecev Praze po�ty i v místech klidných zón, kam je dopravì (vèetnì MHD) vjezdpøímo zakázán. Poèátek pøesídlení �na�í� Po�ty se posouvá na polovinu øíjna.Poslední kauza souvisí s øe�ením komunikací v souvislosti s blí�ící se výstavboubenzinové pumpy. Na podkladì petice se 16. dubna setkali na úøadì dotèení majitelédomù s investorem stavby a zástupcem ÖMV. Ve vstøícnì zapoèatém jednání sebude pokraèovat cca za 14 dní. Petr MachP.s.:  Delikátní, choulostivá a smutná je kauza �pomníèku� v místì tragického sil-nièního ne�tìstí na Blatovì. Vycházeje z rozvahy, �e v pøípadì zji�tìní alkoholu(nebo drog) u øidièe, nebude umístìní pomníèku na veøejném prostranství vhodné,èekala Rada na oficielní vyjádøení vy�etøující policie a po odvolání i soudu. Potéjednohlasnì �ádost zamítla a park bude vyklizen do pùvodního stavu.
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Zápis z 8. schùze Rady MÈ Praha 21 ze dne
26. bøezna 2003
Rada zplnomocnila tajemnici

aby povìøila vedením odboru OMI do 30. 6. 2003 ing. �a-
faøíka
Rada odlo�ila

rozhodnutí o uvolnìní finanèních prostøedkù na nákup ter-
moobalù pro potøeby peèovatelské slu�by do zprovoznìní jídel-
ny v nové �kole a do ujasnìní celého systému stravování dùchodcù.
Rada schválila

uvolnìní finanèní èástky na zakoupení osobního auto-
mobilu pro potøeby Úøadu MÈ Praha 21 ve vý�i 130 tis. Kè
a ulo�ila ing. Koblicové, aby pøevedla tyto prostøedky z ka-
pitoly 10 � Pokladní správa.
Rada souhlasila

s dlouhodobou zápùjèkou osobního automobilu �koda
Felicia combi SPZ 1 A 78474 pro FK Újezd nad Lesy a po-
vìøuje starostu podpisem smlouvy po konzultaci s právním
zástupcem JUDr. Fialou.
Rada schválila

vypsání veøejné zakázky na dodavatele stavby �Rekon-
strukce chovného rybníka� ve smyslu § 49 odst. 1 zák. è.
199/1994 Sb. v platném znìní.
Rada nesouhlasila

s prominutím poplatku z prodlení za nehrazení nájemného
a plateb za slu�by paní Hanì �auerové, bytem �ivonínská
1629, 190 16 Praha 9 � Újezd nad Lesy.
Rada schválila

vypu�tìní druhého odstavce v èlánku èíslo IX. ze smlouvy
o pøevodu vlastnictví jednotky, a to bez náhrady. Druhým
odstavcem v èlánku IX. se rozumí text: �Zøizuje se pøedkupní
právo ve prospìch prodejce, jako právo vìcné, na dobu 5 let
po úplném splacení kupní ceny s právem odkoupit gará� za
stejných finanèních podmínek, jak byla prodána. Nabyvatel
se zavazuje neuskuteènit pøevod gará�e a spoluvlastnického
podílu podle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù na tøetí osobu po dobu trvání pøedkupního práva
pøevodce. V pøípadì poru�ení pøedkupního práva nebo v pøípa-
dì poru�ení omezení pøevodu jednotky, zaplatí nabyvatel sank-
ci ve vý�i 50 % kupní ceny gará�e ve prospìch pøevodce�.
Rada souhlasila

s vypsáním grantového øízení dle pøedlo�eného návrhu,
který je souèástí pøílohy tohoto usnesení.
Rada odvolala

z funkce tajemníka KKR ing. Vojtìcha Vosku a jmenovala
tajemníkem KKR ing. Pøemysla �afaøíka.
Rada jmenovala

ing. Vojtìcha Vosku èlenem KKR, a to v�e s platností od
1. 4. 2003.

Zápis z 9. jednání rady Mìstské èásti Praha 21
dne 9.4.2003
Rada ulo�ila

starostovi, aby k podpisu smlouvy o dlouhodobé zápùjèce
auta FK Újezd nad Lesy do�lo do konce dubna 2003.

Rada ulo�ila
starostovi, aby do pøí�tího jednání projednal s firmou Èer-

mák a Hrachovec termín, kdy dojde k dohodnutému bezplat-
nému odvodnìní tìchto prostor ( park pøed Z� )
Rada souhlasila

s ulo�ením in�. sítí do PK pozemkù (vedených v pùvod-
ních èíslech pozemkového katastru) a následné smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemena s tím související
Rada nesouhlasila

s vypsáním výbìrového øízení na zpracovatele geometric-
kých plánù a s poøizováním geometrických plánù (GP) pro
konkrétní �adatele, kteøí provádìjí stavební èinnost na ne-
identifikovaných pozemcích. Rada ukládá vedoucímu OMI,
aby projednal s ka�dým investorem otázku financování GP.
Rada nesouhlasila

s odprodejem ani s pronájmem pozemku è. parc. 4084/1
dle �ádosti man�elù Køapkových a ukládá starostovi odpo-
vìdìt �adateli písemnì v intencích jednání rady.
Rada souhlasila

se vstupem a vybudováním mùstku pøes odvodòovací pøí-
kop è. parc. 1464 k pozemku è. parc. 1475 v k.ú. Újezd nad
Lesy.
Rada souhlasila

se vstupem a stavbou IS a vjezdu na pozemky parc.
è. 1179/42 a 1179/75 z komunikace Borovské è. parc. 1179/1
v k.ú. Újezd nad Lesy dle usnesení Rady MÈ è. 935.
Rada souhlasila

s aktualizací pøedchozích souhlasù (usnesení Rady MÈ
è. 964 ze dne 4. 9. 2001 a è. 1014 ze dne 31. 10. 2001) s dot-
èením pozemkù 557/1, 557/6, 1312/1 a 1312/4 pro vydání SP.
Rada povìøuje

Ing. �afaøíka správcem kapitoly 02 � mìstská infrastruk-
tura, 03 � doprava, 07 � bezpeènost a 08 � místní hospodáø-
ství, a to s platností od 10. dubna 2003.
Rada odvolala

Ing. Vosku z funkce èlena výbìrové komise k 9. 4. 2003
a jmenuje ing. �afaøíka èlenem výbìrové komise od 10. 4.
2003.
Rada odvolala

pí. Koøínkovou z funkce tajemníka KMH k 9. 4. 2003
a jmenuje ing. Adama tajemníkem KMH od 10. 4. 2003.
Rada jmenovala

pí. Koøínkovou èlenkou KVV od 10. 4. 2003.
Rada ulo�ila

vedoucímu SÚ zjistit podle územního plánu èíslo parcely,
na které lze Sbìrný dvùr stavìt a ukládá ing. �afaøíkovi zjistit
velikost pozemku.
Rada schválila

výbìr pøijatých a nepøijatých dìtí do M� Roho�ník a do
M� Li�ická dle pøílohy, která je souèástí originálu zápisu.
Výbìr dìtí byl proveden na základì schválených kritérií Ra-
dou MÈ Praha 21 usnesením è. 66 ze dne 12. 2. 2003. Rada
ulo�ila pí. Koøínkové, aby informovala øeditelky M� o vý-
sledku výbìru pøijatých a nepøijatých dìtí v souladu s usne-
sením rady.
Rada schválila

pravidla pro poskytování odmìn øeditelùm �kol, pøed�kol-
ních zaøízení a �kolských zaøízení zøizovaných MÈ Praha21,
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pravidla pro stanovení vý�e pøíplatku za vedení k poskytnutí
osobního a zvlá�tního pøíplatku øeditelùm �kol, pøed�kolních
zaøízení a �kolských zaøízení zøizovaných MÈ Praha 21 a pra-
vidla k periodickému hodnocení práce øeditelù Z� a M�
zøízených MÈ Praha21.

Tato pravidla vycházejí ze zákona è. 564/1990 Sb. o státní
správì a samosprávì.
Rada souhlasila

s doplnìním Jednacího øádu finanèního výboru o bod 5 d:
finanèní výbor mù�e na své jednání pøizvat zástupce vedení
MÈ Praha 21, vedoucí pøedstavitele úøadu nebo vedoucí od-
borù v souvislosti s projednávanou problematikou. Pøizvaní
vystupují jako hosté bez hlasovacího práva. Rada ukládá sta-
rostovi, aby pøedlo�il tento bod na jednání zastupitelstva.
Rada schválila

uvolnìní finanèní èástky do vý�e 100. 000,- Kè na rekul-
tivaci �kolního høi�tì. Rada ulo�ila ing. Koblicové, aby pøe-
vedla tyto prostøedky z rezervy kapitoly 10 � pokladní správa
do kapitoly 06 � kultura a sport
Rada souhlasila

aby projektová dokumentace na rekonstrukci chodníkù
byla èerpána z kapitoly 03 � doprava.
Rada uvolnila

èástku ve vý�i 47. 000,- Kè na smìrové ukazatele z rezervy
kapitoly 10 � pokladní správa do kapitoly 03 � doprava
Rada schválila

uvolnìní finanèní èástky ve vý�i 289.000,- Kè na pro-
placení faktur firmì Skanska. Rada ulo�ila ing. Koblicové,

aby pøevedla tyto prostøedky z rezervy kapitoly 10 � pokladní
správa do kapitoly 08 � místní hospodáøství.
Rada schválila

nákup nového osobního automobilu Fabia a souhlasila
s úhradou formou leasingu ve vý�i 130 tis. Kè vèetnì splátek
do konce roku 2003.
Rada nesouhlasila

se sní�ením poplatku za zábor veøejného prostranství paní
Marcely Novákové, bytem Nesmìøická 398, Praha 9 � Újezd
nad Lesy
Rada nesouhlasila

s �ádostí pana J. Hanu�e o povolení prodlou�ení doby
platby za gará� è. 1 v domì è.p. 1606 ul. Roho�nické
Rada vzala na vìdomí

�ádost pana Dykasta o vybudování dìtského høi�tì na parc.
è. 4312/11 a nesouhlasila se zaøazením finanèního po�adavku
do rozpoètu na rok 2004
Rada schválila

zøízení funkce referenta vnitøního auditu Úøadu MÈ Praha 21.
Rada schválila

odepsání pohledávky spol. FIVA ve vý�i 16.500,- Kè z 15.
8. 1995 za u�ívání veøejného prostranství.
Rada schválila

odstoupení od Mandátní smlouvy è. 73/01 ze dne 7. 12.
2001 se spoleèností Vo a Be s.r.o. a povìøila starostu pod-
pisem výpovìdi smlouvy po konzultaci s právním zástupcem
JUDr. Fialou.

Andrea Zikmundová
zástupkynì starosty Mìstské èásti Praha 21

 PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji v�em rodièùm a zamìstnancùm mateøské �koly, kteøí

se dne 5.4.2003 zúèastnili brigády na úpravu �kolní zahrady.
Pøi�lo nás celkem 34 dospìlých a témìø stejný poèet dìtí,

které také pøilo�ily ruce k dílu. Posezení u kávy (dìti u èaje
a su�enek) zakonèilo pøíjemné dopoledne.

Anna Vlková,
 øeditelka M� Sedmikráska

MEZI LIDMI

EVIDENCE KOL:
Sebou pøineste: doklad o koupi kola, kolo, OP

Ka�dé kolo dostane samolepku.
Úøední hodiny:

Klánovice støeda 14.00 � 18.00 hod.
Okrskáøi v Lomecké ul. pondìlí 16.00 � 18.00 hod.

