
Vážení spoluobčané,

ani se to nechce věřit, ale 4 roky jsou za námi a opět nás čekají komunální volby.
Pro mě osobně je to již osm let práce ve vedení naší městské části a s jistou dávkou
nostalgie vzpomínám na své první krůčky na radnici a na naše vzájemné sžívání.
Po osmi letech tu před vámi stojím již mnohem zkušenější, ale stále se učící
a zároveň schopná pojmenovat to dobré, co se povedlo, ale i to, co jsem chtěla spolu
s ostatními kolegy uskutečnit a nepodařilo se. Nestydím se omluvit, ale umím
i pochválit a to ne sebe, ale kolegy i Vás občany za spousty věcí, které se neměnily
jen díky vedení obce, ale byly iniciativou od lidí mimo radnici. Komunální politika mě
naučila, že podněty se nesmějí brát jako výtka, ale rozumné věci se musí přijmout za
své a udělat vše proto, aby vzešly v život. O tom, co se povedlo i nepovedlo, je v tomto
zpravodaji samostatný článek, a proto se v úvodníku na toto téma nebudu
rozepisovat. Za sebe chci jen říci, že přesto, že práce starosty je velmi náročná, mám
ji ráda, neboť tak činím pro potřeby obce, kde jsem se narodila, a proto se snažím být
patriotem a přenášet naše historické prvky a způsob myšlení Újezďáků i do dnešních
dnů, i s tím vědomím, že se rozrůstáme a máme hodně nových obyvatel, kteří se
teprve učí Újezd znát a nemohou srovnávat, jak vypadal před 10 či 15 lety. Snažím
se proto, abych byla starostkou všech obyvatel a je jedno, jak dlouho tady bydlí, ale
občas samozřejmě ochráním tu skrytou tradici, která v Újezdě je a je povinností jí
zachovat. Dnes je mi 40 let a dostala jsem již dvakrát Vaši důvěru a to i možná proto,
že v komunálních volbách nejde tolik o stranickou příslušnost, jako spíš o garanta
slíbených předsevzetí. Proto prosím volte v těchto volbách rozumem i srdcem a
zohledněte i osobní znalost kandidátů, protože jen tak vybereme lidi, kteří budou v
zájmu obce pracovat a to i ve svém volném čase. Jsem připravena pracovat stejně
jako v minulosti a velmi bych si přála zachování klidného prostředí, při kterém se dá
mnohé udělat. Komunální politika mě naučila, že s destrukcí se nikam nedojde,
a proto jsem přesvědčena, že všichni, co dnes kandidují, chtějí lepší Újezd. Dáte-li mi
důvěru i v těchto volbách, slibuji, že veškerou zkušenost a znalost místních problémů
vložím do konstruktivní debaty napříč politickým spektrem, neboť jedině tak může
Újezd jít dopředu. Nebudu zde nikoho hanit a ani útočit. Popřeji všem subjektům,
které kandidují do budoucna, dobrou spolupráci v zastupitelstvu a Vám (nám)
Újezďákům popřeji do dalších 4 let dobré vztahy nejen na radnici, ale zejména mezi
námi občany. Je mi ctí být ve vedení obce, kde chci dožít i zemřít a za nic na světě
bych jí nevyměnila, a proto, pokud mi dáte důvěru i v nadcházejícím volebním období,
slibuji, že nikdy neučiním nic co by Újezdu ublížilo.

Dovolte mi na závěr,
abych Vás v termínu 15. 10. a 16. 10. 2010 pozvala k volebním urnám, kde

rozhodneme o dalším složení zastupitelstva naší městské části na příští 4 roky.
Zároveň touto cestou děkuji všem stávajícím členům zastupitelstva, kteří byli
konstruktivní, jak koaliční, tak opoziční partneři a těm, kteří již nekandidují a končí
svojí komunální práci, popřeji touto cestou hodně úspěchů v dalším životě. Nám
ostatním držím palce a dobrou ruku při volbě našich zástupců.

S úctou k Újezdu
Vaše Andrea Vlásenková

Starostka Městské části Praha 21
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Informace ze 75. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
25. srpna 2010

SCHVALUJE
- konání akce "l. ÚJEZDSKÉ VI-

NOBRANÍ" dne 9. 10. 2010
od 11.00 hod na multifunkčním
sportovišti a zároveň ukládá pra-
covní skupině ve složení Ing. Va-
níček, Ing. Mareček, pí Vlásenko-
vá a p. Saitz zajistit kulturní pro-
gram včetně propagace a inzerce
v Újezdském zpravodaji a dále
ukládá ÚMČ Praha 21 /FO/ uvol-
nit finanční prostředky v kapitole
06-Kultura, sport a cestovní ruch

- poskytnutí neinvestičního finanč-
ního příspěvku ve výši 5.500 Kč pro
občanské sdružení Rarášek na akci
"2. újezdské kolodění" dne
19. 9. 2010 v Újezdě nad Lesy v ka-
pitole 06-Kultura, sport a cest. ruch
převedením z položky "Slavnosti
obce" (nákup ostatních služeb) v ka-
pitole 06-Kultura, sport a cest.Ruch

- souhlasné prohlášení o uznání
vlastnického práva k pozemkům
parc.č. 4087/2, 4087/4, 4108/7
a 4108/9 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 pí Vlásenkovou podpi-
sem souhlasného prohlášení

- přidělení bytu 3+1, Novosibřin-
ská 673, Praha 9 - Újezd nad Lesy
- p. Michalovi Nagyovi od 15. 9.
2010 na dobu určitou 2 roky
s možností prodloužení nájmu
za podmínky důsledného plnění
nájemní smlouvy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nájemní smlouvy

- poskytnutí investičního příspěvku
ve výši 40.000 Kč pro Školní spor-
tovní klub při základní škole, Pra-
ha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná
1690 na zakoupení kontejneru na
nářadí a sportovní náčiní do pro-
stor šk. sport. areálu v Polesné uli-
ci - v kapitole 06-Kultura, sport
a cest. ruch, převedením z polož-
ky daň z nemovitosti v kapitole 10
- Pokladní správa

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 - pondělí 20. září 2010
v 18.00 hod., které se bude konat
v zasedací místnosti Úřadu MČ

Praha 21 a zároveň schvaluje
program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součás-
tí usnesení a dále souhlasí s do-
plněním programu o body z dal-
ších jednání rady do doby konání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- nové zveřejnění záměru na pro-
nájem komerčních prostor v poly-
funkčním domě - restaurace včet-
ně salónku s barem - 3. výzva
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) - zveřejnit záměr na
úřední desce a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 ( VHČ ) zajistit in-
zerci záměru v místním a regio-
nálním tisku

- rozpočtové opatření č. 63 - úpra-
vu rozpočtu v roce 2010 dle při-
loženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jed-
ná se o převedení finančních pro-
středků mezi výdajovými polož-
kami v kapitole 09 vnitřní správa.

- Nájemní smlouvu na dobu určitou od
1.8.2010 do 30.9.2010 s možností
cesse na pronájem prostoru č.- 1.10
o velikosti 42 m2 v Polyfunkčním
domě firmě Kaas Handel a.s.

- dodatek č.1 k SoD č.85/10 na pro-
vedení víceprací akce "Rekon-
strukce kuchyně MŠ Sedmikráska"
a zároveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 píVlásenkovou podpisem
dodatku č. k SoD č. 85/10

- dodatek č. 8 k rámcové smlouvě
na projekční práce č. 80/09 a zá-
roveň pověřuje starostku MČ
Praha 21 pí Vlásenkovou podpi-
sem dodatku

- zadání podlimitní veřejné zakázky
na dostavbu budovy ÚMČ Pra-
ha 21 a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 (OMI) vyzvat advokátní
kancelář Chytil&Mann k předložení
nabídky a návrhu smlouvy na-
právní služby v souvislosti se za-
dáním veřejné zakázky a dále
ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI) před-
ložit nabídku a návrh smlouvy

- smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene se společ-
nostíTelefónica O2 na parc.č.1677
v k.ú.Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku MČ Praha 21 píVlá-
senkovou podpisem smlouvy

- nové zveřejnění záměru na pro-
nájem části komerčních prostor
v polyfunkčním domě za účelem
provozování lékárny - 2. výzva
a zároveň ukládá ÚMČ Praha 21
(OMI) zveřejnit záměr na úřed-
ní desce a dále ukládá ÚMČ
Praha 21 (VHČ) zajistit inzerci
záměru v místním a regionál-
ním tisku

- dodatek č. 1 k SOD č. 86/10 na
akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ
Rohožník" a zároveň pověřuje
starostku MČ Praha 21 pí Vlá-
senkovou podpisem dodatku

- dodatek smlouvy o dílo na revizi
elektrických zařízení úřadu s fir-
mou Ing. Miloš Morávek

SOUHLASÍ
- s darovací smlouvou na 100.000 Kč

od firmy Cuspicus s.r.o. a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit darovací smlouvu ke
schválení na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s darováním pozemku č. parc.
537/360 v k.ú. Újezd nad Lesy
a stavby komunikace vybudované
na tomto pozemku od s.r.o. Vila-
domy Újezd a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál k projednání Za-
stupitelstvu MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 60 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
přiloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit rozpočto-
vé opatření č. 60 - změnu roz-
počtu v roce 2010 ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha
21. Jedná se o odkoupení staveb
komunikací včetně souvisejícího
příslušenství od Central Group
technická infrastruktura s.r.o
za celkovou částku 1000 Kč

- s rozpočtovým opatřením č. 61 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
přiloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit rozpočtové
opatření č. 61 - změnu rozpočtu
v roce 2010 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.
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Jedná se o převedení finančních
prostředků v rámci účelové in-
vestiční dotace z MHMP na in-
vestiční akci havarijní stav kuchy-
ní MŠ a střech MZŠ Polesná.

- s rozpočtovým opatřením č. 62 -
úpravou rozpočtu v roce 2010 dle
přiloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit rozpočtové opa-
tření č. 62 - úpravu rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Jedná
se o převedení finančních pro-
středků mezi příjmovými polož-
kami v kapitole 10.

- s rozpočtovým opatřením č. 64 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
přiloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit rozpočtové opa-
tření č. 64 - změnu rozpočtu v roce
2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Jedná
se o poskytnutí neinvestičního fi-
nančního příspěvku MŠ Roho-
žník ve výši 45 tis. Kč a MŠ Lišic-
ká ve výši 45 tis. Kč na dovybavení
kuchyní nádobím , příslušenstvím
ke spotřebičům a multifunkčním
přístrojům

NESCHVALUJE
- odprodej části pozemku 1393/10

v ulici Podlužanské před nemovi-
tostí parc.č. 1393/271 v k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích rozhodnutí rady

- odkoupení pozemků č. parc.
4312/11, 4312/1 a 4312/12 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 (OMI) informovat
České dráhy, a.s. v intencích roz-
hodnutí rady

NESOUHLASÍ
- s konáním akce "Den splněných

přání" dne 9. 10. 2010 od 15.00
hod na multifunkčním sportovišti
z důvodu konání akce MČ Praha
21 ve stejném termínu a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové in-
formovat žadatele písemně v in-
tencích jednání rady

JMENUJE
- paní Ivu Šimkovou vedoucí oddě-

lení kanceláře starostky od
1. 9. 2010 a zároveň schvaluje
její platový výměr s platností ke dni
1. 9. 2010. Platový výměr je ne-
dílnou součástí originálu usne-
sení. Dále pověřuje tajemníka
pana Saitze podpisem platového
výměru

BERE NA VĚDOMÍ
- informační dopisy OŽPD, SSÚ

"Bezpečné cesty do školy" a zá-
roveň ukládá ÚMČ Praha 21
(OŽPD) zapracovat priority toho-
to materiálu do návrhu rozpočtu
MČ Praha 21 na rok 2011 s při-
hlédnutím na ek. výhled na další
roky, s akceptací výše finančních
prostředků MČ praha 21. S ohle-
dem na fin. krytí tohoto projektu
OŽPD připraví možnosti vícez-
drojového financování této akce
(MHMP, rozpočet ČR).

Informace ze 76. jednání
Rady MČ Praha 21 ze dne
8. září 2010

SCHVALUJE
- dodatek č. 2 smlouvy o dílo - "Se-

rvis výtahů v polyfunkčním domě"
s dodavatelskou firmou Schindler
CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21
Praha 5 a zároveň pověřuje sta-
rostku MČ Praha 21 pí Vlásenko-
vou podpisem dodatku č. 2 smlou-
vy o dílo č. 116/09

- nabídku a návrh smlouvy advo-
kátní kanceláře Chytil&Mann, Mai-
selova 15, Praha 1 na právní za-
jištění zadání veřejné zakázky na
akci "Přístavba budovy ÚMČ Pra-
ha 21" a zároveň pověřuje sta-
rostku MČ Praha 21 pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- nájemní smlouvu na pronájem
salonku a baru v Polyfunkčním
domě Tanečnímu a pohybovému
studiu Style na dobu určitou, t.j.
od 13. 9. 2010 do 13. 10. 2010 a
zároveň schvaluje výši nájmu
15.000 Kč/měsíc včetně energií
a dále pověřuje pí starostku Vlá-
senkovou podpisem nájemní
smlouvy na pronájem salonku

a baru v Polyfunkčním domě s Ta-
nečním a pohybovým studiem
Style

SOUHLASÍ
- s plněním rozpočtu MČ Praha 21

za 1. pololetí 2010 dle přiložené-
ho materiálu (komentář, tabulky,
výkazy), který je nedílnou součástí
originálu usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové před-
ložit "Plnění rozpočtu MČ Praha
21 za 1. pololetí 2010" ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21"

- s rozpočtovým opatřením č. 65
a 66: změny rozpočtu v roce 2010
dle přiloženého návrhu - tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit roz-
počtová opatření č. 65 a 66 - změ-
ny rozpočtu v roce 2010 ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Jedná se o poskytnutí
neinvestičního finančního pří-
spěvku OS Rarášek na akci
2. újezdské kolodění a poskytnu-
tí neinvestičního finančního pří-
spěvku OS Školní sportovní klub
při ZŠ na zakoupení kontejneru na
nářadí a sportovní náčiní do pro-
storu školního sportovního areálu.

- s rozpočtovým opatřením č. 67
a 68: změny rozpočtu v roce 2010
dle přiloženého návrhu - tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit roz-
počtová opatření č. 67 a 68 -
změny rozpočtu v roce 2010
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o využití přijatých finančních pro-
středků z pojistných náhrad na kry-
tí oprav a údržby pro MŠ a MZŠ
a převedení finančních prostředků
z kapitoly Hospodářství do kapitoly
Školství, mládež a samospráva
na rozšíření kapacity MŠ na úze-
mí MČ Praha 21.

- s prodejem části pozemků č. parc.
793/4 a 793/3 v k.ú. Újezd nad
Lesy dle předloženého návrhu
za cenu dle cenové mapy staveb-
ních pozemků platné v době pod-
pisu smlouvy a za předpokladu, že
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žadatelé zajistí na své náklady
geometrický plán na oddělení po-
zemků a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) informovat žada-
tele v intencích jednání rady a dále
ukládá starostce MČ Praha 21 pí
Vlásenkové předložit k projedná-
ní Zastupitelstvu MČ Praha 21
po zveřejnění

UKLÁDÁ
- finančnímu výboru posoudit mož-

nost finančního krytí odkoupení
pozemku č. parc. 4356/46 o vý-
měře 272 m2 a 4356/1 o výměře
2.203m2 v k.ú. Újezd nad Lesy
za celkovou cenu ve výši
1.759.990 Kč v rámci rozpočtu
pro rok 2011 pro případ nepřidě-
lení požadované dotace od MHMP
a předložit k projednání RMČ

NESOUHLASÍ
- s konáním akce "Den splněných

přání" dne 2. 10. 2010 od 15.00
hod na multifunkčním sportovišti
z důvodu již nasmlouvaného zá-
boru tohoto prostoru a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové in-
formovat žadatele písemně v in-
tencích jednání rady ze dne 21. 9.
2009 v plném rozsahu a zároveň
schvaluje darovaní pozemků č.
parc. 537/23 o výměře 326 m2,
537/34 o výměře 337 m2, 537/129
o výměře 1.474 m2, 537/136 o vý-
měře 1.954 m2, 537/175 o výmě-
ře 667 m2, 537/185 o výměře 394
m2, 3735/3 o výměře 6.086 m2,
3735/37 o výměře 2.918 m2,
3735/105 o výměře 708 m2,
3735/139 o výměře 100 m2

a 3735/140 o výměře 181 m2

všechny v k.ú. Újezd nad Lesy ve-
dené na LV č. 2868 u Katastrální-
ho úřadu pro hl.m. Prahu, kat. pra-
coviště Praha a dále schvaluje od-
koupení staveb komunikací včetně
souvisejícího příslušenství od Cen-
tral Group technická infrastruktura
s.r.o., které se nacházejí v ulicích
Donínské, části Rápošovské, čás-
ti Račiněveské, části Zalešanské,
Lstibořské, Lutínské, Zbytínské,
Zápolské, Zámělské a Luníkovské
za celkovou částku 1.000 Kč a dále
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smluv

STANOVUJE
- pro volební období 2010 - 2014

počet volebních obvodů 1, počet
zastupitelů 17

4

ZPRÁVY Z RADY

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY
A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a měst-

ských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských
částí, které se budou konat ve dnech

pátek 15. října 2010 od 14:00 – 22:00 hod a
sobotu 16. října 2010 od 8:00 – 14:00 hod

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy bude probíhat v těchto volebních okrscích:
Okrsek 793 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 794 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 795 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
Okrsek 796 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. čp. 2300
Okrsek 797 – Mateřská školka – Lišická ul. 1502
Okrsek 798 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
Okrsek 799 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Každý občan dostane nejpozději 3 dny před konáním voleb do schránky volební lístky a na obálce bude
napsáno, v jakém okrsku bude mít volič právo hlasovat.

