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Slovo starosty
Z prvních (tìch veøejnì pøístupných) poznatkù dosavadního starostování bych

si pøed va�imi laskavými zraky dovolil odkrýt svùj, nejspí� nepøenosný, nìkolika-
vrstevný vnitøní boj: vnímavý obèan ve mnì zápolí s chudièkým úøedníkem obce
a druhoplánovì se ve mnì sváøí nutkavá potøeba propagovat, jistit a dr�et ve vá�-
nosti Radnici s milými kolegy spolupracovníky proti dané povinnosti tyto kontro-
lovat, neøku-li jim veøejnì �lapat na paty. Rovnì� má nìkdej�í radostná èinnost
dopisovatele Zpravodaje bude za chvíli, èítám, v bolavém rozporu s aktivitami (kdysi
pøátelsky naklonìných) v�eteèných redaktorù.

Dovolil bych si vás v souvislosti se Zpravodajem - vás, kteøí máte doposud
chu� a sílu dobírat se obecních zlep�ení, nasmìrovat, myslím si, efektivnìji - obra�te
se pøímo na radnici, on kanál �pøes noviny� je sice nejspí� efektnìj�í, leè nesrov-
natelnì pomalej�í v nastolování náprav. Mnohem úèinnìj�í by byla pøímá cesta
intervence u nás, bez prodlení výrobních mo�ností tiskárny a následných post-
mìsíèních odpovìdí v èasopise. Zkuste to, rád(i) vás uvidím(e), bude i více prostoru
k nalézání konstruktivních øe�ení. Zpravodaj si nechme v záloze jako následnou
mo�nost hodnocení akcí a jejich kontroly. Berte ov�em, prosím, mou øeè jako osobní
názor a námìt.

Mám vìt�í problém - noèní mùru: zdává se mi, jak na�e milovaná obec se mìní ve
spící mìsteèko kterým ne� profrèí turisté do areálu klánovického lesoparku, tu a
tam se cizinci pamìtníci zastaví ve vyhlá�eném Kolingerovì pekaøství a obèasní
náv�tìvníci zajdou do galerie Zelený dùm. Jen málokomu je�tì stojí za to sjet
z dálnièního obchvatu  a riskovat osud auta na cestách chudièké, zanedbané gu-
bernie. Rodinné støíbro v podobì obecních pozemkù u� padlo na cesty, dotace
a granty na pøí�tí hubená léta pøebrali progresivnìj�í a pøipravenìj�í sousedé, nám
chybí sídla firem, která by mìstu pøiná�ela dlouhé peníze, a mìsteèko upadá do
zapomnìní � na èem� i já nesu svou vinu. Bìhám bezradný po obci, svolávám
pomoc k rozhodné bitvì o pøe�ití, zvoním na v�echny, kteøí vidí dál ne� za horizont
blátivých cest a nucených improvizací v koncepci výstavby. Budím se z horeè-
natého snu s pocitem úlevy, �e je�tì není zle, �e je�tì máme pár dní èas ...

Pak bych si rád chvíli pole�el a nechal si promítnout film o spoleèných schùzkách
Rady moudrých a prozøetelných, o podnikatelské ló�i obecního managementu,
který by mìl vùli, moc i sílu pomoci øe�it spoleènou rù�ovìj�í budoucnost. To, co
zdej�í pracovití grûnderové souèasnosti a paní a pánové podnikatelé hravì
zvládají u svých podnikù a zamìstnavatelù, abychom pøenesli i na obec, v�dy�
jestli�e jí pomù�eme, ona nám to stonásobnì vrátí v pøíjemném, bezpeèném a kul-
turním prostøedí domovù, v mo�nostech zábavy a vy�ití na�ich dìti a koneènì, proè
ne - i v blahodárném pocitu dobøe investované a zhodnocené vlastní práce.

Tak�e na místo slastného polehávání ují�dím rychle do práce, �e u� u� se na
radnici potkáme - dopoledne pøijdou kritiètí pozorovatelé dne�ka, abychom vyøídili
komunální problémy, a naveèer, po práci, se sjí�dí mocní tvùrci a garanti nosných
koncepcí, zasedneme a budeme �radit, informovat, investovat, naøizovat, rozho-
dovat, kontrolovat, øídit, koordinovat � (na nìco jsem zapomnìl?!) �.