PROVÃRKA  SIR…N
Na základì vyhlá�ky Ministerstva vnitra k pøípravì a provádìní

úkolù ochrany obyvatelstva jsou od øíjna r.2002 ka�dou první
støedu v mìsíci ve 12 hodin zkou�eny sirény vysíláním nepøe-
ru�ovaného tónu po celé Èeské republice. Tato pravidelná aktivace
jednotného systému varování slou�í k ovìøení provozuschopnosti
instalovaných sirén. Opakované mìsíèní zkou�ky odhalí, které
sirény nejsou funkèní, pøípadnì kde nejsou sly�et èi kde je
sly�itelnost malá, a poté bude zaji�tìna náprava. Pokud v místì
va�eho bydli�tì zjistíte nedostatky, oznamte to prosím na Úøad
MÈ Praha 21- krizové øízení, tel. 281971685, linka 58.

Jitka Králová, krizové øízení

SV¡TEK MATEK
Sbor pro obèanské zále�itosti spoleènì se sdru�ením dù-

chodcù a ÈÈK v Újezdì n/Lesy pøipravuje setkání dùchod-
kyò u pøíle�itosti svátkù matek. Oslava se uskuteèní dne 11.5.
2003 od 14.00 hod. v jídelnì �koly, Polesná ul.

Bude pøipraveno tradièní poho�tìní a kulturní program.
Tì�íme se na shledání s Vámi

SPOZ + ÈÈK
a Sdru�ení dùchodcù
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NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Valja ST›BLOV¡ Ondinino prokletÌ
LudvÌk SOU»EK Pevnost bÌl˝ch mravenc˘
Tom CLANCY Bod dopadu: Net Force
Betrice SMALL Skotsk· nevÏsta
Allan PEASE ProË muûi lûou

a ûeny pl·Ëou
VladimÌr NABOKOV Lolita
Janet DAILEY DuchovÈ minulosti
Nora ROBERTS SmrtÌcÌ sv·tky
Petra HŸLOV¡ PamÏù mojÌ babiËce
Danielle STEEL PozdnÌ l·ska
Mika WALTARI äùastn· hvÏzda
Pavel MARTIN VelikonoËnÌ kucha¯ka
Michael BLAKE Posv·tn· stezka
Ruth RENDELL P·n v¯esoviötÏ
Mary Higgins CLARK TatÌnkova holËiËka

George GOODCHILD Jezdec O¥Neill
Wolfgang KAWOLLEK PokojovÈ bonsaje
Michael CRICHTON Pohotovost
Alba ROSSI Encyklopedie matematiky

»esk· b·snick· moderna

PRO ML¡DEé

Hana DOSKO»ILOV¡ PoslednÌho kousne pes
Patrik KUPEC Kr·lovÈ magie
Zuzana FRANCKOV¡ Bibi, milovnice zvÌ¯at
Lenka STR¡NSK¡ V˘nÏ ohnÏ
Jan SUSA »ervenÈ Karkulky

Va Ì̄me s†MÈÔou
Milena LUKEäOV¡ Jak to chodÌ na svÏtÏ
Daniel HEVIER ÿÌöe AGORD
Milada MOTLOV¡ Zlat· br·na

Marie Tomaidesov·
knihovnice

galerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na prodejnÌ v˝stavy

Michael Dircks - AustralskÈ doteky
29.4. ñ 24.5.

vernis·û s hudbou a zpÏvem je v ˙ter˝ 29.4. v 17.00 hodin

V˝tvarnÈ pr·ce û·k˘ Masarykovy ökoly Kl·novice
a Masarykovy ökoly ⁄jezd nad Lesy

26.5. ñ 31.5.
vernis·û s vystoupenÌm û·k˘ je v pondÏlÌ 26.5. v 17.00 hodin

St·l· prodejnÌ v˝stava:
J. »ern ,̋ J. HanûlÌk, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, K. Oberthor,

Z. Oberthorov·-Popelkov·, M. Pat¯iËn˝, M. Poövic, A. Reon, E. Srncov·, H. ätefkov·-Hruökov·, J. Tich ,̋
O. Vyleùalov· a dalöÌ

TÏöÌme se na Vaöi  n·vötÏvu
otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod.

sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,

Na telefonech 602 341 318 a 777 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)
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ST¡TNÕ ⁄STÿEDNÕ ARCHIV V†PRAZE
Informace o výstavì �Skonèeno a po-
depsáno. Drama Pra�ského povstání
ve fotografii.�

Stejnì jako v minulých dvou letech
poøádá i letos Státní ústøední archiv
v Praze, tentokrát ve spolupráci s Vo-
jenským historickým ústavem, výstavu
pod názvem �Skonèeno a podepsáno.
Drama Pra�ského povstání ve
fotografii�. Zá�titu nad touto výstavou
pøevzali: pøedseda Senátu Parlamentu
Èeské republiky pan Petr Pithart a mi-
nistr vnitra Èeské republiky pan Stani-
slav Gross.

Výstava má v maximální mo�né míøe
pøiblí�it atmosféru víru událostí, které
zmìnily tisíce lidských osudù, vzdát poctu
v�em, kteøí polo�ili své �ivoty. Unikátní
dokumentární fotografie, zobrazují stì-
�ejní události a mnohdy drastické sku-
teènosti, které mohou být pro øadu ná-
v�tìvníkù výstavy pøekvapivé a �okující.
Název výstavy je více ne� symbolický.
Právì slovy �Skonèeno a podepsáno�
je zakonèen text kapitulace podepsaný
Èeskou národní radou a nìmeckým gene-
rálem Toussaintem 8. kvìtna 1945.

Výstava si neklade za cíl být odbornou
historickou studií, i kdy� autoøi vy-
cházeli z odborných statí, monografií,
z dùkladného studia archivních
pramenù a z konzultací s odborníky,
kteøí se problematikou Pra�ského po-
vstání zabývají. Poprvé od konce druhé
svìtové války, mohou náv�tìvníci
výstavy shlédnout skuteèný obraz
�esti kvìtnových dnù, které ovlivnily
vývoj Èeskoslovenska po roce 1945.
A to díky schopnosti fotografie zachy-
tit natrvalo události, které byly v minu-
losti tak èasto zneu�ívány v mocenský
prospìch jedné skupiny lidí.

Kromì fotografií, z nich� celá øada
nebyla nikdy zveøejnìna, bude mo�né
na výstavì shlédnout originální archiv-
ní dokumenty: telegramy, depe�e, roz-
kazy nìmeckého velení a samozøejmì
originál Protokolu o provedení formy
kapitulace nìmeckých branných sil,
dále: autentické uniformy a zbranì
úèastníkù povstání.

Výstava bude doprovozena stejno-
jmennou, výpravnou fotografickou

publikací, jejím� autorem je Zdenìk
Rouèka. Kniha je po 58 letech prvním
uceleným pohledem na události kvìt-
nových dní roku 1945. Poutavou for-
mou � prostøednictvím fotografií, do-
chovaných v nejrùznìj�ích archivech,
muzeích i v soukromých sbírkách, je
ètenáøi, i náv�tìvníkovi výstavy, pøed-
lo�en realistický obraz �esti kvìtnových
dní roku 1945. Autor knihy nashro-
má�dil více ne� 5000 dokumentárních
fotografií z rùzných zdrojù, z nich� 500
zaøadil do své knihy. Výstava je pak
výbìrem toho nejlep�ího � náv�tìvník
shlédne 130 fotografií opatøených texty,
v øadì pøípadù se jedná o fotografie
veøejnosti zcela neznámé.

Výstava se koná v Archivním areálu
v Praze na Chodovci, Archivní 4,

Praha 4, ve výstavní síni Státního
ústøedního archivu v Praze. Bude
otevøena od 6. kvìtna do 6. èervna
2003, dennì, kromì pondìlí, od 10.00
do 18.00hodin. Slavnostní zahájení:  5.
kvìtna 2003 v 17.00hodin .

Výbìr 30 fotografií bude, jako
upoutávka na hlavní výstavu, insta-
lován v Jindøi�ské vì�i, ve stejném
termínu.

Dopravní spojení: metro A, stanice
�elivského, odtud autobusem MHD
è.213 do stanice Chodovec nebo metro
C, stanice Opatov, odtud autobusem
MHD è.213 do stanice Chodovec.

V Praze dne 9.4. 2003
PhDr. Emilie Bene�ová, Státní

ústøední archiv v Praze
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ZE äKOLY
Zveme rodièe budoucích prvòáèkù na první tøídní schùzku, která se koná 21.kvìtna 2003 v 17 hodin v budovì základní

�koly (kde probíhal zápis).
Tì�í se na Vás paní uèitelky Va�ich dìtí.                                                                                           za 1.stupeò Z�

   V.Vacková

RŸZN…

VÕTEJTE VE FASCINUJÕCÕM SVÃTÃ BAREVN›CH

JAPONSK›CH KOI KAPRŸ
Kdo prvnì uvidí jezírko s prvotøídními KOI, tomu to

zaruèenì vyrazí dech. Takové velké ryby a barevné v na�ich
zemìpisných �íøkách a ve sladké vodì k vidìní, to je nìco
neobvyklého. Po chvíli ú�asu se nejèastìji vysloví otázka:
�Dají se ty ryby jíst?�. To v�em milovníkùm pøírody vyrazí
dech. Snìdli by jste svého papou�ka, koèku nebo jiného va-
�eho miláèka? Je to zcela urèitì velice nepravdìpodobné.
Mo�ná vás k tomu vede jejich velikost. A odpovìï na tuto
otázku: �Mohou, ale nejedí se�. Z hlediska osobního vztahu
ke KOI kaprùm a vzhledem k jejich cenì by bylo asi
dekadentní dát tyto ryby do hrnce.

Jedno je ale jisté, �e KOI je domácím zvíøetem /rybou/.
KOI jsou velice milí, nechají se hladit, krmit rukou a jsou
velmi pøítulní. Oblíbenost KOI vznikla jejich milou povahou
a zázraèným vyzaøováním, které pozitivnì ovlivnilo ka�dého.

Taková imponující osobnost ale vy�aduje samozøejmì pro-
støedí které tuto výjimeènost podtrhuje. Tímto vám chceme
naznaèit, �e KOI je nároèná ryba, která má vy��í po�adavky
na své prostøedí. Nìkteøí chovatele KOI mají problémy se
svými rybami, ve vìt�inì pøípadù je to problém s vodou. Jsou
to problémy plynoucí z nesprávného zalo�ení jezírka a s ne-
dostateènou filtrací vody. �Král jezírek� potøebuje králov-
ské prostøedí, aby v nìm mohla vyniknout jeho výjimeènost.

Rybníèky a jezírka urèená k chovu ryb se zásadnì li�í od
biotopových rybníèkù a jezírek. Biotopový rybníèek je vlast-
nì organismus, který si sám urèuje vlastní rovnováhu. Je
hodnì osázen vodními rostlinami, které se starají o filtraci
vody a o napadané �ivoèichy se starají ryby a bakterie tak,
�e s kvalitou vody v takovém rybníèku namáme vùbec �ádný
problém. KOI rybník je na rozdíl od pøedchozího typu stále
zatì�ován organickými materiály /krmení, výkaly, napadané
neèistoty z okolí apod./ a z toho vyplývá, �e biologickou
rovnováhu musíme vytvoøit umìle, tj. kvalitním filtraèním
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zaøízením. Pøi zøizování zahradního jezírka pro KOI kapry
je tedy nutné dokonale v�e naplánovat a zajistit tak optimální
pøedpoklady k vytvoøení biologické rovnováhy potøebné pro
chov ryb. I kdy� ale vypadá KOI rybníèek svým uspoøádáním
jinak ne� biotopový rybníèek, splòuje v�echny pøedpoklady
k bezproblémovému chovu KOI.

KOI si podmanili takøka celý svìt. Stávají se domácími
miláèky, nebo� jsou nebojácní a pøátel�tí, brzy zaènou brát
potravu z ruky a nechají se i hladit. Je velmi pøíjemné sledovat
jak ryby rostou, �ijí s vámi a postupnì se mìní v krásnou
barevnou rybu s nezamìnitelnými kresbami. Samozøejmì
existují standardy, podle kterých se na výstavách hodnotí
celkový vzhled ryby a jak musí prvotøídní KOI vypadat. Ale
i kdy� nebude vá� KOI zrovna ��ampionem�, získá si vás
svou výjimeènou osobností.