ROZDĚLENÍ ULIC V ÚJEZDĚ NAD LESY DLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 793 – jídelna základní školy – Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická, Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp. 138,
190, 1026, 1027, 1400, 1445, 1589, 2167, 2316, 2340, Čížovská čp. 382, 993, 1211, 1212, 1253, 1252, 1264,
1265, 1503, 1787, Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, Netušilská, Novolhotská,
Pilovská čp. 216, 322, 324, 325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256, 1359, 1364, 1405, 1511, 1557,
1578, 1729, 1730, 1731, 2438, 2547, Polepká, Polesná čp. 181, 195, 197, 264, 265, 1283, Poličanská,
Starokolínská čp. 302, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230,

Z ÚŘADU
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Okrsek č. 794 – jídelna základní školy – Polesná č.p. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická, Čenovická čp. 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142,
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2511, Čentická, Čížovská čp. 35, 145, 159, 199,
255, 990, 1042, 1074, 1352, 1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240,
243, 287, 293, 483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253,
257, 258, 295, 435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547, 2543 Domanovická čp. 39, 71, 72, 267,
289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465, 2341,
2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481, Ochozská, Okenská, Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169, 1443,
1862, 2170, 2216, 2245, 2246, 2333, 2349, 2389, 2441,2245 Pilovská čp. 133,156, 194, 216, 254, 445, 1288,
1364, 1359, 1557, 2026, Plhovská, Podlužanská, Polenská, Polesná čp. 1690, Polešovická, Políkenská,
Poříčská, Račiněveská čp. 176, 235, 296, 1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 2544,, Radimská, Ranská,
Rápošovská 17, 74, 77, 78, 81, 88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151, 2287, 2350, Ratajská čp. 89,
270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585, Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220,
238, 242, 292, 311, 315, 317, 407, 425, 1305, 1488, 1510, 1568, 2529,

OKRSEK Č. 795 – ZASEDACÍ SÍŇ ÚŘADU MČ – STAROKLÁNOVICKÁ Č.P. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498, 1572, 1853, č.ev. 90, Holšická čp. 262, 288,
290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395, 1403, 1413,
Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275, 1302, 1328, 1345,
1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803, 2550, č.ev. 183, Hulická čp. 241, 271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003,
1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická, Chmelická čp. 510, 578,
579, 580, 581, 601, 613, 614, 615, 619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345,
Chotěnovská čp. 606, 607, 634, 680, 997, 999, 1054, 1154, 1155, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441,
1453, 1533, 1543, 1566, 1822, 2526, 2540 Chotouchovská, Chvalečská čp. 1258, Novosibřinská čp. 97,
100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296 , Polesná
čp. 90, 2229, Soběšínská, Staroklánovická, Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155,
162, 182, 189, 482, Sudějovická čp. 406, 1389, 1399, č.ev. 208, Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077,
1152, Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 1034, 1035, 1036, 1037, 1142, 2306, Zaříčanská čp.
597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

OKRSEK Č. 796 –POLYFUNKČNÍ DŮM, STAROÚJEZDSKÁ 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179, 1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55,
Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická čp. 512, 513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126,
1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749,1889, č.ev. 405, Donínská, Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, Chmelická čp. 75, 92, 552, 553, 556,
1129, 2473, Chotěnovská čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546 Chvalečská čp. 1259, Chyjická, Ježovická 87,
93, 99, 113, 114, 152, 186, 480, č.ev. 243, Na Božkovně, Oplanská čp. 278, 284, 2291, 2339, Račiněveská čp.
1887, Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507,
1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, Starokolínská čp. 42, 54, 59, 66,
Staroújezdská, Šlitrova, Talmberská, Toušická čp. 546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310, 1452, 1473,
č.ev. 0256, 0248, Velebného čp. 1961, 1962, 1963, 1964, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská čp. 654

OKRSEK Č. 797 – MATEŘSKÁ ŠKOLA – LIŠICKÁ Č.P. 1502
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292, 1852,
1856, 2332, 2518, 2405, 2447, č. ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024,
1029, 1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412, 1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542,
1551, 1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233, č.ev. 0163 Hrádková čp. čp. 248, 275, 294, 467, 518,
536, 549, 1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271, 1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447,
1450, 1500, 1582, 1897, 2169, 2174, 2179, 2247, 2299, 2303, 2362, 2533, č.ev. 181, Hulická čp. 246, 279, 456,
494, 515, 517, 977, 980, 981, 1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281, 1289, 1297, 1298, 1312, 1313,
1350, 1361, 1368, 1415, 1537, 1814, 2360, č. ev., 190, 194, Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická, Lá-
novská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská, Lukovská, Luníkovská, Lutínská, Novosibřinská čp. 102, 103,
105, 106, 115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 722, 728, 729, 733, 734,
735, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
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884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199, 1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467,
1475, 1501, 2236, 2266, 2361, Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866, 867, 869, 870, 1257, 1260,
1270, Sudějovická čp. 251, 1162, 1428, 2226, 2353, 2380, Sulovická, Svojšická, Valdovská, Valská, Vanická,
Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská, Zalešanská, Zámělská, Zápolská, Zaříčanská čp.
657, 659, 664, 693, 1819, 1866, 2354, 2397, 2398, 2446, Zbyslavská, Zbýšovská, Zbytinská, Zlivská

Okrsek č. 798 – mateřská škola – Žárovická č.p.1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská,
Žichlínská

Okrsek č. 799 – středisko osobní hygieny (SOH) – Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská,
Živonínská, Žiželická, Žlebská

Voličem je:
1. občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
2. také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.V současné době je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie
(Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království,
Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská
republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Se-
verního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská re-
publika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Rumunsko a Bulharská
republika), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitel-
stev obcí nemůže! Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli
(tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj.
do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Pokud má trvalý pobyt v Újezdě nad Lesy, bude podávat žádost ÚMČ Praha
21, Odbor občanskosprávní, Staroklánovická 260, Praha 9, tel: 281 012 923.

Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 13. října
2010 do 16.00 hod.) nebo osobně.

Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje
jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní
úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede, po předložení dokladů, z kterých jsou tyto potřebné
údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).

NĚKTERÉ ZÁSADY HLASOVÁNÍ
• Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
• Vhazují 1 hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a 1 hlasovací lístek pro volby do zastupi-
telstva MČ.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrs-
ková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrs-
kové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrs-
kové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: dne 8. října 2010 od 1230 do 1500 hodin

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

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové vo-
lební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
• Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do jedné úřední obálky 1 hlasovací
lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a 1 hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva MČ.
• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do Zastupitelstva hl.
m. Prahy se bude v našem obvodu volit 9 členů a do Zastupitelstva MČ Praha 21 se bude volit 17 členů.
• Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
• Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
• Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
• Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU V SOUVISLOSTI S VÝKONEM VOLEBNÍHO PRÁVA
Dle zák. 328/1999Sb. §24 odst.3 písm.c) obecní úřad obcí s rozšířenou působností může vydat občanský prů-
kaz bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra jestliže:
• občané potřebují vydat OP ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva. OP vydané
podle odst. 3) písmeno c) jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Tyto OP se v souvislosti s výkonem
volebního práva začínají vydávat na ÚMČ Praha 21 na Odboru občanskosprávním tedy od 15. 9. 2010
a do konce voleb tedy do 16. 10. 2010.

K vydání je potřeba doložit: 2 foto, dosavadní OP, vyplněnou žádost o vydání OP, správní poplatek 100,- Kč.
V případě dotazů ohledně občanských průkazů se obracejte na pí Maczanovou tel. 281 012 923.

Martina Nejtková, redakce
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

9. října Žehušická x Měšínská

Holšická x Sudějovická

Starokolínská x Novolhotská

Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.

Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

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

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková

na tel. č. 281 012 943, e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD

25. říjen
pondělí

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Praha 21 - trasa B

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy)
mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady:

- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- zahradní chemie
- mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

- zářivky a výbojky
Martina Nejtková, OŽPD
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 24. října 2010 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod

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)

Jelikož jsou kontejnery na rostlinný odpad financovány Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem
ochrany prostředí , mohou být tyto kontejnery přistaveny jen od 9:00 do 12:00 hod. Během
této doby můžete do kontejneru odkládat všechen rostlinný odpad a dle sdělení Magistrátu hl.
m. Prahy budou tyto kontejnery po stanovenou dobu vyměňovány.

Během této akce budeme provádět kontrolu a v případě, že zjistíme, že jsou
s přistavováním kontejnerů na rostlinný odpad nějaké problémy, budeme kontaktovat
příslušného pracovníka magistrátu a svozové firmy.
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.

Jelikož nebude akce probíhat stejně jako probíhala v předchozích osmi letech,
doufáme, že se sběr rostlinného odpadu podaří ke spokojenosti všech. Ještě bych
chtěla upozornit, že tímto nebude probíhat štěpkování větví, a proto je vkládejte též
do kontejneru na rostlinný odpad.

Martina Nejtková, OŽPD

KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE
Dřevčická ul., parc.č. 803/25, Praha 10 – Malešice /na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/

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.

PROVOZNÍ DOBA:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz.
Telefon 274 772 694, 604 221 708, e-mail: kompostarna.malesice@jena.cz

Martina Nejtková, OŽPD
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BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Dne 4. října oslaví
80. narozeniny

paní Marie Šibravová.
Přejeme pevné zdraví,

štěstí a životní pohodu.

Synové s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat manželům Pokovým, kteří našim důchodcům umožnili

nevšední hudební zážitek.
Dne 21. srpna 2010 se konal v Obecním domě koncert vážné hudby doplněný

nádherným zpěvem a úžasným baletním vystoupením. Na tento koncert jsme byli
manželi Pokovými pozváni a mnohokrát jim za všechny zúčastněné děkuji.

Za komisi pro potřeby seniorů
Anna Vlková

Všichni zaměstnanci z Mateřské školy Rohožník uvítali mimořádně vstřícný
a promptní přístup naší MČ Praha 21, která zajistila rekonstrukci nevyhovující ku-
chyně. Jednalo se o dispoziční úpravy, vybudování nových elektro rozvodů, rozvodů
VZT, úpravu zdravotechniky a vytápění a nahrazení stávajícího gastrotechnologic-
kého zařízení novým. Velmi tak pomohli nám, dětem i rodičům. Děkujeme nejen paní
starostce, ale i celému úřadu a jmenovitě panu Roušalovi z Odboru majetku a inves-
tic, za dohled nad stavbou.

Za všechny z MŠ Rohožník
Benátská Miluše, ředitelka školy

VÝDEJ PAPÍROVÝCH PYTLŮ NA LISTÍ
Stejně jako v loňském roce máte možnost vyzvednout si pytle na listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou.
Pytle se vydávají od 11. října 2010 na Odboru životního prostředí (najdete nás u hlavního vchodu v přízemí
naproti podatelně) Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická ul. čp. 260.
úřední dny - PO a ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30

PÁ 8:00 - 12:00
Pytle se budou vydávat v omezeném počtu max. 4 ks na osobu.

Tyto pytle naplněné listím z kaštanů napadených klíněnou jírovcovou můžete:
1. Odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy, na adrese Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice,

tel: 281 92 49 59, provozní doba: PO – PÁ 8:30 – 17:00
SO 8:30 – 15:00

2. přistavit ke své popelnici v den vývozu vašeho směsného odpadu (max. 2 pytle v den svozu) a firma Praž-
ské služby pytle odveze. Svoz pytlů bude probíhat dle harmonogramu, který dostanete při převzetí pytlů.

Martina Nejtková, OŽPD



12

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

ZA OSM LET SE ÚJEZD VYLEPŠIL ZA VÍCE NEŽ DVĚ MILIARDY,
BEZ KORUNY DLUHU

Starostka Andrea Vlásenková bilancuje svých uplynulých osm let ve ve-
dení obce. „Povedlo se hodně.Dokázali jsme udělat z Újezda nad Lesy místo,
kde se spokojeně a plnohodnotně žije. Za kulturou a sportem už jeho oby-
vatelé nemusí jezdit jinam, mají možnost se setkávat a prožívat spolu volné
chvíle,“ říká mimo jiné. A to všechno bez jediné koruny dluhu.

Když se ohlédnete za minulými osmi lety, co se podle vás vydařilo nejvíc?
Rozdělím naše výsledky do několika kategorií. Finančně nejnáročnější

bylo zlepšování infrastruktury obce. Při mém nástupu na radnici v roce 2002
nebyla intenzifikována čistička odpadních vod, což byla podmínka pro do-
končení kanalizace v celé obci. Tato akce se podařila a následně proběhly
rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu. Nyní se staví tolik vytoužená ka-
nalizace při hlavní komunikaci Starokolínská - Novosibřinská a další úseky.

Právě do této oblasti putovalo nejvíc peněz, a to zejména z dotací. Podařilo se nám získat mnoho peněz
z rozpočtu hlavního města Prahy. Jsem si vědoma faktu, že kanalizační řady a vůbec celková technická infra-
struktura nejsou mediálními tématy a zcela určitě by část obyvatel Újezda nad Lesy velmi ráda viděla tyto pe-
níze spíše použité na úpravu komunikací. Jste-li ale starostou, musíte vidět komplexně a dál a držet se
konceptu. Z mého pohledu to znamená, že není-li vybudovaná infrastruktura, což je základ kvalitního žití
v 21. století, není možné investovat všechny prostředky do komunikací.

Tato etapa se blíží ke konci, během roku a půl bude Újezd kompletně zasíťován. Ruku v ruce s touto akcí
jde realizace trvalých povrchů do konečné podoby. Což předpokládá získání dalších dotací. Musíme počítat
s vícezdrojovým financováním, protože z vlastního rozpočtu městské části nelze cokoli postavit, zrekonstruo-
vat a realizovat, jen udržovat. Natolik je malý.

Kvalita životního prostředí a celkově života v Újezdě se zlepšila. Jedna z prvních akcí, která se podařila us-
kutečnit a na kterou jsem opravdu pyšná, je rekonstrukce obou rybníků včetně parkových ploch.

Dále nesmím zapomenout jmenovat výstavbu multifunkčního sportoviště. V prvním plánu se jevila jako stan-
dardní akce, takový prostor jsme prostě potřebovali, ale ukázalo se, že její význam je daleko větší. Je neje-
nom místem pro naše děti, ale i velmi pěkným prostředím pro kulturní a společenské akce. Nikdy před tím
Újezd žádný podobný areál neměl. A já jsem moc ráda, že se na něm můžeme potkávat při příležitostech, které
se už stávají tradicí, jako je vítání jara nebo podzimní posvícení.

Zlepšili jsme letní i zimní údržbu zeleně, u sídliště Rohožník vznikl lesopark. Na Rohožníku děti dostaly
nové oplocené hřiště. Těch ostatně vzniklo několik a pravidelně je pro naše nejmenší udržujeme.

Zkvalitnily se i služby?
Rozhodně. Výstavba supermarketu Lidl

i nového náměstíčka na Blatově přispěla
ke zlepšení bydlení v Újezdě. I když u prvně
jmenovaného se zpočátku objevovaly
ze strany některých obyvatel negativní reakce.
V průběhu času se ale stal obchod vyhledá-
vaným místem k nakupování a v jeho blízkosti
vznikly další obchůdky – lidé se mohou po-
tkávat v útulné vinárně a čajovně, nakoupit tu
knihy, vedle oblečení, květiny, šperky.

Daří se řešit problematiku stále se zvět-
šujícího počtu dětí. Postavili jsme dvě nové
školky – jednu zcela novou v Čentické ulici
a upravili jsme patro v základní škole. Re-
agovali jsme tak na současný baby boom a zároveň situaci, kdy opadne – prostory základní škole se budou
moci vrátit jejím žákům.

Co nového v polyfunkčním domě?
To je další velká akce. V roce 2005 se nám podařilo po dlouhých a těžkých jednáních a době, kdy nebylo

žádné z předchozích vedení obce schopné řešit „jámu Karel“, vykoupit pozemek, zajistit finanční prostředky

Náměstíčko na Blatově
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a postavit nový polyfunkční dům s tím, že
jsme akceptovali požadavky občanů, co si
přejí v centru obce mít a jaké služby by tu
rádi našli.