To� takové jsou nadìje, vize a propadla mých prvních starostovských dní.
Petr Mach
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Zápis z 2. schùze Rady MÈ
Praha 21 ze dne 16. prosince 2002
Rada schválila

pøijaté technické øe�ení odvodnìní
místní komunikace Nadìjovské a ceno-
vou nabídku na realizaci v celkové vý�i
28.623,- Kè. Rada ukládá vedoucímu
OMI ing. Voskovi, aby zajistil realizaci
akce, jakmile to dovolí poèasí.
Rada souhlasila

se zmìnami rozpoètu na rok 2003
podle pøilo�ených tabulek, které jsou
nedílnou souèástí originálu zápisu a uklá-
dá panu starostovi, aby pøedlo�il tento
návrh na jednání Zastupitelstva MÈ
Praha 21.
Rada ulo�ila

vedoucí FO ing. Koblicové, aby pøed-
lo�ila do sekretariátu starosty rozpoèet
tak , aby mohl být zveøejnìn na Úøední
desce MÈ Praha 21, a to v termínu do
17. 12. 2002.

Rada v rámci projednávání rozpoètu
ukládá tajemnici pí Pravdové, aby pro-
vìøila mo�nosti úspor hovorù na mobilní
telefony a dále pracovní náplò infor-
matika M. Nedvìda.
Rada souhlasila

s pøedlo�eným návrhem smlouvy
o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene a ukládá panu staros-
tovi dopracovat smlouvu s právním zá-
stupcem JUDr. Fialou v souladu s usne-
sením rady è. 935 ze dne 7.8. 2001a pøed-
lo�it smlouvu ke schválení na dal�í jed-
nání rady.
Rada schválila

pøevod  finanèních  prostøedkù  ve vý�i
40.000,- Kè  z  kapitoly 10 pokladní sprá-
va do kapitoly 02 org. 8888. Èástka bude
pou�ita na zaplacení zálohové faktury
za projekt sadových úprav parku na
Blatovì, schvaluje pøevod  finanèních
prostøedkù ve vý�i 40.000,- Kè z kapitoly
10 pokladní správa do kapitoly 02 org.
8888. Èástka bude pou�ita na zaplacení
faktury za kácení havarijních stromù,
které by mohly v pøípadì pádu ohro-
zit �ivoty. Rada ukládá vedoucí FO ing.
Koblicové, aby zajistila pøevod finanè-
ních prostøedkù.
Rada ulo�ila

vedoucímu OMI ing. Voskovi, aby
odpovìdìl zástupcùm obèanù v inten-
cích usnesení Rady MÈ Praha 21 è. 1,
a to do 17. 12. 2002.

Zápis z 3. schùze Rady MÈ
Praha 21 ze dne 8. ledna 2003
Rada  povìøila

Petra Macha - starostu MÈ Praha 21,
Andreu Zikmundovou - zástupkyni sta-
rosty MÈ Praha 21 a Jana Slezáka -  zá-
stupce starosty MÈ Praha 21 rozsahem
kompetencí, jak je uvedeno v pøíloze è.
1, která je nedílnou souèástí tohoto usne-
sení
Starosta MÈ Praha 21
- Petr Mach

vnìj�í vztahy
finanèní politika
bezpeènost a poøádek
stavební  problematika
sociální a zdravotní politika

Zástupkynì starosty MÈ Praha 21
- Andrea Zikmundová

majetek a investice
územní rozvoj
�ivotní prostøedí

Zástupce starosty MÈ Praha 21
- Jan Slezák

kultura
�kolství

Radní - Vladimír Saitz
výbìrová øízení

Radní - Petr Mach
výbìrová øízení

Rada  souhlasila
s jmenováním Andrey Zikmundové

zástupcem MÈ Praha 21 ve spoleènosti
Laxenburger spol. s r.o. a ukládá panu
starostovi, aby pøedlo�il tento materiál
na nejbli��í jednání zastupitelstva.
Rada odklo�ila

�ádost FK Újezd nad Lesy o finanèní
pøíspìvek na zakoupení vozidla na dal�í
jednání rady po schválení rozpoètu na
rok 2003 zastupitelstvem. Rada ukládá
panu Slezákovi, aby pøedlo�il tuto �á-
dost na jednání finanèního výboru.
Rada  vzala na vìdomí

�ádost TJ Sokol o zmìnu smlouvy
na pronájem tìlocvièny a povìøuje pana
Slezáka, aby odpovìdìl �adateli v in-
tencích jednání rady.