Závìrem nám dovolte vás pozvat na výstavu tìchto �králù
zahradních jezírek�, která se uskuteèní od 26.dubna do
4.kvìtna 2003 v Praze � Újezdì nad Lesy, Nesmìøická 398

(penzion Bonsai). Bude zde k vidìní více jak 800 kusù KOI
ve velikostech od 10cm do 70cm.

Tì�íme se na va�i náv�tìvu.

ODVODNÕ ÿÕZENÕ
V dobì od 1.4.2003 do 30.5.2003

probìhnou na Územní vojenské správì
Praha  východ, se sídlem Sobotecká 9,
Praha 10 pravidelné odvody brancù roè-
níku narození 1984 a star�ích. Za tímto
úèelem byly brancùm rozeslány povo-
lovací rozkazy a úøadùm mìstských
èástí veøejné vyhlá�ky k pravidelným
odvodùm. Ti, kteøí povolávací rozkaz
neobdr�í a je�tì se odvodnímu øízení
nepodrobili, jsou na základì branného
zákona è.218/1999, povinni dostavit se
ve vý�e uvedeném termínu na vojen-
skou správu a splnit si odvodní povin-
nost. Od osobní úèasti na odvodech jsou
osvobozeny osoby s vá�nou tìlesnou

vadou, nemocí a obèané zbavení zpùso-
bilosti k právním úkonùm a to na zákla-
dì dokladù zaslaných na územní vojen-
skou správu.

Bli��í informace o odvodní povin-
nosti se dozvíte na telefonu: 267311294
linka 402-406.

AKTIVNÕ Z¡LOHY DOBROVOLN…
Jedním z dùle�itých krokù reformy

armády ÈR je vytvoøení zálohy dobro-
volné (dále je ADZ). Obèané � vojáci
v záloze, kteøí mají zájem o ADZ, uza-
vøou s územní vojenskou správou do-
hodu o dobrovolném udr�ování své vo-
jenskoodborné pøipravenosti na dobu
dvou a� pìti let. Voják v záloze musí

Náèelník
Územní vojenské správy Praha východ

Podplukovník Ing. Miroslav TLAMICHA

absolvovat cvièení o celkové délce 18
dnù (z toho 4 soboty a 4 nedìle). Za to
obdr�í dvojnásobek slu�ného a za
ka�dý mìsíc odmìnu ve vý�i 500,-Kè,
která se vyplácí v lednu následujícího
roku po splnìní podmínek dohody.
AZD jsou urèeny pro tvorbu bojových
zálo�ných jednotek, ale i pro záchranné
práce pøi katastrofách. Zájemci se mohou
pøihlásit na Územní vojenské správì
Praha východ, Sobotecká 9, 101 17,
Praha 10 v pondìlí nebo ve støedu od
8.00 do 17.00 hod.

Bli��í informace k ADZ obdr�íte na
telefonu: 267311294 linka 100 a 106.

A léta bì�í ...
V na�í mìstské èásti vyrostlo v posledních letech mno�ství

nových domù a bytových komplexù, a to jak v rámci indi-
viduální výstavby tak i v rámci developerských projektù
stavebních a developerských spoleèností. Jednou z  develo-
perských akcí byla i výstavba øadových domù v Domano-
vické ulici spoleènostmi AGIMM, spol. s r.o. (stavebník)
a REALSTAR PLUS s.r.o..(dodavatel stavby). Øadové domy
byly dokonèeny a zkolaudovány stavebním úøadem v roce
1997, a� na jednu �malièkost�, pøíjezdovou komunikaci, která
byla souèástí projektu.

Ka�dý z nás obyvatel této mìstské èásti velice dobøe ví
o �patném stavu místních komunikací. Bohu�el, my majitelé
a obyvatelé ØD postavených vý�e uvedenými spoleènostmi
mù�eme potvrdit, �e k této svízelné situaci pøispívají i po-
dobné �developerské projekty�. Od roku 1997, kdy jsme se
nastìhovali do svých nových domovù, zùstala toti� komu-
nikace trvale nedodìlána.

Od roku 1997 probìhla øada jednání, urgencí a bylo vydá-
no nìkolik výzev ze strany státních orgánù k odstranìní nedo-
statku. Bohu�el bez výsledkù. A tak si èasto kladu otázku,
zda tento stav nebyl ji� v prvotním zámìru �developerského
projektu� jako jakýsi �bonus� èi �zpestøení�. Bonus ve formì
úspory za obuv, ponìvad� nejvhodnìj�í obuv na tuto místní
�promenádu� jsou holínky. A zpestøení ve formì dobrodru�-
ství pøi cestì domù za nepøíznivého poèasí, kdy si èlovìk
pøipadá jako hlavní hrdina filmu �Dlouhá cesta domù�.
A nebo chtìjí pánové z uvedených spoleèností pøispìt do
vzpomínkového programu �A léta bì�í...�. V tomto pøípadì
musí uznat, �e se jim to od roku 1997 daøí dokonale.

Inu buï jak buï, nikdo není dokonalý a mo�ná, �e se
doèkáme nápravy. Dal�í termín, který vydal státní orgán do-
zoru byl stanoven na 15. 9. 2003. Mezitím v�ak �dr�me palce�
dal�ímu projektu spoleènosti REALSTAR PLUS s.r.o. v na�í
obci, a to výstavbì bytového domu v ulici Plhovská-Èí-
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�ovská. Uvidíme, zda i v tomto pøípadì má tato spoleènost
pøipraveno nìjaké �eso v rukávu�.

A na závìr dodávám následující: jednatelé spoleènosti
AGIMM spol. s r.o. jsou pánové Ivan Stárek a Jiøí Duchoò,

jednatelé a majitelé spoleènosti REALSTAR PLUS s.r.o. jsou
pánové Ivan Stárek a Radek Havel. Spoleènost REALSTAR
PLUS s.r.o. je majoritním vlastníkem spoleènosti AGIMM,
spol. s r.o.

Marek Gestinger,  Domanovická 1219

Vá�ení obèané mìstských èástí Praha 21, Bìchovic, Kolodìj a Klánovic.
V souèasné dobì se setkáváme s velkým mno�stvím oprávnìných otázek na�ich obèanù z oblasti jejich zabezpeèení
v krizových situacích. Týká se to zejména ukrytí a vybavení prostøedky individuální ochrany (ochranné masky,
dìtské vaky a kazajky, zdravotnické prostøedky).
Vybrali jsme z nejèastìj�ích dotazù:
Jak budete informování o situaci :
Na konkrétní situaci upozorní houkání sirény.
V pøípadì vyhlá�ení mimoøádné události nebo krizové situace získáte prvotní informace na rádiových frekvencích nebo na
TV kanálech.
Pokyn k evakuaci by byl pøedán obyvatelstvu v ohro�ených místech formou tísòové informace, prostøednictvím sdìlovacích
prostøedkù a pracovníkù záchranného bezpeènostního systému hlavního mìsta Prahy.
V takovém pøípadì je nutné pøedev�ím:
- uzavøít pøívod vody a plynu a vypnout elektøinu
- pøipravit si s sebou nejnutnìj�í vìci (evakuaèní zavazadlo)
- provìøit, �e i va�i sousedé vìdí, �e byla naøízena evakuace
Doporuèený obsah evakuaèního zavazadla :
Evakuaèní zavazadlo � do 25 kg  pro dospìlého, do 10 kg pro dìti, zavìsitelné na ramena a opatøené jmenovkou majitele.
l na první 2-3 dny si vezmìte trvanlivé potraviny z vlastních zásob (chléb,su�enky,konzervy a balenou vodu)
l ochrannou masku (pokud je vlastníte)
l úèelné obleèení a obutí
l osobní léky, zákl.zdravotnické potøeby, toaletní a hygienické potøeby, brýle
l osobní doklady, cennosti, psací potøeby
Tvar a význam varovného signálu
Varovný signál je vyhla�ován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteøin. Vyhla�ován mù�e být tøikrát za sebou v cca
tøíminutových intervalech.
Kdy� zazní siréna, nezapomeòte na tøi základní kroky vedoucí k Va�í záchranì:
l okam�itì se ukryjte
l zavøete dveøe a okna
l zapnìte rádio nebo televizi
To je nejrychlej�í a nejbezpeènìj�í zpùsob, jak zjistit, co se dìje a co je nutné udìlat!
Kde jsou úkryty pro obèany :
l vìt�í závody a organizace mají úkryty pro vlastní pracovníky ve vlastních objektech
l �koly v�ech typù mají provizorní úkryty pro �áky a zamìstnance.
Zároveò mají i prostøedky individuální ochrany (filtry k maskám budou dodány z centrálních skladù Magistrátu hl.m.Prahy.
l pro ostatní obèany � majitelé domù (obec, bytová dru�stva, fyzické osoby postupnì zajistí
ukrytí v provizorních podmínkách v podsklepených budovách  improvizované úkryty /IÚ
Úèastnit se na spoleèném budování IÚ pro ukrytí je povinen ka�dý obèan fyzicky a psychicky schopný. Jedná se zejména o
vyklizení vhodných prostor a uvolnìní pøístupových cest a zvý�ení ochranných vlastností vytipovaného prostoru . Je tøeba
se zamìøit na zesílení a utìsnìní otvorù ve stìnách (okna, dveøe), podepøení stropu, pøípravu vnitøního vybavení vè.
Vypro��ovacího náøadí (lopata, krumpáè, sochor apod.) a nouzového WC, úpravu únikových cest, ale i zaji�tìní vìtrání.
Souèasnì pøekontrolovat funkci hlavního uzávìru plynu, vody, páry apod. pro pøípad destrukce domu. Dal�í podrobnosti
úprav a vybavení IÚ mù�ete získat na na�em úøadì MÈ Praha21, krizové øízení.
Na území hl.m.Prahy jsou  úkryty  jednak stálé tlakovì odolné a ochranný systém metra.
Tyto, a� na výjimky lze vyu�ít pøedev�ím v pøípadì váleèných událostí.
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Prostøedky individuální ochrany
Stát zabezpeèuje prostøedky individuální ochrany jen pro dìti od narození do ukonèení povinné �kolní docházky a pro
osoby umístìné ve zdravotnických a sociálních zaøízeních.
Kde získáte prostøedky individuální ochrany:
l pro dìti do 3 let ve výdejním støedisku Úøadu MÈ  v Staroklánovické ul.260. Dìti do 3 let s trvalým pobytem na mìstské

èásti Klánovice, Kolodìje a Bìchovice ve svých úøadech MÈ. Av�ak a� po dodání z centrálních skladù Magistrátu
hl.m.Prahy.

l dìti od 3 let a �koláci do 18 let ve vlastní �kole
l osoby umístìné ve zdravotnických a sociálních zaøízeních v tìchto zaøízeních
l ostatní obèané mají mo�nost nákupu ve specializovaných prodejnách.
Napøíklad:
l Petr Pícha, V Okru�í 2158/12, Praha 3 �i�kov, tel.: 266313167
l Klimafil s.r.o., Sluneèná 2, Praha 10, tel.: 274778623
nebo pøímo u výrobce
l Gumárny Zubøí a.s., tel.spojovatelka: 571662111, prodejna: 571662326

webstránky : www.GUZU.cz
l SIGMA GROUP a.s., ul.J.Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel.spojovatelka 585651111, prodejna tel.585651400
Souèasná cena je od 1.500 do 5.000 Kè.                                                                                         Jitka Králová

Úøad  mìstské èásti Praha21
Krizové øízení

NÏco o kynologii
Kynologická organizace pùsobí na

území Újezdu nad Lesy ji� od roku 1985.
Národním výborem nám byl tehdy pøi-
dìlen prostor skládky za újezdským
rybníkem. Vlastními silami jsme prostor
asanovali, za pomoci národního výboru
vybudovali klubovnu a od té doby jsme
se sna�ili pøivést ke správnému postoji
ke psu nejen mláde�, ale i dospìlé.
Z na�ich øad vze�lo nìkolik úspì�ných
kynologù, nejen závodníkù, ale i cho-
vatelù psù. Tøi úèastníci Mistrovství
republiky, Kodrlová Pavla 2001, Horák
Michal 2002, Merhaut Josef je pøi-
praven na rok 2003.