Nyní probíhá výběrové řízení na nového
nájemce restaurace a lékárny. Knihovna se
sem přestěhovávala z původních prostor
a občané ji na novém místě velmi vítají.
Do budoucna ještě plánujeme podpořit naše
malé čtenáře, hlásíme se k výzvě celé Česko
čte dětem. Prvňáčci tak dostanou čtenářské
listy na rok zdarma.

Úspěšně tu probíhají i kurzy tanečních,
které si získaly velkou oblibu.

Zároveň jsem v průběhu osmi let zrekonstruovali prostory základní školy i mateřských škol. Nové vybavení
dostalo i zázemí, například kuchyně. Oprav se dočkaly střechy a místa v havarijním stavu.

Zahájili jsme akci propojení cyklostezek Újezd, Klánovice a Hornopočernicko. Zároveň do všech nově vzni-
kajících komunikací zahrnujeme prvky, které obsahují moderní trend cykloturistiky.

Zmínila jste nově vzniklá místa pro kulturní a společenské akce, jak se obsazují a naplňují?
Před osmi lety, kdy jsem nastupovala do vedení obce, kultura v Újezdě prakticky neexistovala. Všichni

si asi vzpomeneme, jak jsme využívali nabídky v centru nebo jiných městských částech. V této oblasti se
změnilo podle mého názoru naprosto všechno. Pořádáme pravidelné kulturní akce na multifunkčním spor-
tovišti, obnovili jsme původní tradice vítání jara (masopustu), podzimní posvícení, chystá se první ročník
újezdského vinobraní. Bohatý je i program divadelních představení, kdo by si někdy pomyslel, že bude
v Újezdě hrát Iva Janžurová, zpívat Irena
Budweiserová a Spirituál Kvintet a další
známí umělci. Zároveň podporujeme akti-
vity občanských spolků a sdružení – Ma-
miny z újezdské roviny, Rarášek a další.
Podporujeme aktivity a zájezdy seniorů, za-
hrádkářů nebo hasičů a rybářů (soutěže na
obou rybnících). Podporujeme i „čaroděj-
nice“, v rámci kterých probíhají velmi oblí-
bené rockové koncerty. Staráme se
o fotbalový a atletický klub a hodláme v této
podpoře pokračovat i nadále.

Nejde tu vyjmenovat všechny grantové
a negrantové programy za osm let, ale přispěli
jsme k tomu, že se noví obyvatelé začlenili
a setkávají se starousedlíky. Nemusíme jezdit
za kulturou do centra, máme ji doma.

Podtrženo, sečteno za osm let, co jsem měla možnost vést tuto obec, se nám podařilo zajistit přes dvě mi-
liardy korun pro potřeby Újezda nad Lesy, což je na desetitisícovou obec poměrně slušný výsledek. Navíc
Újezd není nijak zadlužen, nemá zastavený žádný majetek, zkrátka hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem,
což není v současné době zcela obvyklá věc.

Chtěla byste na závěr tohoto volebního období něco vzkázat?
Ráda bych poděkovala všem zastupitelům napříč politickým spektrem, kteří pracovali v tomto i před-

chozím volebním období ve prospěch Újezda nad Lesy, za jejich práci a zároveň ocenit, že ve svém vol-
ném čase maximálním způsobem odváděli kvalitní činnost v komisích, radě a v zastupitelstvu. Za to jim
patří ode mě velký dík.

Uplynulé období je zároveň výzva do budoucna. Na základě mých zkušeností z posledních osm let jsem pře-
svědčena, že pokud dostaneme od voličů důvěru, budeme v nastaveném trendu pokračovat se stejnou od-
povědností a nasazením jako doposud.

Klára Mandausová

Multifunkční sportoviště slouží pro pravidelné kulturní akce

Polyfunkční dům
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JAK JE TO DNES V ÚJEZDĚ S MATEŘSKÝMI ŠKOLKAMI?
Na stránkách Újezdského zpra-

vodaje i na ulicích Újezda se často
vede debata na téma školky - jak to
vlastně je s kapacitou místních ma-
teřských školek i základní školy, zda
se vedení Městské části s touto
problematikou zabývá a zda se za
poslední roky vůbec něco změnilo.

Loni v září jsem ujišťoval čtená-
ře Újezdského zpravodaje, že Rada
Městské části se téměř na každém
ze svých zasedání intenzivně za-
bývá situací v mateřských škol-
kách a hledá řešení, jak kapacity
mateřských školek navýšit. A jak
to tedy s odstupem jednoho ka-
lendářního roku dopadlo? Podle
mého názoru poměrně dobře –
Radě MČ se podařilo zajistit za po-
slední roky pro děti několik desí-
tek nových míst v mateřských
školkách! Posuďte sami:

Od 1. září 2009 navštěvuje
15 dětí z Újezda nad Lesy nově
postavenou Mateřskou školku
v Běchovicích. Proč právě v Bě-
chovicích? Když MČ Praha Bě-
chovice žádala Magistrát Hlavního
města Prahy o dotaci na novou
školku, podpořila ji významně
v tomto úsilí i naše městská část.
A za tuto podporu jsme měli při-
slíbeno 15 míst v nově budované
školce. Školka v Běchovicích byla
v tomto roce dokončena a přesně
podle dohody jsme proto mohli
a můžeme místní děti do Běcho-
vické školky umístit.

Od 1. ledna 2010 je k dispo-
zici dalších 15 míst v nové třídě
v 1. Mateřské školce v Čentické
ulici. Rozšířili jsme z prostředků
Městské části tuto mateřskou škol-
ku o jednu třídu, která je v těchto
měsících již plně funkční a přivítala
od nového roku své první dětičky.

A v rozšiřování kapacit pokra-
čujeme i nadále! Jsem rád, že
mohu za sebe i své kolegy v Radě
MČ „nahlásit“ splnění slibu z mi-
nulého roku - od 1. září 2010
byla o jednu třídu rozšířena ka-
pacita MŠ Sluníčko v budově Ma-
sarykovy základní školy. Radě
MČ se podařilo na tuto akci za-

jistit mimořádné finanční pro-
středky v řádu 5 mil. Kč! Od no-
vého školního roku tedy je k di-
spozici dalších 28 míst pro míst-
ní děti!

Jaká je tedy celková kapacita
mateřských školek v Újezdě nad
Lesy?

V celé republice a i na území
naší Městské části prožíváme krát-
kodobý baby boom. Kapacity před-
školních a školních zařízení jsou li-
mitované a není jednoduché je
rychle rozšířit. Z celostátních me-
dií čtenáři jistě vědí, že peněz
ve školství je stále málo a na vý-
stavbu nových zařízení se nedos-
tává prostředků téměř nikde v re-
publice. A získat pro Újezd další
prostředky třeba z Magistrátu
na rozsáhlejší investice – třeba
do nových školských nebo před-
školských zařízení – je velmi obtíž-
né. Stejně tak se na našem kata-
strálním území nepřipravuje žádný
velký developerský projekt, do kte-
rého bychom investorovi podmínku
výstavby školky/školy vložili.

I s omezenými finančními pro-
středky se podařilo vedení MČ
v posledních letech kapacitu ma-
teřských školek významně na-
výšit. V posledních pěti letech
byly nově otevřeny MŠ Sluníčko
(dnes kapacita pro 84 dětí) a také
1. Mateřská školka v Čentické

ulici (dnes kapacita pro 76 dětí).
Jenom tyto dvě nově postavené
školky tedy nabízejí přes 150 (!)
nových míst pro nejmenší děti.

K tomu se postupně rozšiřo-
vala kapacita jednotlivých školek.
Výsledek průběžné snahy vede-
ní MČ o rozšiřování kapacit je
skutečnost, že po dokončení výše
avizovaného rozšíření MŠ Sluníč-
ko je celková kapacita mateřských
škol od nového školního roku
315 míst! To je počet, který by
měl být pro nejbližší období.

Vedle průběžného rozšiřování
kapacit mateřských škol dbáme i na
modernizaci školek – například
v průběhu letních prázdnin byla
z prostředků Magistrátu komplet-
ně zrekonstruována kuchyň v MŠ
v Lišické a v MŠ v Žárovické ulici.
K předání nové kuchyně postavené
podle nejnovějších norem EU pro-
běhlo za účasti rodičů dětí této ma-
teřské školky dne 8. září.

Na baby boom musí reagovat
i vedení Masarykovy základní
školy, které s finanční podporou
Rady MČ průběžně rozšiřuje ka-
pacitu školy zejména pro první
stupeň. Počet dětí a tím i tříd
v místní škole v posledních le-
tech dramaticky roste a dnes je to
již 800 dětí!

Tomáš Vaníček
radní za Městskou část

tvanicek@csas.cz
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Knihovna se přestěhovala do nových prostor po-
lyfunkčního domu. Co se změnilo a jak se tu líbí čte-
nářům? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru
knihovnice paní Jitka Kašparová.

Zvětšil se prostor knihovny?
Nová knihovna je přibližně stejně velká jako v Lomecké
ulici, ale díky atypickému tvaru stavby se oddělení
pro dospělé čtenáře zdá větší a širší. Po menších sta-
vebních úpravách navazují dospělí na oddělení pro
děti, které je bohužel o polovinu menší než bývalo.

Kolik máte dnes knížek k půjčení?
Dnes je v knihovně přes sedmnáct a půl tisíce knih,
z toho skoro čtyři tisíce pro děti a mládež. Knižní fond
je průběžně doplňován a zároveň jsou vyřazovány za-
staralé a opotřebované knihy.

Počítáte s rozšířením počtu titulů?
Díky trvalému přispění úřadu městské části se nové
knihy nakupují každý měsíc. Počet titulů tak stoupá ne-
ustále.

Změnil se nějak systém půjčování v souvislosti
s novými prostory, nebo se chystají nějaké změny?
Systém půjčování knih se nijak nezměnil. Již loňský rok
se přešlo na knihovní výpůjční systém Clavius a u toho
zůstaneme. Půjčovní doba zůstala také stejná, kni-
hovna je otevřena v pondělí, středu a pátek. Úterky
a čtvrtky slouží k výběru a nákupu knih, jejich evidenci
a zapisování do PC, razítkování, balení knih...

Jaké akce v knihovně chystáte?
V knihovně pořádáme celoročně besedy podle poža-
davků mateřských školek a základní školy. Besedy pro-
bíhají pravidelně na podzim a na jaře. Jedná se
o seznámení s knihou a knihovnou, u ZŠ podle poža-
davků učitelů.

Kolik máte čtenářů?
Registrovaných čtenářů (v PC) je 1.206. Aktivních čte-
nářů zhruba osm set, z toho přes dvě stě dětí. Ostatní

čtenáři docházejí podle potřeby, hlavně v souvislosti
s doporučenou četbou ve škole.

Stoupá nebo klesá jejich počet?
Tím, že se knihovna přesunula do centra obce, počet
čtenářů od otevření knihovny stoupl. Od přestěhování
do poloviny září se přihlásilo 53 nových čtenářů, z toho
24 dětských.

Co byste ráda v knihovně změnila, vylepšila?
Není nic, co bychom měli zatím důvod měnit. Již při stě-
hování jsme se s kolegyní snažily o to, aby prostředí
knihovny bylo příjemné jak pro čtenáře, tak i pro nás.

Máte problémy s lidmi, kteří knížky nevrací, nebo
jsou v Újezdě ukáznění čtenáři?
Máme ukázněné čtenáře, kteří vracejí knihy včas.
Pokud někdo knihu nevrátí vůbec, znamená to, že se
odstěhoval. Když čtenář knihu ztratí nebo poškodí, za-
koupí stejný titul nebo cenu knihy zaplatí. Dojde-li k pře-
kročení výpůjční lhůty, zaplatí čtenář pokutu podle
výpůjčního řádu.

Kolik počítačů s možností připojení k internetu nyní
v knihovně je?
V knihovně máme pět počítačů s připojením k internetu.

Vám osobně se líbí v nových prostorách?
V nových prostorách se nám samozřejmě líbí. Máme
nové stoly pod počítače, nové monitory. Ještě je třeba
trochu doladit dětské oddělení, pořídit stolek a židličky,
aby si děti měly kde knížky prohlížet. Osobně v tomto
nevidím velký problém, protože městský úřad vychází
našim požadavkům vstříc.

Jaké jsou reakce čtenářů na to, že se knihovna pře-
stěhovala?
Kladné. Nové prostředí a uspořádání knihovny se jim
líbí. Moc nás těší jejich chvála a dětem z mateřských
školek a základní školy děkujeme za obrázky, které
nám při besedách nosí.

Klára Mandausová, redakce

NOVÉ PROSTORY PŘIBLÍŽILY KNIHOVNU ČTENÁŘŮM. JE JICH VÍC
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TANEČNÍ V ÚJEZDĚ
Tak je už po prázdninách, všich-

ni jsou odpočati po dovolených a bě-
hem pomalu se prodlužujících veče-
rů nás často napadne otázka, co s na-
čatým večerem.

Někteří z nás si již připravili na ně-
které večery zábavný a zároveň
i vzdělávací program, tedy základní
a pokračující kursy tanečních. A za-
jímavé na tom je, že se o taneční kur-
zy zajímá čím dál více dospělých, prá-
vě ti, kteří do tanečních nechodili, ne-
umí tančit případně již si netroufají ani
na základní kroky. Dnes jsou na ta-
kových pracovních pozicích, kdy
jsou zváni na společenské akce a oni
tančit neumí. Proto jsou rádi, že se
mohou naučit základy všech tanců
zde, přímo v Újezdě, nedaleko od
svého bydliště. Sami jistě uznáte, že
čím starší je člověk, tím hůře se
učí... a nebo ... co se v mládí naučíš,
ve stáří jako když najdeš.

Není bez zajímavosti, že jsou
všechny kursy pro dospělé vyproda-
né, na rozdíl od kursů pro mládež, kde

jsou pořád ještě volná místa.Taneč-
ní kurzy pro mládež byly a stále jsou
jakousi doménou České republiky.
Nikde na světě nemají takovou tra-
dici, jako právě v ČR. Naše babičky
rády vzpomínají, jak chodili do ta-
nečních, co si oblékaly apod. Také
i Studio Style by rádo navázalo na-
tradici tanečních v Újezdě nad Lesy.
Letos to budou první....

Dnešní mládež to vidí někdy ma-
linko jinak.Někdy se jim do tanečních
nechce, maminky je přemlouvají, ale
když dospějí, sami často uznají, že
udělali dobře, že se naučili tančit a jaké
to nakonec v tanečních bylo dobré…

U tanečních pro mládež na rozdíl
od dospělých je předepsáno oblečení.
Slečny si mohou obléci sukni, halen-
ku, slušivý top, ale i černé společenské
kalhoty . Důležitá je hlavně obuv, aby
se jim tančilo dobře, měla by mít
ohebnou podrážku.Pohodlná obuv je
nutná i pro pány, kteří by měli mít tma-
vý oblek, motýlka, bílé rukavičky.

Kurzy pro mládež začínají
12. 10. 2010 od 18:30 - 20:00 hod.
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ

Stále je možné se přihlásit, ideálně
co nejdříve. Dále je možné zapsat
i děti do některých kroužků, např.
angličtina s pohybem pro děti od 5-6
let. Děti budou moci využít celý pro-
stor sálu, budou hlavně mluvit, ne se
učit pouze jednotlivá slovíčka.Kurz za-
čne od 5. října 2010.

Časté dotazy újezdských obyvatel
jsou, zda-li vůbec taneční či jiné
akce budou, když je polyfunkční dům
zavřený, neboť chybí nájemce re-
staurace a přilehlých prostor. Jak
nás ale ubezpečila majitelka Studia
Style paní Helena Wojdylová, má
smlouvu na pronájem prostor pro ta-
neční, i když není dopředu znám ná-
jemce nebytových prostor v poly-
funkčním domě.

Na závěr lze jen popřát všem při-
hlášeným do tanečních, aby se jim
v kursech líbilo alespoň tak, jako
těm, co je absolvovali minulý rok a na
ten letošní se přihlásili znovu, pře-
vážně do pokračujících kursů.

Nabídky tanečních kursů najdete
na www.tanecni-ujezd.cz.

Roman Mruvčinský

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, O.S.
Základní organizace v Újezdě nad Lesy

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme Vás seznámili s aktivitami, které jsme pro své členy zorganizovali
v červnu a červenci: „Ve znamení léta-pobyt v Chorvatsku, Červnová vycházka do Vrtbovské zahrady a Ozdravný
a poznávací zájezd do Krkonoš“. Naše letní akce jsme završili rekondičním pobytem pro další naše členy, který
se uskutečnil v jižních Čechách, v Albrechticích u Písku. Své dojmy a poznatky napsala účastnice tohoto pobytu,
která se takovéto akce účastnila poprvé:

V posledním, sychravém a uplakaném, dni měsíce srpna se po sedmé hodině ranní u školy v Polesné ulici
postupně schází skupina žen zralejšího věku. Jsou přichystány k odjezdu na rekondiční pobyt. K osobním
zavazadlům přibývají pomůcky potřebné na cvičení. Odjezd autobusu se poněkud opozdil a po zastávce
na Černém mostě, kde náš počet doplnili další účastníci rekondice, jsme směřovali k cíli naší cesty. Ten byl
v Albrechticích nad Vltavou, v penzionu s přiléhavým názvem „Nová Louka“. Je skutečně umístěn na rozlehlé
louce a jeho okolí krášlí lesy plné jedlých i nejedlých hub.