Návrh na jmenování èlenù
komisí Rady MÈ Praha 21
pøestupková komise

Rada odkládá jmenování èlenù této
komise na dal�í jednání rady a ukládá

panu starostovi, aby na pøí�tí jednání
rady pøedlo�il  návrh na jmenování èlenù
pøestupkové komise spolu s návrhem na
zpùsob odmìòování.
redakèní rada

Rada MÈ Praha 21 jmenuje pana Pavla
�vejnohu �éfredaktorem redakèní rady
a schvaluje jmenovanému mìsíèní od-
mìnu ve vý�i 2.000, - Kè. Rada bere na
vìdomí rezignaci pana Petra Macha na
funkci èlena redakèní rady. Rada  jmenu-
je tyto nové  èleny redakèní rady :
Ludomír Vojta,  Vladimír Bejèek, Lubor
Jen�ovský  a  Soòa  �troufová.
komise sociální a zdravotní

Rada MÈ Praha 21 jmenuje èlenkou
komise sociální a zdravotní pí Katarinu
Feuereislovou.
bytová komise

Rada MÈ Praha 21 jmenuje èlenkou
bytové komise pí Evu Pravdovou.
finanèní výbor

Rada MÈ Praha 21 souhlasí s jmeno-
váním pana Tomá�e Fla�ky èlenem fi-
nanèního výboru a ukládá panu staros-
tovi pøedlo�it jmenování ke schválení
na jednání zastupitelstva.
kontrolní výbor

Rada MÈ Praha 21 souhlasí s jmeno-
váním pana Jiøího Sikaèe a Josefa Vody
èleny kontrolního výboru a ukládá panu
starostovi pøedlo�it jmenování ke schvá-
lení na jednání zastupitelstva.
výbìrová komise

Rada MÈ Praha 21 jmenuje pøedse-
dou výbìrové komise pana Vladimíra
Saitze a jmenuje tyto èleny výbìrové
komise: Petr �tulc, Eduard ��astný, Voj-
tìch Voska, Miloslava Koblicová a Ri-
chard  Brousek.  Rada   MÈ  Praha 21  schva-
luje  slo�ení  výbìrové  komise  na  obdo-
bí  do 31. 12. 2003 s platností od 9. 1. 2003.
komise koncepce a rozvoje

Rada MÈ Praha 21 jmenuje pana Lu-
domíra Vojtu a paní Andreu Zikmun-
dovou èleny komise koncepce a roz-
voje.
Rada vzala na vìdomí

doplòující materiál �Zpøesnìní vlivù
pøelo�ky silnice I/12 v úseku Praha -
Úvaly na �ivotní prostøedí� a ukládá ta-
jemnici pí Pravdové,  aby informovala
obèany o tomto materiálu a o mo�nosti
jeho prostudování v kanceláøi tajemníka
prostøednictvím  internetových stránek.
Rada ukládá panu starostovi, aby tento
materiál pøedlo�il jako informaci na
jednání zastupitelstva.
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POZOR, POZOR!!!
Toto èíslo Zpravodaje a mnoho dal�ích zajímavostí v na�í mìstské èásti naleznete také na internetové adrese www.praha21.cz

Zapište si tato telefonní èísla na Úøad MÈ Praha 21:
28197 1531,   28197 1685,   28197 1688,   28197 1689,   28197 2586,   28197 2587,    FAX: 28197 1695

Vzpomínka na výroèí pana Bohumila Lefnera
po�ární zbrojnice, která ve své kráse
stále stojí na svém místì. Jako malým
dìtem nám vyprávìl, jaká situace byla
v Újezdì v dobì okupace, kdy i on
s ostatními újezdskými mu�i se nìja-
kou dobu skrýval v nedalekých Babi-
cích. Pøes v�ecky rány osudu nám do-
kázal vytvoøit nádherný domov plný
lásky a porozumìní.