Závodnická kariéra není ale na�í
prioritou. Posláním kynologických
klubù je hlavnì osvìta, nauèit èlovìka
si ze psa udìlat pøítele, proto�e ten se
pak �patnì �strká� do útulku. Vìøte mi,
�e to jde, jde to i s takzvanými �bojo-
vými plemeny�. Ka�dé �tìnì, tak jako
i jiné mládì se narodí s tìmi nejlep�ími
úmysly jak pro�ít svùj �ivot. V pøípadì
psù je problém v èlovìku, který si �tìnì
poøídí nìkdy s dobrými úmysly, nìkdy
jako zdroj výdìlku, nìkdy jako kom-
penzaci komplexu ménìcennosti a nì-
kdy dokonce jako chvilkový rozmar.
Takový psík z rozmaru, zaèíná i konèí
v tìsném kotci s �ádným výbìhem,

s nepravidelnými nebo �ádnými
vycházkami a nebo je�tì lépe, hned jak
se sundá s pupeèní �òùry, tak se pøivá�e
na øetìz. Je to jistì velice tvrdì napsané,
ale vìøte nebo ne, je to i tvrdá realita.
Nám, co se tak ke svým psím kamará-
dùm nechováme spí� vyvstává otázka,
kdo je ten soudce, co si dovolí �tìnì
odsoudit do zamøí�ovaného, nebo øetì-
zového kriminálu? Èím si to ten tvo-
reèek zaslou�il? Mohu Vám odpovìdìt,
nièím, jenom jeho tzv. pán si dost dobøe
nerozmyslel, �e nový èlen domácnosti
má také právo na svùj koutek, svoji
zábavu a svùj díl lásky. Na na�e cvièi�tì
dochází psí miminka i dospìláci, po-
sti�ené nálepkou �bojové plemeno�
a jeliko� ti kteøí dochází na cvièi�tì,
jsou ti, co jsou schopni korigovat ne-
vhodné nápady svého psa, jsou bez a
nebo s minimem problémù. Psa lze
vychovávat k ledasèemu, jsou psi kteøí
jsou dobøí jako záchranáøi, hledaèi drog
nebo výbu�nin, dokonce na vyhledává-
ní ohniska po�áru. V po�árních slu�-
bách je dokonce fena Aschli, zvaná
Popelka, v dr�ení na�eho èlena pana
Ludvíka Pince. Poslední dobou tato
dvojice plní titulní stránky nejrùznìj-
�ích odborných èasopisù. Dal�í kate-
gorií jsou psi obranáøi. Je mylné se

domnívat, �e kdy� bude pes chodit na
obranu, �e se stane agresivní, opak je
pravdou, pes se nauèí zasáhnout jen
tehdy kdy� je k tomu vyzván svým
psovodem a následnì svou koøist
i pustit. Pes který toto umìní nezvládá
a je�tì navíc mu chybí nále�ité sebevì-
domí, je èasovaná bomba. V pøípadì
nevychovaného pittbulla a plemen se
specifickým zpùsobem zákusu je
problém jak donutit psa rozevøít èelisti
a pustit. Hlavnì proto by mìli majitelé
tìchto plemen nav�tìvovat odborná
cvièi�tì a vìøím �e by lépe pochopili,
�e je to pes jako ka�dý jiný, jenom
èlovìkem vy�lechtìný k nìèemu, co
v na�ich civilizovaných podmínkách u�
nepotøebuje a je jenom na èlovìku jak
se zachová aby tato hrdá a veselá ple-
mena nebyla vláèena po èerných kro-
nikách. Chci je�tì pøedejít námitkám,
�e �a� se mi nìco stane tak ...�, stalo se
mi, jsem kousnutá já i moje fena, byl
problém dostat ji pittbullce ze zubù, ale
nezmìní to mùj názor na plemeno, èlo-
vìk je vinen, èlovìk a� pyká. Závìrem
bych Vás chtìla pozvat na náv�tìvu. 27
dubna 2003 bude na na�em cvièi�ti
probíhat svod mladých, bonitace a svod
plemených psù a fen plemene erdel-
terier, dne 10 kvìtna zkou�ky podle
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RŸZN…
Národního zku�ebního øádu (NZØ) a 17
kvìtna 3 roèník �den pinèe�, klubová
výstava a bonitace tého� plemene. Také
poøádáme 11 roèník �Krajské výstavy
psù PRAHA� s mezinárodní úèastí,
spojenou se speciálními a klubovými

výstavami nìkterých plemen. Tato
výstava se letos koná 28.9.2003 a to
v kynologickém centru �RYCHETY�
v Praze 10 - Uhøinìvsi, ul. K Dálnici.
Na podzim bude tøetí roèník závodu
podle NZØ a mezinárodního zku�eb-

ního øádu IPO a SchH �ÚJEZDSKÝ
POHÁR�. Ka�dou sobotu odpoledne je
cvièební den, ostatní dny po dohodì.
zko.ujezdnadlesy@centrum.cz

Jaroslava Rù�ièková

POLICIE HL¡SÕ

POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY
Zpráva

Za mìsíc bøezen 2003 bylo zaevidováno na místním oddìlení policie ÈR
Újezd nad Lesy 12 trestních vìcí a 4 pøestupky, které byly spáchány v obvodu
Mìstské èásti Újezd nad Lesy. Ze 12 trestních vìcí bylo 6x vloupání do
motorového vozidla, dále bylo 1x vloupání do rodinných domkù, 1x vloupání
do sklepní  koje, 2x vloupání do rek.chatky, 1x vloupání do obèerstvení a 1x
pokus o vloupání do prodejny.

U spáchaných pøestupkù do�lo 2x odcizení popelnic, 1x odcizení poklic
z vozidla a 1x po�kození zrcátka.

mjr.Køi��an
vedoucí MOP

Podmínky pro pøijetí:
- státní obèanství Èeské republiky
- vìk od 18 let
- ukonèené støedo�kolské vzdìlání s maturitou
- dobrý fyzický, psychický a zdravotní stav
- obèanská bezúhonnost
- ukonèená základní, pøípadnì náhradní vojenská slu�ba

(pokud podléhá branné povinnosti)

Nabízíme:
- perspektivní zamìstnání s mo�ností profesního rùstu
- zdravotní a sociální zabezpeèení
- zdarma ubytování a náhrada jízdních výdajù
- dobré platové podmínky a rùst mezd
- mu�i po maturitì, kteøí doposud nevykonali vojenskou slu�bu,

mohou absolvovat tøímìsíèní náhradní vojenskou slu�bu,
nastoupí-li pak k Policii Èeské republiky, správa hlavního
mìsta Prahy

Ve�keré informace obdr�íte na adrese: Policie Èeské republiky
Místní oddìlení Újezd nad Lesy
ul.Li�ická èp.1502
190 16 PRAHA 9
tel.: 281 973 144

974 859 770

Policie Èeské republiky
Správa hlavního mìsta Prahy

p ø i j í m á  d o  s l u � e b n í h o  p o m ì r u  z á j e m c e
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POLICIE HL¡SÕ

MÌSTSKÁ  POLICIE  INFORMUJE

Vyhodnocení výsledné èinnosti za mìsíc bøezen 2003
V mìsíci bøeznu bylo strá�níky deta�ovaného pracovi�tì Klánovice zji�tìno celkem 263 pøestupkù.
Struktura zji�tìných pøestupkù: 220 � pøestupky v dopravì

38 � pøestupky ve veøejném poøádku
5 � pøestupky ostatní

Ostatní øe�ení pøestupkù: 139 � VNPP (výzva pro nepøítomného pachatele pøestupku)
8 � oznámení o pøestupku (pøíslu�nému správnímu orgánu)

Dal�í ukazatelé:
- provedeno pomocí PTC 3 134 lustrací vozidel
- 22 náhradních doruèení (úøady, soudy apod.)
- 175 zkontrolovaných osob

Dále bylo provedeno 22 kontrol se zamìøením na stánkový prodej, 189 kontrol se zamìøením na restaurace na dodr�ování
zák.37/89 Sb. (o ochranì pøed alkoholismem)

Odstraòování silnièních vozidel strá�níky MP
Schválená novela zákona è.553/91 Sb., o obecní policii opravòuje od 1.ledna roku 2003 strá�níky i k odstranìní vozidla,

které tvoøí pøeká�ku v provozu na komunikaci, nebo stojí na parkovi�ti vyhrazeném pro invalidní spoluobèany.
To znamená, �e strá�ník MP je podle § 45, odst.4, zákona è.361/2000 Sb. oprávnìn rozhodnout o odstranìní vozidla

tvoøícího pøeká�ku provozu na pozemní komunikaci, pokud øidiè nerespektoval pravidla provozu na pozemních komunikacích,
v tomto zákonì uvedených a svým jednáním vytvoøil pøeká�ku provozu na pozemní komunikaci.

Základní pojem pøeká�ky provozu na pozemních komunikacích vymezuje § 2, písm.e zákona 361/2000 Sb. (pøeká�ka
provozu na pozemních komunikacích je v�e, co by mohlo ohrozit bezpeènost nebo plynulost provozu na pozemních
komunikacích, napøíklad��.vozidlo ponechané na pozemní komunikaci).

Podmínky pro hodnocení postavení vozidla jako pøeká�ky provozu na pozemní komunikaci
splòuje vozidlo zejména v tìchto pøípadech:
a) stání na chodníku (úplné i èásteèné). Nevztahuje se na místa, kde je to dopravní znaèkou (IP 11d a� IP 11g) povoleno,
b) v místech, kde je to svislými a vodorovnými dopravními znaèkami zakázáno zastavení èi stání, napø.: B 28 (zákaz

zastavení), V 7 (pøechod pro chodce), V 10e (vyhrazené parkovi�tì) atd.,
c) ostatní pøípady poru�ení zákazu stání a zastavení, které obecnì upravuje ustanovení § 27 odst.,1,2,3,4 napø.: písm.a,

(v nepøehledné zatáèce a v její tìsné blízkosti), písm.c, (�ve vzdálenosti krat�í ne� 5m pøed pøechodem pro chodce), atd.,
d) za poru�ení ustanovení § 67 odst.4, zákona è.361/2000 Sb. (na vyhrazené parkovi�tì pro vozidlo oznaèené znakem O1,

je vozidlùm bez tohoto oznaèení vjezd zakázán).
Pøedstavitelé hlavního mìsta Prahy oèekávají, �e novela vý�e uvedeného zákona výraznì pøispìje pøi øe�ení parkovací

nekáznì øidièù.

Telefonní èísla na MP Klánovice: stálá slu�ba 281 918 886  nebo  l.156
Telefonní èísla na Policii ÈR Újezd nad Lesy: 281 973 144  nebo  l.158

Upozoròujeme obèany Újezda n/L., �e dne 9.5.2003 bude blokové èi�tìní ulic a to na sídli�ti
Roho�ník. Je tøeba ve vlastním zájmu respektovat dopravní znaèení, nebo� �patnì zaparkovaná
vozidla se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu èiní cca 1 400 Kè.
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PRŸVODCE PO ⁄JEZDSK›CH HOSPOD¡CH A RESTAURACÕCH

Ludomír Vojta
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PRŸVODCE PO ⁄JEZDSK›CH HOSPOD¡CH A RESTAURACÕCH

Èlánek nezahrnuje restauraci �Stodola� proti Peny-
marketu, ponìkud pøipomínající slovenskou kolibu, kde
lze obìdvat i veèeøet.

Dùvodem je, �e tato ji� 14. restaurace byla otevøena
a� po dokonèení rukopisu tohoto èlánku a pøedání do
tisku.