Rekondice byla zaměřena na choroby páteře. V programu, se kterým jsme byli seznámeni hned první den,
nechyběly vycházky, přednášky, edukace, kulturní akce a hlavně cvičení, které bylo přizpůsobeno této
diagnóze, a bylo hlavní náplní pobytu. Každé ráno společná rozcvička venku, ve které nechybělo přivítání
Slunce a dobrého dne, průpravné cvičení, tanečky a i cvičení na říkanky. Po snídani a krátkém odpočinku
následovalo cvičení na karimatkách ve dvou skupinách po sobě. Ke cvičení se využívaly cvičební pomůcky-
míče, míčky, gumy, popruhy a hole. Následoval oběd a polední klid. Za každého počasí jsme se vydali
na vycházku s určitým cílem. Jedna z nich směřovala do Albrechtic, kde je starobylý kostel s přilehlým
hřbitovem. Zeď hřbitova zdobí arkády se zajímavými obrazy s veršíky, které souvisejí s životem, smrtí či
zaměstnáním pohřbeného člověka. K vidění bylo jen několik zrestaurovaných obrazů, ostatní na obnovu čekají.
Při jedné z vycházek jsme využili autobusového spojení s Pískem, kde nás nejvíce zaujal nejstarší kamenný
most v Čechách, a čistota a úpravnost města. Pozorně jsme sledovali poučné a zajímavé večerní přednášky.
Odjížděli jsme s pocitem, že jsme udělali něco dobrého pro zlepšení svého zdravotního i duševního stavu. Jen
týdenní pobyt, i když s odpovídajícím programem, však nestačí. Věřím, že každý z účastníků se bude snažit
uplatnit získané dovednosti v každodenním životě.
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Za všechny účastníky děkuji za vedení pobytu paní Marii Kollinové a cvičitelkám Soně Pilné a Libuši Říhové.
Jsme rádi, že v naší obci máme možnost využívat, díky vstřícnosti MÚ městské části Prahy 21 a ředitelství

školy, školní tělocvičny k pravidelnému cvičení, tolik potřebnému ve starším věku.
Za účastníky rekondice

M. Buzovská

SOUTĚŽ O NEJHRŮZNĚJŠÍ OBJEKT V ÚJEZDĚ NAD LESY
Navrhuji Odboru životního prostředí MČ Praha 21

vypsat soutěž o nejhrůznější objekt, do které by mohli
posílat své příspěvky všichni občané Újezda nad Lesy.
Majitel vítězného objektu by nezískal odměnu, ale
postih za devastování vzhledu městské části.

Spolu s manželkou Janou žijeme v Újezdě nad Lesy
od svého narození a jsme tak říkajíc starousedlíci
a velkými patrioti tohoto místa. Na stará kolena se čas
od času věnujeme cykloturistice. Jezdíme a sledujeme,
jak se naše vesnička středisková mění, rozrůstá
a místy i vylepšuje. V některých částech se daří méně
a někde více. Celkově lze říci, že snaha o lepší
prostředí převládá nad tím negativním.

A teď několik konkrétních poznatků. Jedete-li místními
komunikacemi z Blatova do Úval narazíte na dvě nové
úžasné, zpevněné komunikace se zámkovými retardéry,
širokými chodníky. Nově zbudovaná je ulice Velímská. Je
pouze otázkou, zda nebylo vhodnější dříve budovat
některou souběžnou komunikaci s hlavní, kde
s výstavbou kanalizace se předpokládá zvýšený provoz.
Ale to je pouze názor jednotlivce.

Pokračujeme v naší cyklo toulce dále. Za ulicí
Velimskou vjedete na příjemnou cestu lesem , kde se
poměrně značně těží dřevo a dostanete se do Úval,
kde se můžete občerstvit v hotelu Sport. Na zpáteční
cestě kolem televizní věže, se dostanete na začátek
Újezda do ulice Všenské. Zde Vás čeká skutečná

pecka, přímo vrchol architektury. Popsat se to skutečně
nedá, a proto přikládám pořízené fotografie. Tento
objekt v tomto místě existuje již desítky let. Nevím, kdo
vydal stavební povolení, že by byla stavba kolaudována
o tom pochybuji.

Dalším faktem zůstává, že tímto objektem jsou
v podstatě znehodnoceny okolní pozemky, o které se
jejich majitelé s láskou starají.

Bylo by možné dále v cykloturistice pokračovat.
Je ještě mnoho zajímavých míst, o kterých by bylo
možné napsat. Ale o nich zase někdy příště. Věřím, že
se svými poznatky mě doplní i další spoluobčané.

Dr. Pavel Janda

ZEPTALI JSTE SE

ZEPTALI JSTE SE
Redakce Újezdského zpravodaje dostala příspěvky klubu strany Věci Veřejné a čtenáře Ivana Bir-

keho. O vyjádření a odpovědi na otázky přispěvatelů jsme požádali starostku Andreu Vlásenkovou.

Věci Veřejné se ohradily, že si nemohly pronajmout pro pořádání své akce prostor multifunkčního
hřiště. Považují to za nedemokratické. Jaký byl důvod?

Rozhodně v tom nebyla žádná „absence demokracie“. Žádost Věcí Veřejných se dostala na jednání rady
a byla řádně projednána. Řešily se dva termíny. První kolidoval s konáním prvního újezdského vinobraní, u dru-
hého jsme museli bohužel konstatovat, že byl již zaplacen zábor jiným subjektem (od srpna). Takže se v žá-
dném případě nedá hovořit o schválnosti, jak se snaží naznačit tazatel. Šlo o čistě technický problém.

Druhý dotaz směřoval k vývěskám – proč mohou mít v Újezdě své vývěsky jen některé politické subjekty?
Naši obyvatelé vědí, kolik vývěsních tabulí před úřadem městské části je, i to, že jsou již řadu let obsazeny

jednotlivými spolky a politickými stranami. Všechny tyto subjekty za ně řádně platí nájem. Nejedná se o na-
schvál nebo diskriminaci, ale o prostý fakt, že je sto procent těchto vývěsek obsazeno. Nejeví se nám jako eko-
nomicky přijatelné budovat novou vývěsní skříňku na dobu konání volební kampaně. Možností, jak si skříňku
dočasně propůjčit, je domluva s některým ze subjektů, kteří ji mají pronajatou.

Demokracii a nikoli cenzuru prokazujeme již standardním krokem, možností otevřeně se prezentovat
v Újezdském zpravodaji – každý kandidující subjekt má nárok na jednu stranu bezplatné inzerce v říjnovém
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Městská část Praha 21Újezd nad Lesy uvádí:

JOSEFA DVOŘÁKA

v komedii

ČOCHTAN VYPRAVUJE

19. 10. 2010
od 19.00 hod

společenský sál ZŠ Masarykova
vchod z ul. Čentická

vstupné 300 Kč
předprodej:

podatelna Úřadu a Knihkupectví nad Lesy

vydání. Je to, dle zkušeností, jedna z nejlepších a nejúčinnějších forem prezentace a představení kandidátů
občanům. Předvolební výtisk bývá okamžitě rozebrán. Jinak musím konstatovat, že městská část nemá k di-
spozici veřejná prostranství ani vylepovací plochy vhodné pro prezentaci.

Navíc se domnívám, že újezdský volič je zkušený a v programech jednotlivých stran si umí vybrat a najít tu,
které dá hlas. Zároveň z letité zkušenosti vím, že si lidé vybírají i konkrétního budoucího zastupitele co by no-
sitele věrohodného splnění předložených slibů.

Ivan Birke se ve svém dopise ptá, proč ještě není hotov obchvat okolo Újezda a zda se peníze, které
měla k dispozici městská část, nemohly investovat do této akce na úkor jiných.

Výstavba přeložky je již evergreenem a zároveň jasnou prioritou Městské části Praha 21. Ten, kdo sleduje
průběh stavebního řízení této akce, již určitě ví, že bylo podáno odvolání k územnímu rozhodnutí ze strany
Městské části Běchovice, ekologických občanských sdružení a obce Sibřina. Z toho důvodu se zpozdilo sta-
vební řízení, je totiž třeba dodržet zákonné normy a lhůty.

Není tedy chybou městské části, že řízení neprobíhá v rychlejším tempu. Zajistili jsme, aby byla průchodná
varianta, která je pro naše obyvatele nejlepší – tedy se sjezdem na kolodějské ulici, ale v tomto okamžiku
nám nezbývá než čekat, jak se odvolací orgány vypořádají s připomínkami odvolatelů. Všichni bychom si jistě
přáli, aby byl obchvat již hotový, neboť jak tazatel správně podotýká, doprava v Újezdě je v katastrofálním
stavu, ale není v našich současných silách s akcí pohnout - neakceptovat připomínky dalších subjektů, které
jsou účastníky řízení.

Požadavek přesunout peníze z jiných akcí je nesmyslný. Obchvat je akcí České republiky, respektive Sta-
veb silnic a dálnic a nemá s dotační politikou městské části nic společného. Stačí se jen zamyslet nad otáz-
kou, jak konkrétně by měla městská část zajistit peníze pro výstavbu tohoto obchvatu. Na tuto otázku neexistuje
odpověď. To prostě nejde. To je jako byste chtěli, aby obyvatelé Újezda platili výstavbu plaveckého bazénu
v Berouně.

Zodpovězení otázky ohledně přenastavení intervalu semaforu v Běchovicích tak, aby se zde ve špičkách ne-
tvořily fronty, je v kompetenci Běchovic.

Klára Mandausová

ZEPTALI JSTE SE
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Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování M stské ásti Praha 21 

 

Milí p átelé z Újezda nad Lesy,  
okolí blízkého i vzdálen jšího!  

 
Poj te s námi uklidit kus Klánovického 

lesa! eká Vás p íjemná a užite ná
sobota 9. 10. 2010 v Klánovickém lese. 

 

(budeme uklízet les na újezdské stran železnice, od nádraží ke škole 
a k viaduktu v Pilovské ulici, p ípadn ást lesa pod ulicí Hodkovská.  

Rádi bychom také uklidili lesopark na Rohožníku  
a upravili pr sek lesa po kanalizaci.) 

 

Sraz ú astník je v 930 p ed restaurací Smolík 
(nádraží Klánovice na újezdské stran , smy ka autobus 303 a 251) 

 

Tato letošní podzimní brigáda je v po adí  
již devátá, kterou po ádáme. 

 

Po práci nás už tradi n eká opékání bu t .

P ij te v pevných botách a pracovním od vu, o vše ostatní 
se postaráme.  

 
T šíme se na Vás, bližší informace naleznete na našich webových 

stránkách www.ujezdskystrom.info
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P O Z V Á N K A
pro naše přátele i jejich přátele, občany, děti, (ještě jsou volná místa)

na výlet do překrásného historického města„Perly náhrdelníku UNESCO“

K U T N Á H O R A
(Můžeme navštívit: chrám Sv. Barbory, Sv. Jakuba a další katedrály,

Muzeum stříbra, Kostnici, uličku Ruthardka; … poobědvat.)
Předtím se zastavíme u radioaktivního pramene „Sadka“ v SADSKÉ,

na památné akropoli Slavníkovců u LIBICE nad Cidlinou,
v parkové oboře bílých jelenů ŽEHUŠICE.

v sobotu 9. 10. 2010 v 7:00 hodin od Lidlu
Přihlášky a dotazy př. Líznerová na tel. 281 972 219. Záloha 150 Kč, děti poloviční cena.

Na shledanou s Vámi se těší Český svaz zahrádkářů ZO Újezd nad Lesy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Újezd nad Lesy

zve své členy na celodenní výlet na KŘIVOKLÁTSKO
Kdy? ve čtvrtek 21. října 2010 odjezd v 7.30 hodin od prodejny Lidl

Program: Hrad Červený Újezd – novodobý hrad postavený z lásky k manželce, Zbečno
– centrum CHKO Křivoklátsko, Hamouzův statek (typická lidová stavba Křivoklátska),
Informační středisko CHKO v Křivoklátě – video a přednáška, Lány – prohlídka
zámeckého parku, v místě je možno navštívit individuálně - Muzeum TGM, pamětní síň
Alice Masarykové, hřbitov, nebo muzeum historických vozidel

Cena Kč 180,- v ceně jsou vstupy do prohlížených objektů a oběd.
Návrat kolem cca 19. hodiny

Srdečně zveme všechny členy.

P O ZV Á N K A
na zájezd do Německa:
N O R I M B E R K

Na procházku v historickém
centru města v předvánočním

čase s výkladem a na návštěvu
známých trhů.

V sobotu 11. 12. 2010 v
6.00 hodin od Lidlu

Přihlášky: pí Líznerová 281 972 219, pí Svátková
281 972 999, pí Novotná 281 970 108.

Cena 200 Kč
Srdečně všechny občany zvouČeský
zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy

a Sdružení důchodců Újezd nad Lesy

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ÚJEZD NAD LESY

pořádá a tímto si Vás dovoluje
pozvat na:

ZÁJEZD DO POLSKA
Klodzko (Kudowa Zdrój)

termín: 23. října 2010
odjezd: 5:00 hod – Auto Štangl

Chcete se s námi podívat
na trhy v Polsku?
Přihlášky přijímá

Irena Zajacová – 281 970 138
Cena zájezdu 200 Kč.
Těšíme se na Vás!!!



Skupina mladých lidí z běchovického
skateparku se rozhodla zažádat o pomoc
s jeho opravou

Běchovický skatepark byl otevřen v roce 2005, od té doby
nebyl ještě opravován. Řada překážek je zastaralá nebo poško-
zená. Jedná se o malý příjemný skatepark, který je bohužel v de-
zolátním stavu. Skatepark je určen především pro skating, ale
také zde probíhají různé akce – např. závody, soutěže, sprejování.
Skatepark denně navštíví okolo 15 lidí, kteří se vystavují riziku

úrazu. Kromě obyvatel Běchovic se do něj sjíždějí i mladí lidé z Černého mostu, Dolních Počernic, Ja-
hodnice nebo Újezdu nad Lesy. Problém s havarijním stavem překážek se objevil už ve skateparku na
Černém Mostě. Nezájem o jeho řešení vyústil v uzavření.

O opravu skateparku usiluje skupina mladých lidí z Běchovic v čele s Jakubem Jakoubkem. Ve snaze
je podporuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus. Hlavním cílem je zaručit bezpečnost
jezdců. Rovněž usilujeme o zvýšení aktivity mladých lidí, kteří se často nudí doma u počítače nebo
venku na ulici. Předpokládáme, že opravený skatepark přiláká nové lidi. Lidé, kteří skatepark využívají,
se o něj také starají. Zájem se snaží předávat i novým návštěvníkům.

O opravu skateparku jsme žádali Nadaci Vodafone v rámci grantového programu V pohybu. Žádost
byla bohužel neúspěšná. V současné době jednáme se starostou MČ Praha – Běchovice.

Ivana Štefková, vedoucí NZDM Autobus
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Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR. o.s. Základní organizace v Újezdě nad Lesy
Zve všechny své členy, příznivce a zájemce

Na vycházku spojenou s návštěvou „tropických skleníků
Vysoké školy zemědělské“ v Praze-Suchdole.

Navštívíme také „kabinet Mikoláše Alše“
a „Brandejsův statek“,

která se uskuteční v úterý 2. 11. 2010
Další program můžeme upřesnit přímo na místě.

Sraz bude v 8.30 hodin u Metra B na Černém Mostě.

Současně zveme

Na přednášku pana PhDr Václava Petříčka

Téma přednášky: PŘÍRODA, LIDÉ A KRAJINA V LIBANONU
Přednáška spojená s besedou proběhne ve čtvrtek 11.11. 2010 od 16.00 hodin

v zasedací síni Místního úřadu - obřadní síň
Přednáška bude doplněna promítáním

- neseď doma
Vaše volba pro volný čas
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NZDM Autobus – nízkoprahový klub
Klub (5. třída – 21 let)
Konzultace
Terénní program
Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem
pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená
„dostupný, neodrazující od vstupu“.
Českobrodská 1, 190 11 Praha – Běchovice – autobus@neposeda.org – 739 491 640

Poradenský servis PORSE
pomáhá radou, praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic, Újezdu nad Lesy, Klánovic,

Kolodějí a blízkých obcí Prahy - východ. Poradit se můžete prostřednictvím telefonu či e-mailu, s jed-
noduchým či složitějším dotazem a v případě zájmu i anonymně.