Právì proto si myslím, �e hodnì lidí
v Újezdì ho znalo, ale také mìlo rádo,
a proto by nás potì�ilo, kdyby Ti, kdo
si je�tì vzpomenou, mu s námi vìnovali
tichou vzpomínku.

Dìkuji
Kvìtoslava Lorencová (Lefnerová)

a Vladimír Lefner s rodinami

MEZI LIDMI

Zdá se to nepravdìpodobné, ale 20.led-
na 2003 uplynulo 40 let, kdy nás náhle
opustil, a pøesto ho já i mùj bratr po celou
tuto dobu postrádáme. On ne�il jenom
pouze pro sebe a svoji rodinu, ale hodnì
èasu vìnoval na brigádách o sobotách
a nedìlích pøi ve�kerých úpravách v Újez-
dì nad Lesy. Byl èlenem místního po-
�árního sboru a podílel se i na stavbì

P.s. I: na vyzvání se vracím je�tì k nedávným pøedvolebním
dohodám koalièních stran. Výsledná �estistránková teze Spo-
leènou prací ve prospìch Prahy 21 je k nahlédnutí v kanceláøi
starosty.

Rada  souhlasila
s návrhem smlouvy è. 1/2003 o ode-

pisování technického zhodnocení na pro-
najatém majetku sepsané ve smyslu
§ 28 zák. 586/1992 Sb. o dani z pøíjmu.
Rada  ukládá tajemnici pí Pravdové, aby
zajistila doplnìní smlouvy na základì
pøipomínky právního zástupce JUDr.
Fialy a zajistila v záhlaví smlouvy uve-
dení správného názvu mìstské èásti.
Rada povìøuje pana starostu po pro-
vedení tìchto úprav podpisem smlouvy.Rada  schválila

pøedlo�ený návrh programu na jed-
nání zastupitelstva (viz. pøíloha è. 2),
které se bude konat ve  støedu  22. 1.
2003 v 17.00 hod.Rada povìøila

pana starostu, aby ve spolupráci s práv-
ním zástupcem JUDr. Fialou odpovìdìl
man�elùm Pe�kovým.Rùzné

Rada vzala na vìdomí zápis z jednání
FV ze dne 6. 1. 2003.

Rada schválila rozpoètové opaøení
è. 30 dle pøedlo�ené tabulky, která je
souèástí zápisu (viz pøíloha è. 3).

�ádost o finanèní pøíspìvek - Obèan-
ské sdru�ení Maminy z újezdské roviny.

Rada nesouhlasila s poskytnutím
finanèního pøíspìvku Obèanskému  sdru-
�ení Maminy z újezdské roviny.

�ádost o finanèní pøíspìvek pro Ta-

deá�e Rejfka - støedisko rané péèe.
FV pøedal �ádost k vyjádøení KSZ,

rada se �ádostí bude zabývat po pøed-
lo�ení tohoto stanoviska.

�ádost MUDr. Zdeòka Nejedlého
o poskytnutí úèelové dotace na nákup
terapeutického laseru.

Rada odklo�ila rozhodnutí o poskyt-
nutí úèelové dotace MUDr. Zdeòku Ne-
jedlému na nákup terapeutického laseru.

Jednací øád Finanèního výboru Za-
stupitelstva MÈ Praha 21.

Rada vzala na vìdomí Jednací øád Fi-
nanèního výboru Zastupitelstva MÈ
Praha 21  a ukládá panu starostovi, aby
pøedlo�il jednací øád na nejbli��í jednání
zastupitelstva.

Rada schválila jmenování nových
správcù rozpoètových kapitol s platnos-
tí od 9. 1. 2003 následovnì :
Kapitola 04 - �kolství paní Jitka Králová
Kapitola 09 - Vnitøní správa paní Eva
Pravdová
a ru�í podkapitolu 0530 - Zdravotní rada
a její rozpoètové polo�ky pøièleòuje do
kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální
péèe.