KVÃTNOV¡ ZAHR¡DKA

Kvìten je oznaèován za nejkrásnìj�í mìsíc v roce. Pøíroda
se probudila ze zimního spánku, v�e se zelená, ra�í, kvete
a pøiná�í nám radost ze �ivota. Zahrádkáøi jsou ji� v plné
práci, nebo� záhony, stromy a keøe potøebují soustavnou
pozornost. A probouzejí se také �kùdci. Mìsíc kvìten a také
èerven jsou zároveò mìsíci líhnutí motýlù obaleèe
jableèného. Ka�dý z nás zná èervivost jablek a hru�ek. Tato
u nás ka�doroènì znehodnocuje prùmìrnì 35% tohoto ovoce,
co� pøedstavuje nákladní vlak z Prahy do Tábora..

Èervivost jablek a hru�ek zapøíèiòuje obaleè jableèný
(LASPEYRESTA (CYDIA) POMONELLA), který je roz�í-
øen po celém svìtì v�ude tam, kde se toto ovoce pìstuje.

Pøezimuje ve stádiu dospìlé housenky na nejrùznìj�ích su-
chých místech, v�dy v bìlavém pevném oválném zámotku.
Nalezneme jej pod starou borkou jabloní a hru�ní, ale i jiných
stromù, za prkny besídek, chat, tyèkových plotù a na dal�ích
suchých místech, kde bylo tøeba jen krátce uskladnìno èer-
vivé ovoce. Kukla je ka�tanovì hnìdá, lesklá, 12 � 14 mm
dlouhá. Z ní se koncem kvìtna, nebo a� poèátkem èervna
líhne dospìlý obaleè. V rozpìtí køídel mìøí jen 16 � 18 mm.
Køídla jsou bøidlicovì �edá s vìt�í èernou skvrnou v ní� jsou
tøi prou�ky mìïovì lesklé. Kdy� sedí na kùøe kmene s køídly
støechovitì nad tìlem slo�enými, není k rozpoznání od okolí
s ním� dokonale splývá. Létá jen za soumraku a v noci kolem
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21 a� 23 hodiny, kdy� je teplota vzduchu minimálnì 16 � 17°C.
Proto se líhnutí motýlkù mù�e pøi chladném poèasí mírnì
opozdit a trvat a� do èervence. Jejich páøení i kladení vajíèek
jsou tedy závislé na teplotì. Kromì toho motýlci obaleèe
jableèného nelétají pokud je vítr silnìj�í ne� 5m za sekundu.
V rozmezí jednoho a� tøech týdnù samièka vyklade jednotlivì
kolem 80 vajíèek. Za 8 a� 18 dní se z vajíèek líhnou housenky.
Vylíhlá housenièka je jen 2 mm dlouhá a skryta pod listem
vy�írá povrchovì nejdøíve poko�ku plodu a pak teprve se
zavrtává do du�iny. Bìhem nìkolika týdnù dorùstá a� do
délky 2 cm, má rù�ovou barvu s tmavì hnìdou hlavou a �íjo-
vým �títem. V èervivém plodu je v�dy pouze jedna housenka.

Preventivních úèinných opatøení proti obaleèi jableènému
je nìkolik:
- V dobì dospívání housenek a padání prvních èervivých

jablek, kolem poloviny èervna upevòujeme na kmen stro-
mu vlnitou lepenku rýhami dovnitø, �irokou cca 10 � 50 cm,
podle velikosti stromu a to do vý�e asi 0,5 m od zemì.
V horní èásti pás utáhneme drátem, nebo provázkem. Hou-
senky vìt�inou zalezou do rýh a tam si zhotoví bìlavé
zámotky. Pásy lepenky dvakrát do mìsíce kontrolujeme
a housenky nièíme. Lepenku odstraòujeme ze stromu a�
v pøedjaøí a zlikvidujeme ji spálením.

- U starých jabloní a hru�ek brzy z jara se�krabeme borku
a �krabky spálíme (nedávat do popelnic)

- Sklizené ovoce nenecháváme na hromádkách �vyrosit�,
ale po otrhání jej ihned roztøídíme a ulo�íme.

- Pravidelnì ka�dým rokem provádíme v jarním období che-
mické o�etøení stromù proti pøezimujícím �kùdcùm nìkte-
rých z dostupných insekticidù (OLEOKOL, OLEOEKA-
LUX)
Neo�etøené a zanedbané stromy pøedstavují semeni�tì

obaleèe jableèného.
V souèasné dobì nejúèinnìj�í a nejspolehlivìj�í ochranou

proti obaleèi jableènému jsou feromonové lapaèe, které jsou
k dostání ve v�ech prodejnách pro zahrádkáøe. Pøi tro�ce �i-
kovnosti si je mù�ete vyrobit i doma z novodurové trubky.
K tomu staèí pøikoupit pouze feromonový odparník a lepidlo
na hmyz. Ukázku takto zhotovených lapaèù bylo mo�no
shlédnout na výstavì ovoce a zeleniny zde v místì.

Princip tìchto lapaèù je následující:
V horní èásti lapaèe je zavì�en feromonový odparník na-

pu�tìný výmì�ky hmyzích �láz. Tento samièí hormon pøiláká
sameèky, kteøí se po vletu do lapaèe pøilepí na folii vsunutou
do jeho spodní èásti a natøenou lepidlem CHEMSTOP 1.
Samièky pak kladou neoplozená vajíèka. Uvádìný zpùsob
ochrany a boje proti obaleèi jableènému pou�ívám ji� mnoho
let. Tøi takové lapaèe rozvì�uji po zahradì do spodní koruny
stromù v polovinì kvìtna ve vý�i 1,5m nad zemí tak, aby
náletové otvory byly ve smìru východ-západ (smìr pøevlá-
dajících vìtrù). Vzhledem k tomu, �e pach hormonu pùsobí
na sameèky a� do okruhu 300m, postaèí na men�í zahradu
pouze jeden lapaè. V prùbìhu snubních letù tìchto motýlkù
ka�doroènì takto odchytám cca 600 � 800 sameèkù. Tímto
opatøením se mi daøí trvale pìstovat zdravá jablíèka a poèet
ztrát zapøíèinìných èervivostí odhaduji prùmìrnì na 5%.
I zde v�ak platí pravidlo, �e jedinec nezmù�e nic. Samièky,
které jsou opýleny mimo dosahu úèinnosti lapaèù, mù�ou
zapøíèinit èervivost jablek i na pozemcích, kde jsou tyto ná-
vnady umístìny. Pro zaji�tìní trvalého pøehledu o náletu
motýlù je potøeba provádìt kontrolu lapaèù a výmìnu folie.
Pøi zji�tìní nejvìt�ího výskytu pøilepených sameèkù je nutné
po 8 � 10 dnech provést chemické o�etøení jabloní. Pøítel
KRAUS pøi poslední besedì se zahrádkáøi zde v Újezdì
n/Lesy doporuèil k tomu pøípravek ZOLONE 35E, který proti
obaleèi sám pou�ívá. Kromì tohoto pøípravku sám pou�ívám
je�tì biopreparát BIOBIT XL. Oba pøípravky jsou vùèi vèe-
lám ne�kodné.

Za pøíznivého poèasí se mù�e v èervenci a v srpnu vyskyt-
nout je�tì druhá generace obaleèe jableèného, která v�ak ji�
nemá tak výrazný charakter. Podle mých zku�eností i v tomto
období plní lapaèe svoji funkci a podstatnì sni�ují èervivost
plodù. Chemickou ochranu v tomto období ji� neprovádím.

V nìkterých zahrádkáøských osadách, kde se pou�ívá po-
pisovaný zpùsob odchytu obaleèe kolektivnì, zaznamenávají
tak výrazné výsledky, �e tato prevence proti èervivosti jablek
je pro nì dostaèující i bez chemických zásahù.

Hezké májové dny a hodnì úspìchù Vám za zahrádkáøe
pøeje

Franti�ek Kroupa

ZAHRÁDKA V KVÌTNU
V máji se v�ude objevují známky

blí�ícího se léta, dny jsou teplej�í a del-
�í. Zahrada ji� záøí spoustou kvìtin i kdy�
mohou nastat je�tì pozdní mrazíky,
které pøicházejí po slunném dni pøi
jasné obloze.

Jestli�e jsme netrpìliví a zaèali jsme
vysazovat letnièky a zeleninu na záhony,
sledujeme pøedpovìï poèasí. Kdy� hrozí
mráz, pøikryjeme rostlinky buï novinami,
nebo dvojitou textilií. Takto zateplují

v Polabí vysázené pole bramborami ji�
v bøeznu, aby je chránily pøed mrazem
a také, aby urychlili jejich rùst.

Novì vysázené záhonové rostliny za
suchého poèasí dùkladnì zaléváme,aby
voda skuteènì pronikla a� ke koøenùm.
Kdy� se na jaøe dùkladnì zalévá, rost-
liny dobøe zakoøení a pozdìji v létì jsou
odolnìj�í proti suchu.

Také novì vysazené stromy a keøe teï
na jaøe zaléváme.

Rostliny na záhony je nejlépe vysa-
zovat za podmraèených de�tivých dnù.
Pøi vìt�í vlhkosti rostliny neztrácejí vodu
a �ok z pøesazení je men�í. Kdy� trvá
déle sluneèné poèasí, sázíme v podve-
èer, kdy slunce tak nepálí, a raní rosa je
pro rostlinky blahodárná.

V posledních letech se stává moder-
ním koníèkem pìstování léèivých byli-
nek. Výhodou je, �e nemusíme mít ani
zahrádku, ale postaèí nám tøeba truhlík
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na oknì nebo balkonì. Zelené koøení
potì�í nejen oèi, ale �íøí také pøíjemnou
vùni a navíc dodá chu� mnoha pokr-
mùm. Pøi výsadbì do skupin , co� vypa-
dá velmi pìknì, sázíme rostlinky se stej-
nými nároky. Napøíklad tymián, yzop,
oregáno a rozmarýn mají radìji su��í
podmínky, bazalka, máta a estragon zase
radìji vlhkost.

V kvìtnu zaèínáme osazovat nádoby
na okna a balkony kvìtinami. Je dobré
si uvìdomit na jakou svìtovou stranu
máme okna, do jaké nádoby je zasadíme.

Dùle�itá je zemina, hnojení a zalé-
vání, aby se kvìtinám daøilo. Na východ
vysazujeme fuchsie, begonie, netýkav-
ky a aksamitník. Na jih a západ sázíme
gazánie, petúnie a pelargónie. Stále-
zelené rostliny doporuèují odborníci
vysazovat na sever, ale podle mých zku-
�eností tam jdou pìknì pelargónie i be-
gónie. Ale jako v�echny rostliny chtìjí
dobrou zeminu bohatou na ra�elinu,
pravidelné pøihnojování a v parných
dnech zalévání tøeba 2x dennì. Dobré
jsou samozavla�ovací truhlíky a jako
hnojivo se osvìdèil Kristalon kvìt a pøi
výsadbì rohovinové hnojivo na balkó-
nové kvìtiny.

Také pìstování nìkteré zeleniny v ná-
dobách se osvìdèilo i na balkonech
a to speciální druhy rajèat a paprik. Na
dvorku v chránìných místech mù�eme
mít rajèata ve vìt�í nádobì, ale zále�í

pøí�ivníky na va�í zahrádce vyhráli.
Je�tì je jeden usilovný boj na zahrád-

ce. Boj s mechem. Doporuèuji pou�ití
zelené skalice. Podle návodu rozmíchat
ve vodì, poèkáme a� se rozpustí a za-
léváme. Je mo�no na zvlá�� silné �za-
mechování� pohodit slabou vrstvu zele-
né skalice a výsledek se dostaví cca za
2 týdny.
     5. bøezna bylo pøi pøíle�itosti 153.
výroèí narození TGM u pomníku
v parku �koly krátké setkání, kde
promluvil prof. Milo� Schmidth. Jeho
zamy�lení patøilo jak minulosti, sou-
èasnosti tak i budoucnosti. Se�lo se nás
asi 25 obèanù � starousedlíkù. Vøelý dík
patøí paní H. Ebrtové, která ji� v krátké
dobì podruhé, oèistila podstavec
pomníku, který vandalové �vyzdobili�
tak jako nìkteré novì opravené budovy
v Újezdì svými výtvory.