Nabízí široké spektrum pomoci a podpory těchto oblastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání za-
městnání, bytové otázky, pomoc při jednání s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd.

Nově v rámci poradenského servisu nabízíme poradenství spojené s psychoterapeutickými tech-
nikami zaměřené na změnu.

Pokud dlouhodobě prožíváte životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu,
nebo „divné“ pocity. Nerozumíte sobě, či svému okolí. Opakují se vám nepříjemné situace, které vám
komplikují život. Procházíte krizí. Nedaří se vám vyrovnat s životními ztrátami či změnami, obraťte se
na nás. Spolu se nám lépe podaří vaši situaci změnit a zlepšit kvalitu vašeho života.

Předem je potřeba se objednat na tel. č. 739 491 633 nebo e-mailem: porse@neposeda.org.

Skotačení v Koloběžce
Ne není to pravopisná chyba, ani překlep. Opravdu sko-

tačíme v Koloběžce a ne na koloběžce.
Koloběžka je totiž rodičovské centrum, které už od r. 2006

působí v rámci občanského sdružení Neposeda v Běchovi-
cích a je to prostor pro rodiče s dětmi.
Otevřeno máme v úterý a ve středu od 10 do 13hod.

S příchodem školního roku jsme připravili nový program Skotačení
v Koloběžce. Nabízíme všem rodičům hernu pro děti bez rodičů s pro-
gramem, který slouží i jako příprava na mateřskou školku a to v pondělí a pátek dopoledne.
Více informací na www.neposeda.org/kolobezka nebo na tel č. 733 182 520

Bazárek v Koloběžce
15. - 16. října máme připravený bazárek, který je určen všem kdo chtějí obnovit šatník svůj nebo
svých dětí, komu je líto vyhazovat věci, které by ještě někdo mohl využít, nebo naopak chtějí nějaké
věci koupit a nelíbí se jim příliš vysoká cena v obchodě.

V pátek 15. 10. od 15.00 do18.00 hod.bude v prostorách O.s. Neposeda, Českobrodská 1, Praha-
Běchovice probíhat příjem věcí. V sobotu 16. 10. od 9.00 do 14.00 hod. na tom samém místě pak sa-
motný prodej a mezi 16.00 a 18.00 bude výdej neprodaných věcí a výplata peněz. Manipulační po-
platek je 1Kč za přijatou věc, následně pak 15% z prodejní ceny.
Více informací na www.neposeda.org/kolobezka nebo na tel č.733 182 520
6. října si od 17.00 hod. můžete přijít do Koloběžky vyzkoušet obrázkovou decoupage.
Více informací na www.neposeda.org/kolobezka nebo na tel č. 733 182 520

pondělí, úterý, středa 14:00-19:30, čtvrtek 13:00-18:00
po domluvě
úterý a čtvrtek 16:00-18:00

foto archiv o. s. Neposeda
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KONTAKT je informačním a poradenským střediskem,
které prostřednictvím své činnosti napomáhá v orientaci
a hledání řešení složitých životních situací.

SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB
pro nezaměstnané jsou otevřeny po celou provozní dobu,
pro návštěvu JOB KLUBU je nutno se objednat

Právní poradna
úterý 9-12
Právní poradna zaměřená na rodinné a občanské právo
středa dopoledne
Poradna pro osoby ve finanční tísni
úterý a středa dopoledne

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
čtvrtek (pro objednané)
Poradna pro osoby se zdravotním postižením
pondělí, pátek
PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ
PROVOZNÍ DOBA
Po 8 – 12 13 – 17
Út 8 – 12 13 – 16
St 8 – 12 13 – 17
Čt 8 – 12
Pá 8 – 12
JEČNÁ 3, PRAHA 2 – 120 00
Telefony PORADNA: 222 515 400,739 824 749,731 056 708
Telefony JOB KLUB: 222 517 781, 774 745 762
E mail: iis@csspraha.cz www.csspraha.cz
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Újezdské muzeum se přestěhovalo během prázdnin z předních prostor ve vý-

chodní části Polyfunkční budovy do definitivních dvou místností v západní části
této krásné moderní stavby. Protože tak sousedí s místnostmi Místní knihovny,
vzniká tak ve středu obce pro obyvatele Újezda zajímavé kulturní centrum.

Otevření nové trvalé expozice jsme spojili s vernisáží výstavy o práci redakce časopisu Náš region. Tento časo-
pis, který pravidelně dostáváte do svých domovních schránek, se postupně vypracoval k zajímavým a na dobré úrovni
podávaným informacím pro všechny obyvatele východní části Prahy i pražského okolí.Poznáváním problematiky oby-
vatel tohoto regionu se smazávají hranice Prahy a jejího okolí, mnohdy zbytečně vyvolávané a zdůrazňované.

Vernisáž výstavy byla zahájena v sobotu 18. září 2010 v 10 hodin. Nejprve paní šéfredaktorka Lenka Bartá-
ková vysvětlila koncepci, se kterou jednotliví redaktoři představili oblast práce, v níž v redakci působí. Dokladem
toho jsou exponáty, které si budou moci návštěvníci muzea prohlédnout až do poloviny října.

Výstavu otevřela paní starostka Andrea Vlásenková velmi pozitivním zhodnocením jak samotné výstavy, tak
jejího provedení.

Se zájmem očekáváme ohlas mezi obyvateli Újezda nad Lesy, který vyvolá výstava výtvarnice a majitelky
galerie paní Štulcové a jejích žáků. Protože tato výstava bude prodejní, budou si moci zájemci zakoupit sku-
tečně hodnotné vánoční dary jak pro příslušníky své rodiny, tak i pro své přátele. Přitom hodnota obrazů je ga-
rantována a cena ve srovnání s pražskými profesionálními galeriemi podstatně nižší.

Upozorňujeme již nyní, že v polovině prosince uspořádáme již 3. ročník vánočního koncertu.

Pro rok 2011 připravujeme zajímavou novinku. Abychom se lépe poznali, chceme představit jednotlivé obce
Prahy 21. V každém pololetí se představí vybraná obec výstavou, na níž ukáží své zajímavosti, organizaci zá-
bavy a života. Jako první budou mít výstavu Klánovice, po nich Běchovice a v následujícím roce Koloděje a Újezd
nad Lesy. V dalších letech oslovíme Úvaly, Sibřinu, Šestajovice a Jirny.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DĚTI 
autor dílo autor dílo
Arredondo 
Auerbach 
Auerbach 
Banscherus 
Bešťáková 
Boehme Julia 
Brezina 
Brezina 
Bryant Bonnie 
Conrad Hy 
Deary Terry 
Deary Terry 
Flanagan John 
Genaďjevič 
Gray Claudia 
Hadarlein Ute
Heitz Markus 
Jablonski 
Kožíšek Pavel 
Langrishová 
Lawhead 
Lovis - Miler 

Hledej zvířata ve městě 
Horseland 2
Horseland 3
Detektiv Kvítko 
Písmenkové pohádky 
Lukáš ve školce 
Šíleně divocí andílci 
Případ pro tebe a klub tygrů 
Dívky v sedlech 
Kdo je pachatel?
Přepadení pro začátečníky 
Zlodějina pro začátečníky 
Hraničářův učeň 
Pohádkové počítání 
Hvězdopravec 
Čtení na dobrou noc 
Legendy Alfů 1
Tajemství v plavé hřívě 
Lexikon magie a kouzel 
Trollí vrch 
Impérium 1
Rok Modrého medvěda 

Mac Mullan 
Mead Richelle 
Mueller 
Mueller 
Muller Karin
Myracle 
Myracle Lauren 
Němeček 
Oldfield 
Porebská 
Steklač 
Steklač Vojtěch 
Trujillo Eduardo 
Trujillo Eduardo 
Vogel Maja 
Vogel Maja 
Wich Henriette 

Drakobijecká akademie 
Vampýrská akademie 
Divoký poník 
Poník v ohrožení 
Dobrodružství poníka Robina 
Dvanáct. Druhý díl 
Neobyčejní deník obyčejné holky 
Nesmrtelný zádrhel 
Morová epidemie 
Příhody ježibaby katky 
Pekelná třída. Zlatá kreditka 
Pekelná třída. Magnetický mobil 
Hledej v životním prostředí 
Hledej bojovníky 
Bruslařská horečka 
Tři holky na stopě 
Podvod při castingu 
První čtení - velká písmena 
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Ahern Cecelia
Antikomplex 
Barnes Julian 
Bays Brandon 
Beráková Zora 
Berry Steve 
Boura Slávek 
Brett Peter V.
Brooch lan R. 
Bryson Bill 
Byrneová Lorna 
Cartland 
Coben Harlan 
Cordonnier 
Curran John 
Delinsky 
Dvořáček Petr 
Eliot Marc
Falcones 
Feth Monika 
Fokt Michael 
Franek Pavel 
French Tana 
Fryčová Ilona 
Guillou jan 
Halaby Lisa 
Hamilton 
Heldt Dora 
Hilton 
Hofman Robert 
Kadlecová Eva
Keller Jan 
Kibby Amanda 
Klíma Jan 
Kohoutová 
Koontz Dean 
Kopecký Libor 
Kosatík Pavel
Kovář Pavel
Lanczová 
Le Calletová 
Maroon Joseph 
Marrs Jim 
Marshall Joe 
Mawer Simon 
Meyer 
Meyerová 
Nosková Věra 
Nosková Věra 

Novák Jan A. 
Oz Amos 
Parkinson C. 
Perry Anne 
Pořízková 
Sanchez Lujián 
Saramago 
Sedláček 
Sedlická 
Shirer William 
Soriano Ferran 
Stancliffeová 
Svátková 
Šimánek Leoš 
Šrámek Pavel 
Štětinová 
Tesař René J. 
Thurman Rob 
Tindall George 
Urbaníková 
Váňová Magda 
Vincenzi 
Vincenzi 
Vincenzi 
Vítková 
Waldman 
Weisberger 
Zuiker Anthony 

Kdybys mě teď viděla 
Zmizelé Sudety
Pohlédnout do slunce 
Cesta pro děti 
Vražda na cizí účet 
Pařížská pomsta 
Naháči
Tetovaný 
Na mušce prezident 
Zápisky z malého ostrova 
Andělé v mých vlasech 
Zachránce 
Schůzka v Paříži
Souboj vášní 
Utajené zápisníky Agathy Christie 
Proč má dcera?
Skanzeny České a Slovenské republiky 
Cary Grant 
Katedrála moře 
Případ trhače jahod 
Zologické zahrady ČR 
Maroko a západní 
V lesích 
Poslední ples 
Cesta do Jeruzaléma 
Její veličenstvo královna NÚR
Zápalné oběti 
Dovolená s tátou 
Hitlerova olympiáda 
V říši opice a hada
Chce to jen pobavit se 
Tři sociální světy
Nešikovné dítě 
Smrt má ráda poezii 
Vladimír Dlouhý 
Tikot
Posilování pro začátečníky 
Bankéř první republiky 
Život v sedle 
Milenky a hříšníci 
Věnečky 
Faktor dlouhověkosti 
Společenství sester 
Návrat rytíře 
Mendelův trpaslík 
Krátký druhý život  Bree Tannerové
Hostitel 
Chraňme muže 
Přece by nám nelhali 

Tajemné Česko 
Černá skříňka 
Zákony profesora Parkinsona 
Pohřeb v modrém 
Léto modelky 
Starožitník 
Slepota
Ekonomie dobra a zla 
Copak to mají v kalhotách 
Vznik a pád Třetí říše 
Góly nepadají náhodou
Největší laskavost
Modrý slon 
Austrálie - křížem krážem 
Ve stínu Mnichova 
Ten druhý 
Strmá stěna smrti 
V temnotě
USA. Dějiny států
Stalo se mi všechno 3.
Sestra a sestřička 
Cizí žena 
Byl to zločin?
Dilema 
Co nevíte o dvojčatech 
Láska a jiné nemožnosti 
Všechny důležité kontakty
Level 26: Netvor z temnot 
Tajná oběť 
Cvičení dětí s rodiči
Velká Británie 
Německo 
Francie 
Botanické zahrady a arboeta ČR 

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo autor dílo

ÚPRAVA PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 12.30 13.00 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 12.30  13.00 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 12.30  13.00 - 16.00 hod
Polední přestávka: 12.30 - 13.00

NOVÁ ADRESA:
Staroújezdská 2300, 190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 776 835 767 (dočasně) 
e-mail: mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

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

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na říjen 2010
Pondělí 4. 10. 2010 VÝSTAVA – OBRAZY HEDVIKY VILGUSOVÉ
Vzpomínková výstava věnovaná klánovické výtvarnici a ilustrátorce Hedvice Vilgusové. Potrvá do konce měsíce.

Neděle 3. 10. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.
V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou.Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků.
Cena kursu 330,- Kč. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. 

Pondělí 4.10. 2010, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů
tohoto žánru jako jsou Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci
a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové
a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon,
bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se
bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Čtvrtek 7. 10. 2010, 19.30 KINO – TRIK
Polsko / 2010 / 95 min / kriminální komedie / od 12 let / Jan Hryniak, hrají:  Piotr Adamczyk, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Robert
Wieckiewicz. Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků,kteří vymyslí mistrovský plán, jak se pomstít
těm, kteří je zradili. Chytře napsaná, kvalitně obsazená a skvěle natočená evropská variace Dannyho parťáků.

Sobota 9. 10. 2010, 15.30 KINO - POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
USA / 2010 / 104 min / fantasy / M. Night Shyamalan. Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis. Vzduch,
Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené osudem, když Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku. Statečný bojovník Aang, schopný ovládat
všechny čtyři elementy se spojí s Katarou a jejím bratrem Sokkou ve snaze nastolit ve světě klid a mír. 

Neděle 10. 10. 2010, 17.00 KONCERT - 11. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ
zahájí romantický a jemný folkový písničkář, který zaslouženě sbírá v poslední době ceny, kam přijde. Jmenuje se Zdeněk Hamřík a je
z Mohelnice. Po něm přijde slovenský básník a spisovatel Milan Gonda. Jeho veselé příhody se krásně poslouchají zvláště v jeho autorkém
podání. Večer zakončí notoricky známá a neopakovatelná Dáša Voňková. Kdo jí neznáte, vězte, že takový koncert jste ještě nezažili. Její
příjezd mě těší o to víc, že Dáša už moc nekoncertuje, a proto nepropásnšte tuto jedinečnou příležitost. Večerem už tradičně provázejí Luky
a Majka Lukáčovi. Nezapomeňte - čajové hrnečky s sebou!

Pondělí 11. 10. 2010, 19.30 KINO - NEBE PEKLO
ČR / 2010 / 83min / dokument  / od 18 let / David Čálek. Nový český dokument z cyklu Bez cenzury nahlíží do komunity lidí s neobvyklými koníčky
označované zkratkou BDSM (bondage, discipline, sadism, masochism). Režisér ukazuje hrdiny své mozaiky bez skandálního přídechu a falešného
moralizování. Všichni aktéři se představují i v civilních podobách a o svých zálibách podrobně hovoří. Vysvětlují jejich zrod, vývoj i vliv na soužití s bližními. 

Čtvrtek 14. 10. 2010, 19.30 KINO – AGORA
USA, Španělsko / 2010 / 127min / historický film / od 12 let / Alejandro Amenábar. Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michale Londsdale, Rupert Švand. Píše se rok 391 po Kristu, násilné, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie až za brány slavné
městské knihovny. V jejích zdech zůstává uvězněna i astronomka a filozofka Hypatia, která je odhodlaná knihovnu bránit. AGORA je výletem
do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny své doby. 

Neděle 17. 10. 2010, 16.00 KINO - SHREK: ZVONEC A KONEC
USA /  2009 / animovaná komedie  / 92 min /dabing / přístupný /Mike Mitchell. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona,
otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. 

Pondělí 18. 10. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – O PRINCEZNĚ KOLOBEJDĚ 
Královská pohádka s tradičně dobrým koncem. Hraje divadlo Koloběžka.   Vstupné: 45,- Kč dítě, 50,- Kč dospělý

Neděle 17. 10. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů,
vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel.  720 569 245  nebo
email: andreajan@seznam.cz

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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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
na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté
nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.

KULTURA

Pondělí 18. 10. 2010, 19.30 KINO –  SERIÓZNÍ MUŽ
USA / 2009 / černá komedie/ 101 min / titulky / od 12 let /  Joel a Ethan Coenovi. Hrají: Michael Stuhlbarg,  Sari Lennick, Fred Melamed,  Richard
Kind. Larry Gopnik se právě dozvěděl, že ho jeho žena opouští. V bytě s nimi bydlí jeho věčně nezaměstnaný bratr, syn Danny  je neustále
v potížích a dcera krade Larrymu peníze a spoří na plastickou operaci. Anonym se ho snaží připravit o místo a sousedka ho mučí tím, že se opaluje
nahá. Zoufalý Larry se vydá za třemi rabíny, aby mu pomohli vypořádat se s jeho problémy a stát se lepším člověkem. Seriózním mužem.