Rada MÈ Praha 21 souhlasila se zmì-
nou návrhu rozpoètu na rok 2003 dle
pøilo�ené tabulky (viz pøíloha è. 4) a uklá-
dá vedoucí finanèního odboru, aby uve-
dené zmìny zapracovala do návrhu rozpoè-
tu na rok 2003, který bude pøedlo�en ke

schválení na jednání Zastupitelstva MÈ
Praha 21.

Pan Slezák informoval radu o mo�nos-
ti umístìní kamer v na�í MÈ. Rada ukládá
panu starostovi, aby na pøí�tí jednání
rady pøedlo�il finanèní návrh na montá�
1 kamery.Rada revokovala

Usnesení è. 1273 Rady MÈ ze dne
20.8.2002 a navrhuje variantní øe�ení
prodeje gará�í v panelových domech na
sídli�ti Roho�ník s platností ode dne od-
souhlasení Zastupitelstva MÈ Praha 21.Rada  souhlasila
s tím, �e kupující, který podepí�e kupní
smlouvu na odkoupení gará�e a splatí
100 % kupní ceny do 31.3.2003, zaplatí
5.500,- Kè za m 2.

Kupující, který podepí�e kupní smlou-
vu na odkoupení gará�e a splatí 100 %
kupní ceny do 31.5.2003, zaplatí 6.500,-
korun za m 2.

Kupující, který podepí�e kupní smlou-
vu na odkoupení gará�e a splatí 100 %
kupní ceny do 31.7.2003, zaplatí 7.500,-
korun za m 2.Rada  souhlasila

se zmìnou Zøizovací listiny 1. mateø-
ské �kolky a ukládá starostovi pøedlo�it
tento materiál na jednání Zastupitelstva
MÈ Praha 21 dne 22.1.2003.

Andrea Zikmundová,
zástupkynì starosty

P.s.II: dìkuji Vám v�em, kteøí jste se ozvali na výzvu v mi-
nulém Zpravodaji a nabídli nám mo�nost velkoplo�ného ba-
revného kopírování. Vyu�ili jsme nabídku firmy Kompakt s.r.o.
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PODÃKOV¡NÕ
dìkuji v�em, kteøí mi vyjádøili sou-

strast nad nenávratným odchodem mého
man�ela pana Antonína Franèíka.

Mgr.Franèíková

Dìkujeme vám za blahopøání a za za-
slaný pøekrásný dárek k na�emu 60. výroèí
uzavøení sòatku, který nám doruèily va�e
pracovnice sociálního odboru a matriky.

Je�tì jednou vám moc dìkujeme
Jiøí a Marie Hochlovi

ZE äKOLY

�áci I. stupnì Masarykovy Z� pøipravili koncem prosince vánoèní výstavu svých prací spojenou se
zpíváním koled.

Proto�e tato akce mìla úspìch, pøipravujeme na závìr �kolního roku dal�í vystoupení.
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Z¡PIS do 1.roËnÌku
Zapsáno je 63 dìtí, o odklad �ádalo 8 �ákù.
Pøedpokládá se, �e budou tøi první tøídy, umístìné v nové pøístavbì.
Dodateèný zápis je mo�né domluvit s paní Vackovou, tel.281972376,
281970653.
Více informací i s fotografiemi v pøí�tím èísle Zpravodaje.

Ed McBAIN Tøi slepé my�ky
Victoria HOLT Hadí léèka
Diane CAMBERLEIN Oheò a dé��
Václav PAVLÍÈEK Ústavní právo a státovìda
Peter CAVE Koèky rády perník
Kay HOOPEROVÁ Poslední sbohem
Andrew LANGLEY 100 nejvìt�ích tyranù
Elizabeth GEORGE Na stopì pravého viníka
Arno�t LUSTIG Noc a nadìje
Dorothy L.SAYERSOVÁ Katovy prázdniny
Robert MERLE Rù�e �ivota
Iris JOHANSENOVÁ Vra�edná hra
Judy NUNN Kal
Sue GRAFTONOVÁ J jako Justice
Catherin COULTEROVÁ Ohnivá píseò
Bohumil HRABAL Ostøe sledované vlaky
Erica JONGOVÁ Odhalené vzpomínky
Petr �ABACH Zvlá�tní problém
Bernard SIMONAY Horovo svìtlo
Simona MONYOVÁ Osud mì má rád
Petr KØIVSKÝ Slavní moøeplavci
Nelson DEMILLE Slovo cti
Irena OBERMANNOVÁ Deník �ílené man�elky
W.E.JOHNS Biggles a poslední vzducholoï
DE SAINT-EXUPÉRY Pamìti rù�e
Ray GIPSON Co budu dnes dìlat?
Jonathan KELLERMAN Z masa a kostí
Barbara ERSKINE Vzdálené hlasy
Elizabeth KIMOVÁ Bezejmenná
Ladislav MOULIS S bráchou na Alja�ce