Nezbývá mi, tak jako mnohým spo-
luobèanùm si povzdechnout: �Kdyby
tak bylo mo�no vyèistit v�echny nápisy
a malùvky, které hyzdí na�i obec ale
nejenom ji�.

Dìkujeme také M. �ibravovi, který
pøivezl bez nároku na odmìnu do skla-
du zahrádkáøù sadbové brambory.

Nashledanou pøí�tì na této stranì
Za výbor zahrádkáøù

ZNOH
Zdenka Nohejlová

Tel. 281 972 155

na zeminì, hnojení a zálivce. Rajèata
tak pìstujeme ji� nìkolik let a osvìdèilo
se nám to. Tyto rostliny jsou více chrá-
nìny proti plísním a hnilobì, která se
projevuje pozdìji ne� na záhonech. Je
v�ak tøeba ji� v èervnu støíkat Kupri-
kolem.

O ochranì jablek a hru�ek proti èer-
vivosti vám dobré zku�enosti pøiblí�í
ve svém èlánku p. F. Kroupa na jiném
místì Zpravodaje.

O pl�ích a slimácích se toho zde na
tìchto stránkách ji� napsalo mnoho.
Stále nám v�ak v posledních letech pù-
sobí na zahrádkách nezmìrné �kody.
Jejich nièivé noèní nájezdy jsou mùrou
mnoha zahrádkáøù. Jejich rájem jsou ne-
udr�ované zahrady s neposekanou trá-
vou a nepoøádkem, kterých je v na�í
obci dost. Nejspolehlivìj�í ochrana je
co nejvìt�í mno�ství sesbírat brzy ráno
nebo pozdì veèer, pøerývat zahradu
a nièit jejich vajíèka, Slimáci nemají rádi
hrubý písek, popel, rozdrcené skoøápky,
které sypeme kolem ohro�ených rostlin,
také mù�eme pou�ít pasti s pivem, které
je pøivábí a oni se utopí. Je známé i sole-
ní nebo postøikování slanou vodou ale
pozor sùl mù�e spálit okolní rostlinky.
Chemické hubení je úèelné a rychlé pøí-
pravkem napø. AZ Slug pellets granulky
pl�e znièí ale jejich pozùstatky nejsou
nic hezkého na pohled.

Dr�ím palce, abyste boj s tìmito

Pr˘klest a ¯ez ovocn˝ch strom˘
Po loòském de�tivém poèasí kdy po tak zvané Medardovì

kápì 40 dní kape spí� pr�í ménì i více pøi�lo dal�í údobí
de��ù, které s men�ími pøestávkami trvalo skoro do konce
srpna. Toto de�tivé poèasí mìlo vliv na ovocné stromy, které
byly ve vìt�í míøe napadeny strupovitostí u nìkterých odrùd
i hoøkou skvrnitostí. Mimo jiných virových a houbových
chorob. V loòském roce více ne� v roce 2001 se projevila
choroba z nadmìrného vlhka tak zvaná sazovitost, která se
projevuje, �e ovoce se brání proti velké vlhkosti a vytváøí na
povrchu slupky ochranný voskový obal a tím pádem se
i z mnoha kilometrové vzdálenosti nalepí popílek a saze,
co� èiní ovoce naprosto nevzhledným. Sice se tato sazovitost
nechá vla�nou vodou oèistit, ale hor�í je to, �e pod touto
sazovitostí jsou napadeny hlavnì jablka houbovou chorobou
tak zvanou Geodes pomigena, která se projevuje v celé síle
slupky tmavými zelenými skvrnami a nejde smýt vodou.

Chtìl bych podotknout, �e nìkteré druhy jablek tím trpí
i v pomìrnì su��ím poèasí napø.Golden delicius a jiné ne
ov�em v takové velké míøe.

Kdo z náv�tìvníkù loòské výstavy zahrádkáøù si v�iml
srovnávací ukázky ètyø odrùd jablek byla to Princezna Luisa
(novodobì zvané Èistecké lahùdkové), Matèino-Nonetit,
Ontario a Bláhova oran�ová reneta. Tyto èisté plody jablek
byly z aleje na otevøeném poli, kde je stále silný závan vìtrù
a stromy jsou dostateènì oslunìny co� pøispívá, �e ovoce
tìchto stromù je èisté bez skvrnitosti a sazovitosti. Na rozdíl
ovoce ze zahrady pøeplnìné stromy s malým nebo se �ádným
prùklestem, kde není skoro �ádné intensivní vzduchové
proudìní. Èím bych chtìl zdùraznit dùle�itost øádného pro-
øezávání pøehoustlé koruny stromù a� u� s piramidální a nebo
s korunou kotlovitou, která umo�òuje vìt�í oslnìní a dává
pøedpoklad pro sklizeò ovoce èistého a chu�ovì kvalitního
i ze severní strany, kde osvit není tak intensivní. A je�tì bych
chtìl toto doplnit starým pravdivým poøekadlem, �e kde do
domu nemù�e slunce, tam chodí lékaø a to platí ve vìt�í míøe
pro ve�keré stromy, �e kdy� tam nemù�e slunce tam chodí
choroby.

Krejèí Jar.
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Gener·l Klap·lek a ⁄jezd nad Lesy
Kdy� se v roce 1916 rozhodoval mladý Karel Klapálek,

zda jako rakouský voják padne za císaøe pána a jeho rodinu,
nebo zda padne do ruského zajetí, jistì netu�il, �e tou druhou
mo�ností zaèíná bìh �ivota, o jakém se mu nesnilo: �e jako
legionáø projde Rusí od Zborova a� do Vladivostoku, �e ob-
jede pùl zemìkoule a �e se mu uniforma stane symbolem
i závazkem pro celý �ivot.

Velitelskými funkcemi od roty a� po pluk dospìl k pro-
fesuøe taktiky na Vojenské akademii v Hranicích, kde se
poprve setkal ve sboru uèitelù s Ludvíkem Svobodou. Oba
tehdy podplukovníci se po vpádu Hitlerových vojsk rozhodli
pro emigraci � Svoboda pøes Polsko, Klapálek pøes Maïar-
sko a Jugoslávii. Svoboda uvízl se svou jednotkou v internaci,
tehdy je�tì neválèícího sovìtského Ruska, Klapálek se dostal
do skupiny emigrantù v Palestinì. Tam ve stanovém táboøe
vznikl Východní prapor 11 slo�ený vìt�inou ze �ar�í
nejrùznìj�ích profesí. Po základním výcviku v pou�tních pod-
mínkách byla svìøena èeskoslovenské jednotce obrana Nìmci
a Italy obklíèeného pøístavu v Tobruku. Klapálkova pùvodnì
pìchotní jednotka se zmocnila nìmeckých a italských kano-
nù, na�i zbrojíøi je opravili a z pì�ákù se stali protiletadloví
dìlostøelci. Klapálek vìnoval více pozornosti svým vojákùm,
ne� nadøízeným Britùm i vojenskému ata�é londýnského
ministerstva obrany v Haifì.

Témìø anekdoticky zní historie vojáka poslaného lodí
z Haify do Klapálkovy jednotky. Loï byla potopena Nìmci
v pøístavu a voják zachránil holý �ivot a depe�i urèenou
Klapálkovi. Kdy� ji Klapálek pøeèetl, zjistil, �e má vojáka
potrestat za výtr�nost v jeruzalemském baru. Poprve a prý
naposledy Klapálek neuposlechl rozkazu. Poté, co Britové
vymìnili indického místokrále za generála Montgomeryho
a vyhnali Rommela z Afriky, dostal po Italech Klapálek
budovu jejich velitelství ozdobenou nápisem �Villa Delia�.
S tichým souhlasem velitele pøidali jeho vojáci k titulu, který
jim jinak nic neøíkal ( Delia byla bohynì Diana , podle ostrova
Delos, kde se narodila) dopøedu dvì písmena. Po válce na-
v�tívil Klapálkovu rodinu britský spolubojovník a velice se
divil, �e pøi zmínce o vile Prdelii se obì dcery smìjí.

Úspìchy v Africe vynesly Klapálkovi pový�ení a jednotce
cestu parníkem Mauretánií kolem Afriky do Anglie.Pùvodnì
luxusní parník nalo�il 8000 vojákù a tato plavba patøila
k nejhor�ím váleèným zá�itkùm. Pluk, který mìl vysokou
odbornost, ale nadbytek dùstojníkù, se rozpadl a plk.Klapálek
dostal v Londýnì kanceláø, ale �ádnou práci v ní. Po�ádal
o pøemístìní na východní frontu, kde byl naopak nedostatek
dùstojníkù. Po letu spolu s plk. Sázavským a Boèkem se
v Moskvì setkali s Ludvíkem Svobodou a byli zaøazeni jako
velitelé brigád do jeho sboru, který se chystal k pøechodu
dukelského prùsmyku. I v situaci, naprosto odli�né od bojù
v africké pou�ti, se Klapálek, ji� pový�ený na generála, vy-
rovnal s váleènými problémy a dovedl svou brigádu na Slo-
vensko. Zranìní ho na �est nedìl vyøadilo z velitelské práce.
Na osvobozené Moravì se setkal u babièky s jednou ze svých
dcer a posléze i se svou man�elkou, po dobu války na Moravì
internovanou.

Kdy� jel na koni po Václavském námìstí v èele své jed-
notky na pøehlídce, netu�il jistì, �e za tøi roky tu pojede na
koni opaèným smìrem v èele prùvodu, kterým se Praha bude
louèit s prezidentem Bene�em.

Kdy� nastoupil do funkce ministra Gottwaldùv ze� Èe-
pièka, pový�ený z desátníka na armádního generála, byl ar-
mádní generál Klapálek pøedèasnì pensionován a krátce nato
uvìznìn po vykonstruovaném procesu, jak bylo tehdy ob-
vyklé. Kdy� byl po událostech roku 1968 zvolen gen.Svoboda
prezidentem byl gen.Klapálek rehabilitován a jeho nìkdej�í
kolega v boji mu pøipjal nejvy��í státní vyznamenání. Kla-
pálek pøe�il Svobodu, a do�il se na vojevùdce nezvyklého
vìku jednadevadesáti let. (Spravedlivý osud dopøál Èepièkovi,
aby se doèkal pádu re�imu, pro který se tak intenzivnì anga-
�oval. Rozsypal se mu i jeho vzor, Sovìtský svaz.)

Zbývá dodat, jak se gen.Klapálek zaslou�il o Újezd  nad
Lesy. Ze své jednotky dodal na�í obci svého osvìtového dùstoj-
níka a velitele èety Stanislava Krause a to do funkce uèitele.
I ten byl dán pøedèasnì do dùchodu i ten se doèkal rehabilitace
a hodnosti generála. Dnes by nám jistì øekl �Klapálek se na-
rodil 26.kvìtna pøed 110 lety, pøeètìte si jeho �ivotopis
�Ozvìny bojù�, a� nele�í v obecní knihovnì na regále!�

L. Jen�ovský

Vá�ení sportovní pøátelé a pøíznivci fotbalu,
zaèátkem dubna se opìt rozbìhla jarní èást soutì�í o je-

jich� prùbìhu a výsledcích vás tradiènì informujeme v druhé
èásti pøíspìvku.

SPORT

FK ⁄jezd nad Lesy

Jarní karneval
Jak jistì nìkteøí z vás ví z minulého èlánku, 29.3. se usku-

teènil Jarní karneval v restauraci na Blatovì, poøádaný spo-
leènì s Maminami z újezdské roviny. Díky chøipkové epide-
mii jsem bohu�el nemohl být pøítomen osobnì, co� mne veli-
ce mrzí. Av�ak podle informací od zúèastnìných se kterými
jsem mìl mo�nost hovoøit, se stejnì jako na Mikulá�ské zá-
bavì koncem loòského roku, pøítomní hosté dobøe bavili.
Snad jen masek mohlo být na karnevalu víc.
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Høi�tì Blatov
Zaèátkem dubna se nám podaøilo získat grant na dokon-

èení hrací plochy na�eho høi�tì na Blatovì. Grant jsme získali
v rámci grantových programù pra�ského magistrátu. Vìøím tomu,
�e ve spolupráci s Úøadem mìstské èásti Praha 21, se nám
podaøí dokonèit rekonstrukci hrací plochy v prùbìhu léta
tohoto roku tak, abychom od záøí mohli høi�tì vyu�ívat pro

trénování i kdy� bez potøebného zázemí. K plnohodnotnému
vyu�ití høi�tì nám bude scházet ji� zmínìné zázemí, jeho�
vybudování se stane prioritou pro pøí�tí rok.