Středa 20. 10. 2010, 19.30 KONCERT – ESTER KOČIČKOVÁ – ŠANSONOVÝ VEČER
Ester Kočičková je česká zpěvačka, textařka a moderátorka. Vystudovala hudebně-dramatický obor na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Ročníkovým vedoucím byl herec Jaroslav Dušek, který také vymyslel její pseudonym. Pseudonym Ester Kočičková začala používat jako
moderátorka Rádia Limonádový Joe. Pro Českou televizi moderovala pořady Ženský hlas, Dvojhlas a Nejhorší vyhrává. Spolu s Oldřichem
Kužílkem pravidelně vystupovala na rozhlasové stanici Radiožurnál v pořadu Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka až do konce roku 2007. Jako
zpěvačka intepretuje šansony s vlastními texty a s hudbou skladatele Lubomíra Nohavici, který ji také doprovází na klavír. Vstupné: 200 Kč

Čtvrtek 21. 10. 2010, 19.30 KINO – (K)LAMAČ SRDCÍ
Francie,Monako / 2010 / komedie /105 min / titulky / od 12 let / Pascal Chaumeil, hrají:Vanessa Paradis, Romain Duris, Julie Ferrier, Francois
Amiens. Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku!
Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice „obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol
jenom týden. Hra o čas a lásku může začít.

Sobota 23. 10. 2010,od 13.00 IV. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz účastníků
23.10.  ve 13.00 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká

Neděle 24. 10. 2010, 14.00 -17.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK - TEXTILNÍ ŠPERKY – květy z organzy – brož + náušnice,
2 hod, cena 350 Kč. Lektorka Markéta Tondlová. Počet míst omezen, rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz.

Úterý 26. 10. 2010, 19.30 KINO – ROMÁN PRO MUŽE
Středa 27.10.2010, 19.30
ČR/ 2010 / komedie /105 min / od 12 let / Tomáš Bařina, hrají:Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová,
Jan Budař. Příběh tří sourozenců, kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé a to i přesto, že se
povahově snad už nemůžou víc lišit. Podle stejnojmenného románu Michala Viewegha.

Čtvrtek 28. 10. 2010, 19.30 KINO – POČÁTEK 
USA, VB / 2010 / Thriller  / 148 min / titulky / od 12 let / Christopher Nolan. Hrají: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Ellen Page. Film, který vám zamotá hlavu. Cobb je ve svém oboru špička. Dokáže zcizit jakékoliv tajemství z podvědomí
během spánku dané osoby. Takový život z něj však udělal uprchlíka, štvance ve světě, kde se za tyto zločiny platí hlavou. Christopher Nolan
se ponořil do labyrintu snů a udělal z něj jedinečné prostředí pro svůj další špičkový kriminální thriller. 

Neděle 31. 10. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - DRÁTOVÁNÍ - v tomto
kursu se naučíte obloučkový výplet, známý také jako technika šité krajky. Používá se na drobnosti /zvonečky, opletené kamínky, vajíčka
i šperky/. Cena 250 Kč Lektorka Andrea Janotová Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
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POLICIE INFORMUJE

ZE ŠKOLY

STRÁŽNÍCI CHRÁNÍ LES I RYBNÍKY PŘED PYTLÁKY A VANDALY 
Klánovický les byl v dobách minulých rejdištěm pytláků. Dnes zde chrání strážníci přírodní park před

zloději, kteří by si chtěli přivlastňovat, co jim nepatří, a před vandaly. Udržovat pořádek v lesích a v okolí
rybníků se hlídkám městské policie daří díky spolupráci s občany a místní organizací rybářů. 

„Mezi důležité úkoly městské policie patří i zajišťování pořádku v takzvaných zelených zónách, tak aby zůstá-
valy bezpečným místem k rekreaci a odpočinku široké veřejnosti,“ uvedl Rudolf Blažek, první náměstek pražského
primátora, do jehož kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Strážníci proto v rámci pochůzkové činnosti
pravidelně kontrolují nejen parky a zahrádkářské kolonie, ale vyrážejí také do přírodního parku Klánovice-Čihadla.

Hlídky městské policie tak můžete vidět i u památníku adjunkta Huberta Diviše, kterého zde zastřelil blatov-
ský pytlák Roškot. Od roku 1880 se ale situace v lesích změnila a je tu bezpečno. 

„Žádný případ pytláctví jsme přes řadu preventivních akcí a běžných kontrol neřešili. Strážníci provádějí v této
lokalitě kontroly zaměřené zejména na neoprávněné rozdělávání ohňů, jízdu motorových vozidel, zakládání čer-
ných skládek a poškozování porostu,“ popsala obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová. 

Na služebnu městské policie se ale s žádostí o pomoc obrátila místní organizace Českého svazu rybářů.
Chytat bez povolení nebo rybářského lístku se tedy rozhodně nevyplácí. Hlídky městské policie u vody pravidelně
kontrolují povolenky a rybářské lístky. Strážníci si také pochvalují spolupráci s občany, kteří se nebojí podezře-
lou činnost oznámit. „Občany bychom ale požádali, aby si všímali typů a barvy vozidel, registračních značek, pří-
padně oblečení osob a směru jejich následného pohybu. V žádném případě nedoporučujeme, aby se občané
sami snažili pachatele dopadnout,“ upozorňuje Dana Hetzlová .

Občané mohou využít linku 156, případně 158 anebo zavolat přímo na operační středisko městské policie
se sídlem Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most na tel. č. 281 091 075, 281 091 077.

Barbora Mocová 

VÍTÁME VÁS U DRÁČKŮ!
Skončily prázdniny a my jsme se sešli opět v naší

MŠ Sluníčko. Letošním rokem zahájila provoz nová
třída, která byla během prázdnin dokončena. Máme
tady nyní třídy tři, celkem tedy skoro 90 dětí. Dostala
název, který si vybraly samy děti, jelikož má zelenou
barvu a jsou v ní převážně nejstarší děti jmenuje se
„Dráčci.“ Je prostorově největší a je vybavena klima-
tizací a vkusným nábytkem, oddělena je místnost se
stolečky od místnosti pro pohybové a herní aktivity.

Hned při vstupu nás tedy vítá na dveřích veselý ze-
lený dráček, máme i maskota třídy, zeleného draka Ka-
maráda, který kamarádí i s broučkem a skřítkem
z vedlejších tříd.

Letošním rokem nás opět čeká spousta akcí, hned
v měsíci září proběhla akce „ Podzimní skřítkování“, kdy
se děti seznámily v lese s Lesními skřítky, kteří měli le-
grační názvy a dětem se moc líbili a zároveň poznaly ka-
marády ze všech tří našich tříd. Potom jsme si o nich
povídali ve třídách a prohlíželi jsme si je v encyklopedii
skřítků a také jsme si je společně namalovali.

Během roku chystáme také plavání v Čelákovicích,
kroužky  jako tanečky, sportovní hry a angličtinu a také
spoustu divadélek a výletů, na konec roku celodenní
výlet pro předškoláky a také opékání buřtů s rodiči
na školní zahradě, které se nám v minulém roce všem lí-
bilo.

Pro děti jsou připraveny rovněž ekologické aktivity,
kdy se děti seznamují s tím, co je pro naši planetu dobré

a co jí škodí.  V oblasti ekologické a environmentální spo-
lupracujeme s Lesy české republiky a také s ekocentrem
Toulcův dvůr. 

Našim přáním je, aby čas, který děti ve školce stráví,
byl smysluplně využit a aby se dozvěděly hodně věcí ze
všech oblastí. Nejdůležitější je, aby na školku rády vzpo-
mínaly a našly si spoustu nových kamarádů, kteří si sebe
navzájem budou vážit, budou si pomáhat a naučily se to-
leranci jeden k druhému, protože každé dítě je svým způ-
sobem jedinečná osobnost a je potřeba je zdravě a citlivě
rozvíjet, aby z nich vyrostly tolerantní a milující bytosti.

Na závěr bychom chtěly použít známý citát Roberta
Fulghuma, který říká:                                            
„Všechno, co jsem se v životě naučil, naučil jsem se
v mateřské škole.“    

Byly bychom rády, aby toto platilo i pro děti z naší po-
hádkové školky Sluníčko!

Kolektiv mateřské školy.



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
PRAHA 9-ÚJEZD NAD LESY, POLESNÁ 1690

Vážení a milí rodiče a přátelé školy !

Většině z vás jistě není nutno naši základní školu představovat,
ale přeci jen - časy se mění. Tak jako se rozrůstá naše městská část,
zvyšuje se i počet žáků, kteří navštěvují základní školu. V budově
v parku je nyní umístěno 17 tříd prvního stupně a 7 oddělení školní
družiny, v budově v Polesné pak 6 tříd prvního stupně (dvě 4 .třídy
a čtyři 5. třídy), dvě oddělení školní družiny a 8 tříd stupně druhého.
Celkově tak naši školu navštěvuje přes 770 žáků ve 31 třídě. Sou-
časně je v budově v Polesné umístěna mateřská škola Sluníčko
a v odpoledních hodinách jsou některé učebny sdíleny s pobočkou
Základní umělecké školy Praha. Stravování pak zajišťují samostatně
v každé budově školní kuchyně s jídelnami. Díky stavebním úpra-
vám v posledních letech, finančnímu zajištění ze strany obce a gran-
tům tak mají všichni žáci zajištěny srovnatelné podmínky pro své
základní vzdělávání s ostatními školami v Praze. Přesto není pro-
storu nazbyt a klade to zvýšené nároky na vzájemnou toleranci
a ohleduplnost pro všechny žáky i zaměstnance školy.

Od tohoto čísla ÚZ vás budeme pravidelně informovat o dění v naší
škole, připravovaných akcích, našich aktivitách, kulturním dění, čin-
nostech ve školní družině a o všem ostatním, co by vás mohlo zajímat.

Již 31. srpna, den před vlastním zahájením školy, jsme již tradičně
přivítali nové prvňáčky na seznamovací akci. Při využití nového hřiště
v sousedství školy se tak společně s rodiči setkali se svými třídními
učitelkami a připravili se tak na „ostrý start“ prvního školního roku. 

Následujícího dne pak byli slavnostně dekorováni staršími spolu-
žáky a byli přijati za řádné žáky školy. Třetí rok se sešlo opět tolik
dětí, že muselo být otevřeno 5 prvních tříd, ve kterých je zapsáno
celkem 126 prvňáčků.

Dovolte mi proto, abych především jim, ale i všem ostatním žákům
školy popřál úspěšný školní rok a těším se spolu s pedagogickými
pracovníky a provozními zaměstnanci školy na spolupráci s vámi.

Miroslav Kurka, ředitel školy

ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
Kurka Miroslav ředitel školy
kurka@zspolesna.cz tel - 281 011 512
Vacková Vladana zástupkyně ředitele školy pro I.st.
vackova@zspolesna.cz tel - 281 014 311
Hlaváčková Marie zástupkyně ředitele školy pro II.st.    
hlaváčkova@zspolesna.cz tel - 281 011 516
Vonešová Helena vedoucí vychovatelka ŠD
vonešova@zspolesna.cz tel - 281 014 316
Brousková Dana výchovná poradkyně
brouskova@zspolesna.cz tel - 281 011 517
Veselá Kateřina vedoucí školní jídelny
jidelna@zspolesna.cz tel - 281 011 514

Vaše náměty a připomínky k obsahu školních zpráv 
prosím adresujte na:

danielova@zspolesna.cz
kusova@zspolesna.cz
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MILÍ SPOLUOBČANÉ Z ÚJEZDA NAD LESY
rády bychom se s vámi podělily o společnou radost, kterou nám udělala námi vymyšlená a vytvořená pohád-

ková postava Lepidlína újezdského. Prostřednictvím jednoho z našich rodičů jsme byly osloveny, zdali bychom
se zúčastnily soutěže pořádané firmou Henkel Pořiď si Prittele. Podmínkou bylo vytvořit českou  nebo vlastní
pohádkovou trojrozměrnou samostatně stojící postavu, která bude 1,5 až 2 m vysoká a při její výrobě
bude použito co nejvíce lepidel Pritt. 

Po 14 dnech usilovného přemýšlení jsme se s paními učitelkami rozhodly, že si vytvoříme vlastní originální pos-
tavu. A tak ze starých turistických bot, krabic od nábytku, instalačních trubek, prošlých kalendářů, zbytků dřeva
a látek, pletiva, krepového papíru a námi vytvořených postaviček všech barev pleti na mapě světa vznikal jeden
měsíc Lepidlín. Pak jsme se ještě zapotily při skládání básničky, protože náše postavička má své důležité poslání:

„Z pohádkového světa řemesel pocházím 
a se svým kufříkem lepidel svět obcházím.

Jsem kamarádem všech – dospěláků a dětí,
Znají mě človíčkové všech barev pleti.
A cestuji tuze rád!

Mými největšími pomocníky jsou lepidla Pritt,
společně umíme vše přilepit – papír, látku, kůži i sklo.
A nejen to! Proto děti napadlo, že když všechno přilepím, 
Bude mým jménem Lepidlín. …….

Lepidlín je hezký, chci být také újezdský,
protože v Újezdě nad Lesy jsou šikovní prvňáci,
kteří mě potřebují celý rok při práci.“

Znak školy zdobí moudrá sova a ta říká tato slova:
„Protože jsi Lepidlíne užitečný a lidem pomáháš,
proto tak šťastně vypadáš!“

Od organizátorů soutěže jsme se dozvěděly, že společně s námi
tvoří svého Prittele dalších 59 škol. Odeslaly jsme  fotografie porotě
a s napětím čekaly, jak vše dopadne.  Náš Lepidlín újezdský se do-
stal mezi 10 nejlepších Prittelů, kteří byli vystaveni na 50. ročníku
mezinárodního festivalu dětského filmu ve Zlíně !!! Tím se o naší
škole a Újezdě nad Lesy dozvěděli lidé na Moravě a jedna z orga-
nizátorek nám přeposlala článek z festivalových novin.



Fotbalová sezóna 2010-2011 nám nabídla první kola jednotlivých soutěží mládeže i dospělých.
Jak si vede například starší přípravka a muži v Pražském přeboru, najdete na www.fkujezd.cz.
Zde najdete i informace o ostatních týmech našeho klubu, podrobnosti k utkáním, sestavy, ko-
mentáře  z fotbalových utkání mládeže a dospělých a další informace k dění v klubu..

Zprávy z utkání mladších žáků – roč. 1998 a ml.
1. kolo - neděle 6. 9. 2010 - 15,30 hodin
FK Újezd nad Lesy – FK Admira Praha B      4:0  (3:0)
Sestava: Přibyl - Pinkas, Oktábec, Mesjar, Bouška - Pořízka, Čermák, Herčík, Jirsa - Mruvčinský, De-
nemark
Střídačka: Mikuš, Černý, Kuštein, Votava, Salač
Branky: 9´, 15´, 29´ Mruvčinský, 49´ Herčík

K prvnímu zápasu sezóny 2010/ 2011 nastoupili naši kluci proti celku Admira Praha B. Hokejové střídání, které
je od letošní sezóny zavedeno, nám umožnilo rozšířit kádr o mladší kluky z přípravky. 

Od začátku zápasu jsme soupeře na všech postech přehrávali, na některé akce našich hráčů se byla radost
dívat. V 9. minutě  Radim perfektní přihrávkou vysunul za obranu Admiry Martina, který přesnou střelou nedal
brankáři hostí šanci. 1-0. Krásným příkladem naší dobré spolupráce byla akce v 15. minutě, kdy Honza krásnou
uličkou vysunul do šance Martina Mruvčinského, který se dostal za obranu hostí. Zcela bez šance Martina stí-
hali tři obránci Admiry, sám tváří v tvář brankáři přesnou střelou do jeho protipohybu zkušeně skóroval. 2-0. Dvě
minutky nato utekl po pravé straně Radim Čermák, dostal se z úhlu před branku, ale vystřelil jen do brankáře.
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ZPRÁVY Z FOTBALU

„Lepidlína újezdského“ obdivovaly tisíce lidí
na festivalu ve Zlíně (článek otištěný ve Zlín-
ských novinách 6/2010)

Celonárodní soutěže Pořiď si Prittele – sou-
těže o nejlepší papírovou pohádkovou posta-
vičku, kterou pořádala značka Pritt -se
zúčastnila jedna třída ZŠ Masarykova  z Újezdu
nad lesy v Praze 9 a probojovala se až
do TOP 10. Prvňáčci z 1.B vedení paní učitel-
kou Lenkou Rejmonovou a Evou Danielovou do-
kázali, že jim nechybí úžasné nápady a tvůrčí
duch. To také ocenila odborná porota soutěže
a proto vybrala postavičku „Prittele Lepidlína
újezdského“ mezi 10 nejlepších papírových
postaviček. 

Soutěž spočívala v postavení velké pohád-
kové postavičky (1,5 - 2m vysoké), vytvořené
převážně z papíru a za pomoci lepidel Pritt. Děti
z 1.B se námětu zhostily s úžasným nadšením. Vytvořily vymyšlenou postavičku Lepidlína újezdského a doplnily
navíc ještě básničkou.

Odbornou porotu zaujala netradiční myšlenka zcela unikátní vymyšlené postavy v kombinaci s extrémně krea-
tivním řešením. Lepidlín totiž vlastní úžasný plášť plný postaviček, světadílů a ručiček. 

Lepidlínovi se nakonec dostalo obrovského ocenění, byl vystaven na 50. mezinárodním festivalu filmů pro děti
a mládež ve Zlíně, kde ho obdivovaly tisíce návštěvníků. 

Děti z 1.B z Újezda nad lesy dokázaly vytvořit něco tak netradičního a nápaditého, že  mnoho návštěvníků fes-
tivalu dlouho postávalo u postavy Lepidlína a sledovalo, co všechno na postavičce dokázaly děti vytvořit. Je vidět,
že děti z 1.B Masarykovy základní školy z Újezda nad lesy v Praze 9 dokázaly, že mají úžasné nápady a že jim
stačí jen papír a lepidlo a může být na světě umělecké dílo.
Více informací a další fotografie naleznete na www.prittel.cz

Děti a učitelky současné 2.B ZŠ Masarykova
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Chvíli před koncem prvního poločasu, ve 29. minutě, jsme soupeře gólem do šatny dorazili. Po faulu těsně
za levým rohem vápna jsme rozehrávali trestný kop. K míči se postavil Martin Mruvčinský. Naši hráči dobře na-
bíhali na centr, což zjevně oklamalo hostujícího brankáře. Martin to kopl přímo na branku, brankář Admiry pří-
mou střelu asi nečekal a tak z toho byl krásný gól a pro Martina završení čistého hattricku. 3-0. Ve druhém
poločase dostali více prostoru hráči přípravky a ukázali, že umí i na velkém hřišti. 49. minuta a bylo to 4-0.  Mar-
tin Mruvčinský prohodil míč obloučkem na Vaška Denemarka, který se po levé straně probil až k brankové čáře,
odkud přihrál na dobře postaveného Tadeáše Herčíka u vzdálenější tyče. Tadeáš už neměl problém do prázdné
brány skórovat. V 57. minutě ještě Admira kopala trestný kop, ale se slabě kopnutým míčem doprostřed branky
neměl Roman žádný problém. Za stavu 4-0 zápas skončil. První 3 body jsou doma, navíc předvedená hra
vůbec nebyla špatná. 

2. kolo - sobota 11. 9. 2010 - 9,00 hodin
Slovan Bohnice  -  FK Újezd nad Lesy    0:1  (0:1)
Sestava: Přibyl - Pinkas, Oktábec, Mesjar, Bouška - Pořízka, Čermák, Herčík, Votava - Veselovský, Denemark
Střídačka: Mikuš, Černý, Kuštein, Slavík, Salač
Branky: 27´Votava

Na druhý zápas sezony jsme se vypravili za krásného slunného rána do Bohnic. Se Slovanem jsme v loňské
sezoně získali z dvojzápasu pouze jeden bod a to ještě se štěstím, a tak jsme byli zvědavi, jak se bude zápas
vyvíjet. I Bohnice prošly „generační výměnou“, takže jsme tentokrát nehráli proti obrovské výškové převaze lako
vloni, naproti tomu jsme přijeli bez našeho nejlepšího střelce Martina Mruvčinského, čímž byla oslabena úder-
nost našeho útoku. 

Od začátku jsme hráli aktivně. Ve 12. minutě jsme měli první 100%  šanci. Honza Oktábec roztáhl hru na pra-
vou stranu na Jirku Pořízku, který potáhl míč a perfektně přihrál před prázdnou branku na úplně volného Matěje,
kterému se ale u levé tyče nepodařilo neposedný míč trefit tak, jak by si asi představoval, a tak z toho nakonec
gól nebyl. 16. minuta přinesla dlouhé diskuse a protesty z naší strany, protože domácími určený rozhodčí laik ne-
odpískal zcela jasný faul na Matěje v pokutovém území. Matěj byl ve 100% šanci poslán k zemi, ale byl z toho
pouze rohový kop. Domácí se do poločasu nezmohli na nic, kromě rohových kopů. Ve 27. Minutě po rohovém
kopu jsme se už radovali. Matěj kopal roh z levé strany. Míč se dostal k Šimonovi Votavovi a ten skóroval. 0-1.
Vedení po prvním poločase jsme si vzhledem k předvedené hře a k neodpískané penaltě určitě zasloužili. 
Ve druhém poločase jsme opět využili hokejového střídání a postupně se tak do boje zapojili všichni kluci.  Pro-
tivníka z Bohnic jsme k ničemu nepustili, my jsme si vytvořili asi čtyři šance, bohužel bez gólového efektu. Nic-
méně za předvedenou bojovnost jsme si dnes tři body  určitě zasloužili.

3. kolo - neděle 19.9.2010 - 14,00 hodin
FK Újezd nad Lesy – Sokol  Řepy      1:0  (1:0)
Sestava: Přibyl - Pinkas, Mesjar, Bouška, Pořízka - Čermák, Herčík, Veselovský, Votava - Mruvčinský, Jirsa
Střídačka: Černý, Kuštein, Salač, Denemark
Branky: 20´Mruvčinský

Třetí utkání tohoto ročníku jsme sice zvládli a připsali si další tři body, ale dnešní hra nás určitě neuchvátila.
Kluci hráli dost zakřiknutě, přihrávky nenacházely často adresáty a ani obrana nebyla 100%, přesto jsme ani
ve třetím utkání neinkasovali a po zásluze po třech odehraných kolech jsme v čele naší soutěže.

Nejsvětlejším okamžikem tohoto
zápasu byla 20. minuta, kdy Radim Čer-
mák po 70-ti metrovém sprintu téměř přes
celé hřiště v pravý moment našel zpětnou
přihrávkou Martina Mruvčinského, který si
míč zpracoval a po parádní ráně pod
břevno nedal hostujícímu brankaři nej-
menší šanci. Od tohoto okamžiku jsme
sice měli více ze hry a soupeře jsme
téměř nepustili na dostřel našeho bran-
káře,  přesto naše hra postrádala para-
metry kvalitního mládežnického fotbalu
a tak můžeme doufat, že to byla jen vý-
jimka a že naši hráči budou do dalšího zá-
pasu vstupovat s větší motivací a touhou
předvést kvalitní hru.

Roman Mruvčinský

SPORT

Z utkání proti Admiře D.
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ZAHRÁDKA V ŘÍJNU

Měsíc říjen je sice prostřední
z podzimních měsíců, ale již nám
dává jasně najevo, že zima se blíží.
Však také pořekadla vážící se k to-
muto měsíci ledaco napoví „Svatý
František zahání lidi do chýšek“
nebo „Svatá Terezie zasazuje zimní
okna“, ale naopak nás říjen může
překvapit krásnými dny a na to je po-
řekadlo “Září víno vaří, říjen hrozny
dopeče“, a tak si můžeme říci, že se
jedná o měsíc podobný jarnímu
dubnu, každý si vybere.

A co nás v měsíci říjnu na za-
hrádce čeká? 
VÝSADBA.

Měsíc říjen je měsíc výsadby stro-
mů a to jak ovocných, tak i okras-
ných.  Nutné je mít vždy připravenou
jámu a příslušný substrát.  Hloubka
výsadby musí být stejná jako když
stromek rostl ve školce. U ovoc-
ných stromků je to těsně pod mís-
tem, kde byl štěpován. Pokud zasa-
díme hlouběji, stromek roste poma-
leji, špatně kvete a dokonce i je ná-
chylnější k chorobám Při nákupu
dbáme na nejen pěkný tvar, ale
hlavně na kořeny. Doma odstřihne-
me poškozené kořeny až  na živé
dřevo a postavíme kořeny stromku
na několik  hodin  do vody. Před vý-
sadbou do jámy zatlučeme kůl a pak
teprve stromek zasadíme. Opako-
vaným nadzdvihováním stromku
a potřásáním dostaneme zeminu
mezi kořeny a zaplníme dutiny.
Po doplnění zeminy do jámy opatrně
přišlápneme ze všech stran,  ještě do-
plníme zeminu, uděláme zalévací
mísu  a zalijeme 10 - 15 litry vody.
Po vsáknutí mísu zakryjeme mul-
čem, zabraňujeme tím  vysychání, ne-
cháme volné místo na šířku dlaně  ko-
lem krčku stromku, abychom zabrá-
nily infekci kůry. Stromek přivážeme.
Řez provádíme až na jaře.
ČESNEK – konec října je nejlepší
čas pro výsadbu česneku. Volíme
hlubší hlinitopísčití půdy, dobře zá-
sobené živinami a teplou a slunnou
polohu. Zařazujeme ho do druhé tra-
ti, to znamená, že nesnáší čerstvé
hnojení. Nejvhodnějšími předplodi-
nami jsou košťáloviny nebo okurky.

Nevhodnými jsou brambory, rajčata
a veškerá cibulová zelenina.  Na stej-
né místo by se cibuloviny měly vra-
cet minimálně po pěti letech. Před vý-
sadbou namočíme již oddělené
stroužky na 6 až 12 hodin do SUL-
KY (proti háďátku) nebo ROVRAL
FLO (houbové napadení) a to pos-
tačí 30 minut. Pokud chceme použít
oba přípravky, pak v pořadí, jak je
psáno.
PŘEZIMOVÁNÍ MUŠKÁTŮ – vybí-
ráme to nejsvětlejší místo v chlad-
nější místnosti s teplotou 10 - 12°C,
zaléváme méně a častěji. Přemo-
křená půda, třeba pouze nárazovitě,
vede k hnilobě. Ale slyšela jsem ná-
zor, že když nemáme podmínky pro
přezimování je lépe si každý rok kou-
pit rostlinky nové. Je pravda, že
každý rok se objevují nové barevné
varianty. 
OKRASNÁ ZAHRADA

V okrasné zahradě děláme posled-
ní tvarovací řez živých plotů, zejména
u dřevin, které vytvořily během druhé
poloviny vegetace delší přírůstky. 

Sklízíme hlízy mečíků, dosen, ty-
gřic a montbrécií. Po prvních mrazí-
cích vyryjeme i hlízy jiřin, očistíme od
zeminy, stonky zkrátíme na 10 cm
a otočíme hlízami nahoru. Po os-
chnutí teprve uklízíme.  Naopak sá-
zíme veškeré cibuloviny, o jejich vý-
sadbě jsme již několikrát psali. Měl-
ce kořenící pěnišníky – rododen-
drony neobrýváme, poškodili by-
chom kořeny rostoucí těsně pod
povrchem. O půdu u nich pečujeme
tak, že ji nasteleme směsí poloroz-
ložené borové hrabanky a neváp-
něné listovky nebo kompost a ky-
selou rašelinu. U trvalek odstraňu-
jeme suché části a odkvetlé květy,
ale u listopadek, které mají zelené
stonky  je necháváme, lépe přečka-
jí zimu. Plochy zarostlé vytrvalými
plevely ošetříme totálním herbicidem
Roundupem. Za sucha zaléváme
všechny potřebné rostliny zvláště
stále zelené a pokud byly vysázeny
od konce léta. 
UŽITKOVÁ ZAHRADA
Maliník, ostružiník – odstraňujeme
odplozené výhony nad zemí a také

ty nové, na kterých vidíme bouličky,
jsou napadené bejlomorkou a také
slabé, většinou napadené virózou. 
JAHODNÍK – za sucha zavlažujeme,
okopeme a zeminu mírně přihrneme.
Závlahou si zajišťujeme úrodu v ná-
sledujícím roce.

Ze zahrad pomalu sklízíme veš-
kerou úrodu a to jak z ovocných stro-
mů, hrozny révy vinné i zeleninu, kte-
rá nám na záhonech zbyla, mimo té
otužilé jako je růžičková kapusta, ka-
deřávek, zimní pór, špenát a černý
kořen. Pomalu vše připravujeme
na zimu.  

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:   
VÝSTAVA: 

Jako již tradičně pořádá naše or-
ganizace začátkem října Výstavu
ovoce a zeleniny zakončenou v ne-
děli  besedou s př. Dr. Stanislavem
Peleškou. Pokud číslo Zpravodaje vy-
jde ve dnech  výstavy, srdečně Vás
zveme  a o samotném průběhu  vý-
stavy si napíšeme příště.

Letošní termín VÝSTAVY OVOCE
A ZELENINY:    
pátek 1. 10. 2010
dopoledne děti 
veřejnost 14.00 - 18.00 hodin
sobota 2. 10. 2010
veřejnost 8.00 - 18.00 hodin
neděle 3. 10. 2010       
veřejnost 9.00 - 16.00 hodin,
od 14.00 hodin 
přednáška s besedou 
od 16.00 hodin  výdej exponátů 

Tato připravovaná výstava je 54.
v pořadí a opět máme obavy o do-
statek exponátů.  
V  neděli 3. 10. 2010 od 14.00 hodin
bude beseda a účast nám přislíbil
opět přítel Dr.  Stanislav  Peleška,
jehož  zájmu o naši organizaci si ve-
lice vážíme.  

Český zahrádkářský svaz organizace
Újezd nad Lesy společně s naší člen-
kou Lucií Dlabačovou pořádají a srdeč-
ně Vás zvou na  tradiční podzimní -
Dušičkovou prodejní výstavu, kde si
budete mít možnost prohlédnout a na-
koupit aranžmá ze suchých květin a ob-
jednat vše pro Vánoce. 

ZAZIMUJTE MUŠKÁTY, SÁZEJTE ČESNEK



Výstava se koná ve dvou  termínech:
čtvrtek   21. 10. 2010 

10.00 - 17.00 hod.
pátek     22. 10. 2010 

10.00 - 18.00 hod.                                   
sobota   23. 10. 2010 

9.00 - 16.00 hod.
středa    27. 10. 2010
10.00 - 17.00 hod.
čtvrtek    28.10. 2010  

9.00 - 17.00 hod.

Adventní prodejní výstava

čtvrtek  25. 11. 2010 
10.00 - 17.00 hod.

pátek    26. 11. 2010
10.00 - 18.00 hod.                                   

sobota  27. 11. 2010
9.00 - 17.00 hod.

neděle 28.11. 2010
10.00 - 16.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu na vý-
stavách a zase příště  na stránkách
Zpravodaje. 
Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová
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ZAHRÁDKA V ŘÍJNU

SUDOKU

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

MOŠTOVÁNÍ
Budeme pokračovat až do ukonče-
ní zájmu, proto se informujte, je
možno vždy v sobotu dopoledne pří-
mo v našem Areálu snů nebo na
známém telefonním čísle stejném se
zájezdy  př. Líznerová 281 972 219

5 7 6 8 9 1
5 7

4 3
9 5 3 8 4
4 3 9 7

7 1 4 6 5
7 8

2 5
9 8 3 2 5 1

BĚSNÍCÍ ŽIVLY A ČLOVĚK
Ty úděsné katastrofy, jež nabyly v posledním deseti-

letí nebývalou měrou na intensitě a ničí vesnice a města
na celém světě od Peru přes Austrálii, Čínu, Indii, Pá-
kistán, Rusko až po Evropu, nepamatují ani nejstarší je-
jich obyvatelé.

V minulých stoletích sice také byly povodně, požáry
a jiné katastrofy, zejména zemětřesení a erupce sopek,
ale žádná na tolika místech světa v takovém krátkém ča-
sovém sledu, tak říkajíc současně. To co se v poslední
době událo a vlastně pořád ještě děje, je neočekávaným
a tragickým osudem milionů lidí v desítkách zemí této
planety.

Od seismických tragédií v Íránu, Číně a zejména na
Haiti, stále častějších ničivých tornád v USA, dvacetis-
tupňových mrazů v Jižní Americe, přes vedra, která
v Rusku vyhnala  sloupce teploměrů na 40 stupňů a způ-
sobila tam  stovky požárů, až po hrůzné záplavy a se-
suvy půdy, ničící životy a majetky v jihoamerických stá-
tech, Číně, Indii, Pákistánu a i našich evropských, ještě

před  třemi, čtyřmi desítkami let tak bezpečných zemích.  
Z hrubého přehledu na internetu vyplývá, že ke dni,

kdy píši tyto řádky, zahynuly v postižených zemích již ti-
síce osob, z toho nejvíce v Pákistánu, Indii a Číně,
ve střední  Evropě  zatím „jen“ 25, z toho v česku 6.
Škody jdou do miliard EUR, u nás pak podle předbě-
žných odhadů dosáhnou několika miliard Kč. 