Souèástí dokonèení hrací plochy jsou i terénní úpravy okolí
høi�tì a náprava jeho vcelku nepìkného stavu. Cílem je vy-
budovat nejen funkèní, ale i dobøe vypadající sportovní areál,
za který se nebudeme muset stydìt.

Miroslav Bare� - FK Újezd nad Lesy
mi.ba@volny.cz

V˝sledky od 14.3.2003 do 18.4.2003

StaröÌ dorost ñ I.t¯., skup. B

Mistrovské zápasy:
FK � Chabry 1:2

g. Hy�ka J.
Na�i hráèi podali velmi slabý výkon, za který byli po zá-

sluze potrestáni...
Uhøínìves � FK 0:1 (0:0)

g. vlastní
I druhé jarní utkání se hrálo na na�em domácím høi�ti

v Kolodìjích (prohozené poøadatelství).  Na�i hráèi zejména
v prvním poloèase hráli velmi �patnì. Po tøech støídáních
o poloèasové pøestávce, pøi�lo malé zlep�ení. Z neustálého
tlaku, který jsme v druhém poloèase mìli jsme se i ujali ve-
dení, kdy� si støílený centr Zdeòka Ba�ka srazil soupeøùv
obránce do vlastní branky.

MladöÌ dorost ñ I.t¯., skup. B

Mistrovské zápasy:
FK � Èechie Smíchov 3:1 (2:0)

g. Novák J., Chumlen J., Kolátor L.
Na soupeøe, který v leto�ní sezónì nezískal je�tì �ádný

bod, staèil prùmìrný výkon. Po pøestávce dostali pøíle�itost
i hráèi �ir�ího kádru mlad�ího dorostu.
�tìrboholy � FK 0:2 (0:1)

g. Chumlen J., Kohout V.
Nebýt nepøesností v zakonèení, museli bychom vyhrát

dvouciferným výsledkem. Takhle jsme se do 70. minuty museli
bát o vedení.

StaröÌ û·ci ñ I.t¯., skup. B

Zimní pøíprava: turnaj Bohnice
Meteor �B� � FK 3:3 (0:3) pen.:5:4

g. 3x Kohout V.
V zápase o koneèné 9.-10.místo jsme o poloèase vedli jed-

noznaènì 3:0. Stejný poèet branek ov�em pøidal soupeø i ve dru-
hém poloèase a nakonec byl úspì�nìj�í i v penaltovém rozstøelu.

Mistrovské zápasy:
Troja � FK 1:0 (0:0)

V zápase prvního s druhým se v�e podstatné odehrálo
v nastaveném èase. Po vymy�lené penaltì jsme prohráli 0:1.
Na celém zápase bylo znát, �e obì dvì mu�stva se velmi dobøe
znají, tak�e brankové pøíle�itosti skoro nebyly. Jedinou jsme
mìli my, kdy� po rohu Petra Vejra doklepával Jakub Moudrý
u zadní tyèe míè do branky. Gól v�ak nebyl uznán, pro faul.
Meteor �B� � FK 1:1 (0:1)

g. Novák J.
Stejnì jako pøi nedávném utkání na turnaji v Bohnicích,

skonèilo i toto utkání remízou. Do utkání jsme nastupo-
vali v netradièní sestavì, která byla ovlivnìna neúèastí
nìkolika stabilních hráèù. Celý zápas odehráli tøi hráèi,
kteøí mìli v nohách dopolední zápas mlad�ích �ákù. Vedení
jsme se ujali po úniku Jardy Nováka po pasu Tomá�e Èer-
máka. Dal�í tøi velmi dobré pøíle�itosti v�ak zùstaly
nevyu�ity (vèetnì nádherné støely Dana Veselého z dálky
do bøevna), a soupeø deset minut pøed koncem po nedù-
razu na�ich hráèù v pokutovém území vyrovnal.

MladöÌ û·ci ÑAì ñ I.t¯., skup. A

Mistrovské zápasy:
Braník � FK 5:0 (2:0)

Narazili jsme na soupeøe z nejvy��ích pozic tabulky, který
výrazný vìkový náskok pøevedli i do herního náskoku, kdy�
jsme se na polovinu soupeøe dostávali velmi sporadicky,
a je�tì nás nìkolikrát zachránila konstrukce branky.
FK � Union �i�kov 1:0 (0:0)

g. Forst T.
Ve velmi dùle�itém utkání se nám podaøilo vybojovat zlaté

tøi body. V základní sestavì nastoupilo pìt hráèù MF10,
pøesto jsme mìli po celý zápas pøevahu a soupeø mìl jedinou
nebezpeènou støelu z velkého vápna. Právì ni��í vìk na�ich
hráèù pøímo souvisí s nedùrazem pøi zakonèení slibnì se
rozvíjejících akcí. Kdyby jsme v poloèase vedli 3:0 bylo by
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to naprosto pøesné vyjádøení sil na høi�ti. GÓÓÓÓL jsme si
mohli zakøièet a� deset minut pøed koncem, po odra�eném
rohu se trefil Tomá� Forst.
Vikt. �i�kov �B� � FK 1:0 (0:0)

V utkání mìl po celý zápas pøevahu ná� soupeø, ale kromì
jedné chyby, jsme ho nepustili k nebezpeènìj�í støele. Osm
minut pøed koncem po chybì na�í obrany jsme dostali gól
a pìt minut pøed koncem bylo utkání ukonèeno.

MladöÌ û·ci ÑBì ñ II.t¯., skup. C

Mistrovské zápasy:
Hloubìtín � FK �B� 2:2 (0:2)

g. Nováková L., Vejr P.
V zápase, který se hrál v prvním poloèase na zbytcích

snìhu, jsme vedli po prvním poloèase 2:0 po samostatném
úniku Lucky Novákové a preciznì zahraném trestném kopu
Petra Vejra. Ve druhém poloèase soupeø vyu�il dvou
zaváháních na�í obrany.
FK �B� � Tempo 5:0 (2:0)

g. 2x Koliandr(2. z pen.), 2x Forst, Kováø
Soupeø, jen� se pohybuje v dolních patrech tabulky, pøijel

jen v deseti hráèích. Po celé utkání jsme mìli znatelnou
pøevahu a tak koneèný výsledek utkání je naprosto spra-
vedlivý. Èeho� dùkazem je i to, �e ná� brankáø Dan Hluboèek
za celý zápas nemusel zasahovat...

Minifotbal 10 ÑBì ñ II.t¯., skup. B

Mistrovské zápasy:
FK �B� � Admira/Slavoj 3:4 (3:0)

g. Jandus L., Pecho D., Santarius V.
Diváci, kteøí sledovali zápas u branky v blízkosti kabin,

mìli doslova celý zápas pøed sebou. V prvním poloèase na
høi�ti jednoznaènì kralovalo na�e mu�stvo, které se
vypracovalo naprosto zaslou�enì tøíbrankový náskok, leè ve
druhém poloèase se karta obrátila. Na nìkterých na�ich
hráèích se projevila únava z pøede�lých zápasù (hráli tøetí
zápas v jednom dni - M� �B�, M� �A�, MF10 �B�), a soupeø
otoèil na koneèných 3:4.
Kyje � FK �B� 2:0
FK �B� � Slivenec 3:1

g. 2x Vejr T., �trunc E.
Jednoznaèné utkání, kdy� soupeø sní�il a� za stavu 3:0

pro nás.

Minifotbal 8 ÑBì ñ II.t¯., skup. A

Mistrovské zápasy:
FK �B� � Braník 1:2 (0:0)

g. Mrazík �.

Aktu·lnÌ informace:
Chcete-li být pravidelnì informováni  o trénincích, o vý-

sledcích apod. mù�ete sledovat na�e www stránky:
www.fkujezd.aktualne.cz.

Zajímají-li Vás v�echny výsledky mu�stev hrající soutì�e
pod PFS vyu�ijte následující adresy: www.fotbalpraha.cz.

TrÈninky ñ jaro 2003
(na tÏchto trÈnincÌch se mohou hl·sit
novÌ hr·Ëi):

Dorost:
Úterý 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Støeda 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Pátek 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Star�í �áci:
Úterý 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Støeda 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Pátek 17:30 � 19:00hø. Bìchovice
Mlad�í �áci:
Úterý 16:30 � 18:00hø. Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00hø. Bìchovice
Pátek 16:30 � 18:00hø. Bìchovice
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd nad Lesy
Ètvrtek 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd nad Lesy
Minifotbal 8:
Úterý 15:30 � 17:00 hø. SK Újezd nad Lesy
Ètvrtek 15:30 � 17:00 hø. SK Újezd nad Lesy
Minifotbal 7:
Úterý 16:45 � 18:00 hø. SK Újezd nad Lesy
Ètvrtek 16:45 � 18:00 hø. SK Újezd nad Lesy

Zavedená tenisová �kola nabízí tenisové kurzy pro dìti
od 5 let (i dospìlí). Výukové hodiny probíhají od kvìtna ve
v�ední dny v dopoledních a odpoledních hodinách na
tenisových kurtech v Újezdì nad Lesy. Po dohodì je mo�no
vyu�ít i výukových hodin o víkendech.

Bli��í informace na tel.èísle 608/972425
kurz pro jednotlivce: 1hod./250 Kè
kurz ve skupinách (2 dìti): 1hod./150 Kè (za dítì)
kurz ve skupinách (3-4 dìti): 1hod./100 Kè (za dítì)
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OZNÁMENÍ
Dne  15. 5.  od 11:00 do 20:00 hod. probìhne na veterinární o�etøovnì u pana  MVDr. Hoda  v Ratajské ulici

hromadné oèkování psù a koèek proti vzteklinì.

RŸZN…

POPLATEK ZE PSÙ
Místní poplatek ze psù je vybírán v souladu s vyhlá�kou

HMP è.4/1991 Sb. Ve znìní pozdìj�ích doplòkù a zmìn. Sazby
poplatku jsou jednoznaènì stanoveny v èl.2 citované vyhlá�-
ky. Pro na�i mìstskou èást platí sazby odst.2 písm.c,d,e tj.:
rodinný domek
a) 200,-Kè za jednoho psa

400,-Kè za druhého a dal�ího psa tého� vlastníka
b) je-li vlastníkem psa dùchodce tj.po�ivatel invalidního, sta-

robního nebo vdovského dùchodu, který je jeho jediným
zdrojem pøíjmu:
100,-Kè za jednoho psa
200,-Kè za druhého a dal�ího psa tého� vlastníka

sídli�tì
a) 1000,-Kè za jednoho psa

1500,-Kè za druhého a dal�ího psa tého� vlastníka
b) je-li vlastníkem psa dùchodce tj.po�ivatel invalidního,

starobního nebo vdovského dùchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem pøíjmu:
200,-Kè za jednoho psa
300,-Kè za druhého a dal�ího psa tého� vlastníka

Osvobození a úlevy od poplatku ze psù jsou uvedeny v èl.16
jmenované vyhlá�ky.

Poplatníkem místního poplatku ze psù je vlastník, který
má na území obce trvalý pobyt.