Povodně zasáhly celou třetinu České republiky
a těžce poškodily silnice, mosty, železnice, plynová
a elektrická vedení a mnoho veřejných objektů. Na sta
bytů a domů bylo těžce poškozeno a desítky zničeny tak,
že musely být strženy. Nejpostiženější byly Morava, Jižní
Čechy a Severní Čechy. Tam pak zejména města a obce
na Liberecku, z nich pak nejhůře Chrastava. 
V době, kdy náš stát je v takové ekonomické situaci, že
nová vláda musela zcela logicky vyhlásit drastický
úsporný program, přicházejí tato fakta jako příslovečná
egyptská rána státnímu rozpočtu. Kde na tato neočeká-
vaná vydání vzít, když  státní budget byl osekán na nej-

ČTENÍ PRO RADOST



menší únosnou míru a vláda zcela logicky a správně od-
mítla vypsání dalších obligací? Zatím byly uvolněny mi-
lióny na okamžitou podporu postiženým obcím, které je
rozdělují jednotlivým rodinám. Další stovky miliónů bu-
dou muset být velmi brzy uvolněny právě na opravy ve-
řejných zařízení a komunikací. V nejhůře postižených
místech staví zatím armáda dočasné ocelové mosty, ale
důkladné opravy v oblasti  infrastruktury potrvají měsíce,
někde i roky. Přitom stále hrozí, že stejné přírodní po-
hromy mohou přijít kdykoliv znovu.

A tu se znovu ozvala a otevřela lidská srdce. Deseti-
tisícům spoluobčanů nebylo a není lhostejné utrpení
a zoufalství lidí, jimž se zhroutil svět. Nešťastníků, kterým
ten nelítostný živel sebral všechno na čem celý život pra-
covali, domovy, kde prožili se svými dětmi celý život,
lásky, radosti i smutky  a kteří s tím vším ztratili jakoukoliv
naději, že si vše znovu pořídí. 

Našly se stovky dobrovolníků, kteří spolu s hasiči
a vojáky pomáhají při úklidových pracích, další posílají
postiženým šatstvo a jiné potřebné věci, a na řadu kont,
která byla ve prospěch obětí povodní založena, dochá-
zejí stále peníze ze všech koutů Čech, Moravy a Slez-
ska. V současné době se sešlo na uvedených účtech
přes 20  miliónů Kč od drobných dárců. Přitom mne tak
napadá, kolik by tam asi přibylo úměrnými příspěvky i od
milionářů, velkopodnikatelů, ředitelů bank a energetic-
kých gigantů, majitelů těch různých kasin a nočních
podniků, jakož i pánů poslanců a ministrů. Nechci křiv-
dit těm posledním, možná, že nějaký ten „chlup“ pustili,
přinejmenším proto, že jsou příliš na očích, ale u těch os-
tatních bych se moc divil. 

Nebylo by ale ani možné, aby se nevyskytly i lidské
hyeny, těžící z neštěstí jiných. Nedošlo sice k dranco-
vání v haitském rozsahu, jen v malém českém, ale za-
vrženíhodnost těchto činů není o nic menší. Mladá
žena odcizila u benzinové pumpy v Zákupech poklad-
ničku  se 4 500 korunami vybranými ve prospěch obětí
povodní, v Rousínově ukradl jakýsi „dobro-volník“ ná-
řadí a notebook za 60 000 Kč. A vyskytl se i jeden, jenž
postiženou rodinu, které přišel pomoct, připravil o pří-
spěvek  od obce ve výši 45 000,-Kč. Ten se ale později,
na popud policie, sám přihlásil a peníze vrátil. Navíc byli
zadrženi i dva Poláci a 5 dalších snaživců bažících
po snadné kořisti.

Podívám-li se na všechny ty světové katastrofy z hle-
diska lidstva jako celku,  nemohu se zbavit dojmu, ba té-
měř přesvědčení, že Někdo vážně usiluje o vyhubení, či
alespoň redukci  nejškodlivějšího tvora na zemi – člověka. 

Je to, zdá se, v samé podstatě přírodního systému
zachování rovnováhy, který lidstvo neustále narušuje
nejen svými skutky, ale i svým stále rostoucím počtem.
Z historie, dávné i nedávné víme, že příroda pro to pro-
středky má. Když se rozmnožily myši, přišly deště, které
je v norách utopily, mračna kobylek zničil mráz a hou-
senky udolal parazitický hmyz. Před staletími se  snažila
omezit lidstvo na únosnou míru četnými mory a vál-
kami, v nedávné době pak zejména těmi posledními.

Člověk to ale nakonec všechno přežil, brání se svou roz-
vinutou medicínou, množí se geometrickou řadou dál,
a dožívá se přes všechny eboly, aidsy a nové a nové viry
stále vyššího věku.

Co tedy Tomu,  kdo, či co to všechno řídí, k docílení
rovnováhy života na Zemi zbývá? Už jen poslední zbraně
z jeho arzenálu: radikální změna klimatu a přírodní ka-
tastrofy v mega-měřítku, které v malém vyhubily myši
a kobylky, nebo vrozený samodestrukční gen člověka,
jenž spustí poslední a definitivní jadernou válku. Se-
lžou-li pak i tyto dvě, zbude už jen ta nejúčinnější – zá-
sah z vesmíru, jako před stamiliony let, a lidi, pokud jich
snad pár přežije, začnou zase od pazourku. Zatím
patrně zažíváme účinky té první zbraně přírody a je jen
na nás, zda se z toho poučíme.

Můj Bože, teprve teď, když jsem to po sobě přečetl,  vi-
dím, že ze mne zase (snad až na zmínku o lidské účasti
a soucitu) nic pozitivního nevypadlo a prosím ty, kdo si to
přečtou, o prominutí.  Slíbit ale zlepšení si netroufám –
jsem v náhledu na budoucnost homo sapiens skeptik.

Luděk Ťopka 
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VÝSLEDKY
SUDOKU

5 7 6 8 9 1 4 2 3
8 3 9 4 6 2 5 1 7
1 2 4 3 7 5 6 9 8
9 5 2 7 3 6 1 8 4
6 4 3 1 5 8 9 7 2
7 1 8 2 4 9 3 6 5
3 9 1 5 2 7 8 4 6
2 8 5 6 1 4 7 3 9
4 6 7 9 8 3 2 5 1
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Těsto: 500 g hladké mouky
250 g rostlinného tuku
2 vejce
100 g moučkového cukru
½ prášku do pečiva 

nebo 600 g hladké mouky 
3 vejce
250 g rostlinného tuku
300 g moučkového cukru
1 prášek do pečiva

Náplň: 800 g očištěných jablek
150 g moučkového cukru
1 lžička mleté skořice

Z mouky smíchané s práškem do
pečiva, tuku, vajec a moučkového
cukru vypracujeme na desce těsto,
které rozdělíme na dva díly a rozvá-
líme. Jeden díl přeneseme na vy-
maštěný plech, posypeme nastrou-
hanými jablky s míchanými se skořicí
a moučkovým cukrem.
/Tip: jablka také můžete posypat ro-
zinkami a nastrouhanými ořechy/. 

Přikryjeme druhým dílem, povrh
popícháme vidličkou a upečeme. 

Upečený a vychladlý koláč na-
krájíme a posypeme moučkovým
cukrem.

Dobrou chuť.
Martina Nejtková, redakce.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

KKŘŘEEHHKKÝÝ  JJAABBLLKKOOVVÝÝ  KKOOLLÁÁČČKKŘŘEEHHKKÝÝ  JJAABBLLKKOOVVÝÝ  KKOOLLÁÁČČ

PLACENÁ INZERCE

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz 
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra
• zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných
domů aj. • vše možno tzv. na klíč

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

BABY CENTRUM PODMOŘSKÝ SVĚT
Přijímá nové dětičky do svého kolektivu.
Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé hlídání.
Otevíráme 1. října 2010
www.baby-centrum-praha.cz

Hledám práci v oboru
elektromechanička

na živnostenský list.
Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám.

Tel.: 281 970 169, mobil: 607 683 916

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi

Vše pro spokojenost Vaší zahrady
Telefon: 604 573 175, 603 239 010

adresa: Květnice 50 (areál střelnice)

HH ll ee dd áá mm ee   pp aa nn íí   nn aa   úú kk ll ii dd   dd vv oo uu
rr oo dd ii nn nn ýý cc hh   dd oo mm ůů   44 ++ 11   aa   66 ++ 11   

vv žž dd yy   11 xx   tt ýý dd nn ěě ..   
TT ee ll .. ::   ++ 44 22 00   77 22 00   33 44 66   44 22 44 ,,

++ 44 22 00   77 77 77   11 55 11   33 22 44

Masáže Úvaly, www.remina.cz
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E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

NABÍZÍM:
• POMOC NA ZAHRADĚ (sekání trávy, natírání plotů, kácení stromů...)
• POMOC V DOMÁCNOSTI (pokládka koberců, plovoucích podlah,

drobné opravy v domě, malování, sestavení nového nábytku)
• OBSTARÁNÍ NÁKUPŮ dle požadavků (od běžných až po velké a objemné)
• ODVOZ NÁBYTKU a jiných objemných věcí na chaty, chalupy atd.
TEL.: 608 209 907 e-mail: vladimirsaitz@gmail.com

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee  tteell..  ddoommlluuvvyy

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů 
a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

placená
inzerce & reklama

NABÍZÍM MASÉRSKÉ A REKONDIČNÍ SLUŽBY 

V NOVĚ OTEVŘENÉM STUDIU ENIGMA,

Baštýřská  463, Praha 9 Hostavice. 

Milena Kumprechtová, tel.775 250 434

HLEDÁM GARÁŽ K PRONÁJMU
Újezd nad Lesy - okolí ulice Podlužanská.

Cena dohodou. Tel.: 602 368 116
Lucie Dlabačová a ČSZ ZO Újezd nad Lesy vás zvou
NA TRADIČNÍ PODZIMNÍ A ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU v „Areálu snů“
u Zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd n.Lesy, cca 200 m za křižovatkou směr Koloděje.
Prodávat se budou věnce, kytice, kříže aj. na dušičky i suché dekorace na výzdobu bytu.
Objednat si budete moci adventní věnce a další vánoční i běžné dekorace ze sušiny. 
PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA: 
ČT 21.10. 1000 - 1700, PÁ 22.10. 1000 - 1800, SO 23.10. 900 - 1600,
ST 27.10. 1000 - 1700, ČT 28.10. 900 - 1700

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA: 
ČT 25.11. 1000 - 1700, PÁ 26.11. 1000 - 1800, SO 27.11. 900 - 1700,
NE 28.11. 1000 - 1600

Lucie Dlabačová tel.: 737 481 293
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placená
inzerce & reklama

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

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

Prodám chlapecký oblek

do tanečních, štíhlá vyšší

postava, cena dohodou. 

Tel: 281 012 980, 777 310 765

ZZZZÁÁÁÁ ŽŽŽŽ IIII TTTTKKKKOOOO VVVVÉÉÉÉ     KKKKUUUU RRRRZZZZYYYY     VVVV    ŘŘŘŘÍÍÍÍ JJJJNNNNUUUU ::::     
2. 10. 14 - 17 hod 

Vazba vysoké kytice
9. 10. 14 - 17 hod

Škola podzimního líčení
16. 10. 14 - 17 hod 
Podzimní kytice a další dekorace
23. 10. 14 - 17 hod
Skleněná mozaika, skleněné šperky
30. 10. 14 - 17 hod 
Dýně - dlabání dýní, hallowenská kytice
informace na tel. 776 090 856, www.kvetiny-darky.com,
nebo přímo v prodejně Staroújezdská 45

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

Dámská a pánská krejčová
Petra Malinská

tel.: 602 791 277 
Újezd nad Lesy

- šití a úprava oděvů
- šití bytového textilu

Doučování českého jazyka

pro základní i střední školu

tel.: 777 278 891
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4+kk/B, 114m2 + garáž, 25m2 – Praha 9, Újezd nad Lesy-Blatov
Konečná cena: 4.680.000,-Kč 

Majitel nabízí k prodeji byt v osobním vlastnictví v 1. patře  cihlového dvoupatrového domu
z roku 2006. Dům stojí na vlastním pozemku o velikosti 850m2 na konci slepé ulice. Ab-
solutní klid, vzrostlá zeleň. Slunný a prostorný byt s výborným dispozičním řešením a vla-
stním plynovým kotlem se zásobníkem. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 39 m2, další
pokoje  19,4, 14,9 a 11,9 m2. Zastávka MHD „Blatov“ chůzí do 10 minut. Velmi slušná ob-
čanská vybavenost včetně školy a školky. Právní administrativa je součástí ceny.

Kontakt pro bližší informace a zaslání fotografií: +420 724 372 372 

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

jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098

NĚMČINA NA MÍRU
• výuka pro začátečníky, pokročilé a konverzave
• doplňkový kurz jazyka na PC
• komerční terminologie vč. psaní dopisů
VÝUKA RUŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

Ing. Vladimír Daněk 
Tel./fax: 281 790 128 Mobil:  606 228 520
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 K O S M E T I C K Ý    S A L O N � 
 Penzion  Rohožník 

www.kosmetika.ujezd.eu
 
Vás zve na 
 

 

DEN  OTEV ENÝCH  DVE Í 
ve st edu 20.10.2010  od 15 do 19h 
   
- prezentace p írodních a aromaterapeut. 
  produkt  firmy NOBILIS TILIA 
- mini ošet ení kosmetickým ultrazvukem 
  z d a r m a 
- možnost zakoupení nebo objednání 
  kosmetiky Nobilis se slevou 10% 
- dárkové poukázky, poradenství 
_______________________________ 
  V ra Vokounová – tel. 607 660 249

   
 
 
 
 
 
 

A N G L I Č T I N A
p ro  d ě t i  i  d o s p ě l é

Mateřské centrum Šestajovice, ul. Revoluční 13, 
vchod dvorem, 1. patro

Bližší informace: tel. 608 362 310, paní Jana
Jindrová, tel. 604 315 231, paní Jitka Dlasková
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T26star DVD- Blu-ray
Videopůjčovna

Jsme videopůjčovna s tradicí 11 let provozu ve vašem okolí. Půjčujeme DVD a Blu-ray nosiče.
Skladem máme přes 5000 DVD a okolo130 Blu-ray disků. DVD a blu-ray lze objednávat přes náš
on-line systém, kde zákazník vidí přímo do půjčovny co je půjčeno, rezervováno, nebo co se bude
vracet. www.t26star.cz Bližší informace u obsluhy!!!
Nyní velký výprodej DVD od 49 Kč, VHS od 16 Kč a plakátů od 29 Kč.
Prodáváme cigarety, tabák, noviny, časopisy, jízdenky, dobíjecí kupóny, DVD, CD, 
cukrovinky a nápoje...
Dále provozujeme sázkovou činost SAZKA s možností sázet a dobíjet telefony
VODAFONE, O2, T-mobile, prodej vstupenek a losů.
Nově v naší provozovně sázková společnost 
FORTUNA -  Příjem kurzových sázek na zápasy.

Připravujeme od října službu pro zákazníky
rozvoz DVD a Blu-ray disků domů.
Ceník služby a ostatní informace pro naše zákazníky se dozvíte na telefonních číslech:

776 690 663, 281 972 103.
PROVOZNÍ DOBA T26star s.r.o.             ADRESA: T26star s.r.o.
Po-Pá 600 -1100 1300 -2000 Újezd nad Lesy, Praha 9
So 930 -1200 1500 -2000 Starokolínská 95
Ne 1500 -2000 190 16

PURPLE TURTLE ŠKOLKA
Česko-anglické školky jsou otevřeny 
v Dubči a Dolních Měcholupech. 
Celodenní a půldenní péče o děti 
od 18 měsíců do 6 let. 
Kvalifikovaný a zkušený personál. 
Výuka anglického jazyka formou her 
a organizovaných aktivit.

Czech/English pre-schools have
newly opened in Dubeč and Dolní
Měcholupy. 
Full and half-day classes and care for
children from 18 months to 6 years. 
Trained, qualified, experienced staff. 
Teaching English through play 
with organised afternoon activities. 

email: info@purpleturtle.cz
www.purpleturtle.cz

tel.: 734 436 630
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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NEPOSEDA o.s. nabízí v Běchovicích:
• kurz angličtiny pro mírně pokročilé (PO od 1800 hod)
• kurz angličtiny pro pokročilé (ÚT od 1845 hod)
• individuální doučování žáků ZŠ i SŠ

z matematiky, českého, anglického, německého
jazyka (po dohodě i jiných předmětů)

• zájmové kroužky (výtvarné dílny, tancování,
flétna, dramatická výchova apod.)

Více informací na www.neposeda.org nebo na tel.
733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy a lepení skluznic

Otevírací doba: od 15 listopadu  po – pá 1700 – 2000

Kontakt:  tel. 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissss

LEVNÉ PROSTORY 
Na vých. okraji Prahy pronajmu 

levně nízký objekt 670 m2 v býv.

zemědělském areálu. Vnitřní výška

255 cm, kanceláře + odstavné plochy

cca 1500 m2. Možnost pronajmout

i po částech. Cena 23 Kč / m2 / měsíc.

Tel.: 608 773 259



placená
inzerce & reklama

ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
e-mail: mau@klikni.cz SSaazzbbaa  aa  ttiisskk:: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. v měsíci. Náklad - 1550 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  14. V MĚSÍCI