Pøedmìtem poplatku je pes star�í �esti mìsícù.
Povinnosti poplatníka jsou shrnuty v následujících bodech:
1) pøihlásit do 15-ti dnù ka�dého psa, bez ohledu na to, jestli

poplatku podléhá èi nikoli
2) nést odpovìdnost za to, �e pes bude na veøejnosti opatøen

evidenèní známkou, kterou obdr�í od správce poplatku
po pøihlá�ení psa

3) platit poplatek bez vymìøení, vèas a ve správné vý�i
4) do 15-ti dnù oznamovat ve�keré zmìny, které mají vliv

na vý�i poplatku
Pøi nedodr�ení povinností hrozí vlastníkùm psù násle-

dující sankce:
1) pokuta za nesplnìní ohla�ovací povinnosti (§37 a 37a,

zák.337/1992 Sb.o správì daní a poplatkù ve znìní pozdìj-
�ích pøedpisù

2) platební výmìr a zvý�ení poplatku a� o 50%
Splatnost poplatku

Neèiní-li poplatek více ne� 400,-Kè roènì, je splatnost
do 31.bøezna ka�dého roku. Pokud je poplatek vy��í ne�
400,-Kè, je splatný ve dvou splátkách � v�dy do 31.bøezna
a 31.srpna ka�dého roku.

V souèasné dobì probíhá kontrola v�ech majitelù psù za
pomoci Mìstské policie. Proto bychom mìli pøipomenout
základní pravidla týkající se spoleèného sou�ití Va�ich psích
miláèkù a nás lidí:
Co si nemù�e Vá� pes dovolit?
- obtì�ovat ani ohro�ovat jiné
- volnì pobíhat bez vodítka na veøejnosti � to znamená na

volnì pøístupných plochách s jakýmkoliv porostem, na
cestách, dìtských høi�tích, pískovi�tích a u vodních nádr�í

- pozor na myslivce � spatøí-li Va�eho psa volnì pobíhají-
cího v honitbì za zvìøí, mù�e ho za urèitých podmínek usmrtit

- pøi venèení Va�eho psa dbejte na to, abyste v�dy neprod-
lenì øádnì odstranili jeho výkaly
Za poru�ení uvedených povinností Vám mù�e být ulo�ena

bloková pokuta do vý�e 1.000,-Kè a ve správním øízení po-
kuta a� do vý�e 40.000,-Kè.

�ádáme obèany, aby dodr�eli svoje povinnosti a vyhnuli
se tak pøípadným sankcím a pøejeme hodnì hezkých chvil
s Va�ím psím miláèkem.

Újezdský �LEF�
Mo�ná se mnohý z vás pøi pohledu na

titulek zarazí � co to má znamenat?
�Èeský lev� � to budi�, ale �Újezdský

LEF�? To teda neznám! Ale nezoufejte,
je to na�e chyba a my se ji teï, spoleènì
s vámi, pokusíme napravit. Zaènìme tedy
tajemnou zkratkou �LEF�. Její �odtajnìní�
je prosté � �letní festival�. Proto�e LEF se
koná pravidelnì v polovinì kvìtna, je
mo�ná první slovo � letní � trochu nadne-
sené, ale pøátelé, ruku na srdce, ono i to
oznaèení � festival � neodpovídá tak zcela

pravdì, proto�e na�e výkony zas a� tak moc
festivalové nejsou. Ale snahu, tu nám nikdo
upøít nemù�e. Ostatnì pokud pøijmete na�e
pozvání mù�ete se na vlastní oèi nebo je�tì
lépe øeèeno u�i o tom pøesvìdèit sami.
�Újezdský LEF� je toti� soutì� pro v�echny
malé i vìt�í hudebníky, zpìváky a herce,
kteøí mezi námi utajenì �ijí. Budete�li
chtít, pøijïte si je 30.kvìtna od 17.hodin
poslechnout. Prkna, která mo�ná pro nìkteré
z nich budou prvním krokem do svìta umìní
jsou polo�ena ve velké klubovnì na�eho
23.støediska Junáka �Douglaska� na Ro-

ho�níku. Pokud je navíc povzbudíte svým
potleskem budou ��astní jako králíci. A
uznejte sami � vidìt ��astného králíka
hrajícího napøíklad na housle � to u� stojí
zato. Nebo ne? Samozøejmì se ve ��astné
králíky zmìníme i my, poøadatelé, pokud
se rozhodnete i vy vystoupit a pøispìt svou
tro�kou do na�eho mlýna. Mo�ná mnohé
z cen èekají právì na vás. Tak neváhejte!!

za 23.støedisko Junáka �Douglaska� �
Honza Jacek

e-mail støediska: junák23@seznam.cz
tel: 721865023
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placen·
 inzerce & reklama

»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

KÿÕéOVKA PRO VOLN› »AS

A

A

A

CH

CH

CH

A

A

A

X
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13

Zde mohl b˝t V·ö inzer·t

v hodnotÏ 150,- KË

Doplòovaèka s tajenkou: �Na�i herci�
V øádcích 1 a� 13 jsou pøíjmení na�ich hercù od souèas-

ných a� po staré Rakousko. V tajence ve støedním sloupci
je jméno a pøíjmení významného èeského herce z první
poloviny 20. století, èlena Národního divadla známého
i z øady filmových rolí.

eljén
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kompletnÌ sluûby prkompletnÌ sluûby prkompletnÌ sluûby prkompletnÌ sluûby prkompletnÌ sluûby pro Vo Vo Vo Vo V·s·s·s·s·s
MirMirMirMirMiroslav Haoslav Haoslav Haoslav Haoslav Hat·kt·kt·kt·kt·k

TEL.:TEL.:TEL.:TEL.:TEL.: 603 944 448603 944 448603 944 448603 944 448603 944 448
267 991 524267 991 524267 991 524267 991 524267 991 524

l pojiötÏnÌ staveb, pojiötÏnÌ
dom·cnostÌ (moûnost p¯epracov·nÌ

star˝ch smluv na novÈ)

l pojiötÏnÌ pr˘myslu a podnikatel˘
l pojiötÏnÌ dÏtÌ a ml·deûe, ˙razovÈ

pojiötÏnÌ

l kapit·lovÈ ûivotnÌ pojiötÏnÌ
l d˘chodovÈ pojiötÏnÌ

l penzijnÌ fond se st·tnÌm
p¯ÌspÏvkem

l havarijnÌ pojiötÏnÌ, pojiötÏnÌ
odpovÏdnosti

MOéNOST SLEVY

MŸéETE ODE»ÕST Z VAäICH DANÕ

placen·
 inzerce & reklama

Pavla Matouökov·
K BÏchovic˘m 251, Praha 9 - KolodÏje

Tel.: 281 972 008
Mobil: 723 117 376

OpÏt otev¯enÈ

KADEÿNICTVÕ
D ¡ M S K … ,  P¡ N S K … ,  D Ã T S K …

NabÌzÌme: St¯ih·nÌ p·nskÈ - 41,- KË
St¯ih·nÌ a fouk·nÌ d·mskÈ - 144,- KË
Trval· s koneËnou ˙pravou - 220,- KË
a dalöÌ...

ProvoznÌ doba: PondÏlÌ 12 ñ 18 hodin
⁄ter˝ 8 ñ15 hodin
St¯eda 12 ñ 18 hodin
»tvrtek 8 ñ 15 hodin

vlasovÈ studio  MISHELL
603 789 042

kosmetick˝ salon  eMKa
603 788 743,  281 970 856

s Ìd l i ö t Ï  Rohoûn Ìk ,  é Ì öovsk·  1627

Ø veökerÈ kade¯nickÈ a kosmetickÈ sluûby
Ø ˙Ëesy a lÌËenÌ pro slavnostnÌ p¯Ìleûitosti
Ø oöet¯enÌ pleti laserem, myostimul·tor
Ø permanentnÌ make-up, depilace vosky
Ø prodej vlasov˝ch a pleùov˝ch v˝robk˘

Poñ»t  14ñ19,   d·le  dle  objedn·vek

⁄ËetnÌ firma nabÌzÌ externÌ spolupr·ci
p¯i zpracov·nÌ VAäEHO ⁄»ETNICTVÕ.
J⁄, P⁄, DPH, mzdy, vË. daÚ p¯izn·nÌ.

SoÚa Babinsk· - ⁄jezd nad Lesy
Tel.: 282 971 407, 602 404 735

SADROLAND CZ
KompletnÌ s·drokartonovÈ systÈmy KNAUF

PRODEJ ñ MONT¡é ñ DOPRAVA
Za¯ÌËansk· 652, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

Tel.: 281 971 691,  Mobil: 602 328 590,  606 518 388

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765
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Vyměním byt 3+1 v OV
Benešov u Prahy

za menší v Újezdě nad Lesy a okolí
Tel.: 603 826 764

VE»ERKA
nejlepöÌ v ⁄jezdÏ!

Otev¯eno 365 dnÌ v roce
8.00 ñ 22.00 hodin

äIROK› SORTIMENT POTRAVIN, N¡POJŸ, KRMIV PRO PSY
20 DRUHŸ PIVA, 100 DRUHŸ VÕNA, 50 DRUHŸ NEALKO, »AJE OXALIS,

MRAéEN… I CHLAZEN… POTRAVINY, NOVINY, CIGARETY, TEL. KARTY.

U PLUTA, Kojick· 962, Tel.: 281 970 400

Kynick·

U PLUTA
Kojick·

V
lk

an
ov

sk
·

V
el

im
sk

·

Novosib¯insk·
Bus: 250, 251, 109

SÕDLIäTÃ ROHOéNÕK

STAVEBNINY KRUTSK›
ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›
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R o d i n n ·  s t a v e b n Ì  f i r m a
BedrnÌk

l Stavba rodinn˝ch dom˘
l Rekonstrukce objekt˘ a bytov˝ch jader

l ZajistÌme projekt
l ZhotovenÌ plot˘ a z·m. dlaûbyPacov 97 p. ÿÌËany

251 01
Tel.: 608/ 966 362, 737/ 112 979, Fax: 323/ 603 720

77777

www.querea.cz

OTEVØENO OD PONDÌLÍ DO NEDÌLE1430 � 2000 hod.

ParfumerieParfumerieParfumerieParfumerieParfumerie

Tel.: 281 972 605
602 253 055

Chotìnovská 635, Újezd n./L.

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋

❋  VIDEO ❋Z. Hadravov·
602 939 775
281 971 906

⁄»ETNÕ SERVIS H + P

I. Pleschnerov·
604 730 561
281 971 907

MÏöÌnsk· 1632, ⁄jezd nad Lesy

jednoduchÈ a podvojnÈ ˙ËetnictvÌ, mzdy, DPH, daÚ z p¯Ìjmu,
silniËnÌ daÚ, zastupov·nÌ na ˙¯adech, ekon. poradenstvÌ.

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz
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DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY

PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE
   TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                 ODVOZ

ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz

TENISOV› T¡BOR
JesenÌky

pro dÏti od 6 do 15 let
v termÌnech: 13.7. ñ 23.7.2003 nebo 24.7. ñ 3.8.2003

Frantiöek Pol·k
Tel.: 608 972 425
www.tenis.kvalitne.cz
tenispolak@seznam.cz

JDÃTE SPR¡VNOU CESTOU...

RYCHL…, SPOLEHLIV…

A MAXIM¡LNÃ V›HODN…!

VYSOKORYCHLOSTNÕ TRVAL…

PÿIPOJENÕ K INTERNETU

ABAK, spol. s r.o., Tel.: 266026602 (10 ñ 16 h.), Fax: 281970591
E-mail: abak@abak.cz, URL: http://www.ujezd.net

V obcÌch ⁄jezd nad Lesy, Sib¯ina, KolodÏje a KvÏtnice

Jiû od 380,- K
Ë bez DPH

⁄jezd.net

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICK Á 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

AUTOŠKOLA
⁄jezd nad Lesy
Hodkovsk· 1188

Tel.:  607 928 382,  281 971 520

l PLAVKY 2003 - d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ
l SpodnÌ a noËnÌ d·mskÈ pr·dlo pro

vöechny vÏkovÈ kategorie
l SpodnÌ a noËnÌ p·nskÈ pr·dlo
l PunËochovÈ zboûÌ

Ivana ätruncov· - BÏluöick· 1721, ⁄jezd n/L. - Blatov
Tel.: 605 145 399       281 971 262