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ

Rexanne BECNEL Paní z rù�ového útesu
Allan Max COLLINS Král �korpion
Jan CIMICKÝ Obìti �ivota

Marie Tomaidesová
knihovnice

Jak jsme Ëetli v roce 2002 ?
Knihovna mìla k 31.12.2002 celkem 1555 registrovaných

ètenáøù. Vypùjèili si 34663 knih a 384 periodik. Dospìlí ètenáøi
si vypùjèili 1521 svazkù nauèné literatury a 24577 svazkù
beletrie. Dìti si vypùjèily 1043 svazkù nauèné literatury a
7522 svazkù beletrie.

Èásteènì se zmen�il poèet náv�tìv dìtských ètenáøù, co�
je velká �koda, proto�e pro získání vìt�í slovní zásoby a
bezproblémové ètení je èetba knih ji� od nejútlej�ího vìku
velmi potøebná. Bohu�el v dne�ním pøetechnizovaném svìtì
poèítaèù a nových médií se dìtem moc èíst nechce. Svùj
podíl má mo�ná i pøestìhování knihovny na místo s trochu
obtí�nìj�í dostupností, co� je pro mladé ètenáøe ji�
nepohodlné. Mo�ná, �e by zde pomohli svým doporuèením i
rodièe. Pro zlep�ení této situace budeme ve spolupráci se
�kolou poøádat náv�tìvy celých tøíd I.stupnì v knihovnì.

V roce 2002 bylo nakoupeno celkem 687 nových knih pro
dìti i dospìlé. Ve stejném trendu budeme pokraèovat i v
leto�ním roce, tak�e na�i ètenáøi budou mít okam�itou mo�nost
výpùjèky èerstvých novinek, které jsou prakticky v knihovnì
k dispozici ji� dva dny poté, co je pøivezu z nákupu.

I v leto�ním roce se tì�ím na Va�i náv�tìvu.
Marie Tomaidesová

knihovnice

KULTURA
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galerie zelený dům
Vás srdeènì zve na prodejní výstavy
Jiøí Mocek - obrazy5.2. � 1.3.slavnostní vernisá� je 5.2. v 17.30 hodinJindøich Bílek - obrazy a keramika5.3. � 29.3.

Stálá prodejní výstava:J. Èerný, J. Han�lík, T. Høivnáè, K. Chaba, E. Janou�ová, B. Jirkù, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, K. Oberthor,Z. Oberthorová-Popelková, M. Patøièný, M. Po�vic, A. Reon, E. Srncová, H. �tefková-Hru�ková, J. Tichý, O. Vyle�alová a dal�íTì�íme se na Va�i  náv�tìvuotevøeno: støeda a� pátek 14.00 � 18.00 hod.     sobota 14.00 � 17.00 hod.,Na telefonech 602 341 318  a  777 246 147 je mo�no domluvit náv�tìvu ka�dý den do 20.00 hodin.Tøebìtínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel.: 281 972 211   (cca 100 m za Èeskou spoøitelnou na hlavní Novosibøinské ulici)
Spoleèenská kronika
Dne 19.12. 2002 probìhlo slavnostní

vítání tìch nejmen�ích  obèánkù na�í
mìstské èásti. Bylo jich dokonce tolik,
�e muselo být provedeno ve dvou èás-
tech. Celkem bylo slavnostnì  pøivítáno
do nového �ivota 12 holèièek a 7 klukù.
To je podle starých povìr pøíznivé zna-
mení, proto�e v�dy, kdy� se rodilo  více
chlapcù, schylovalo se k válce, doufej-
me, �e nám v této  dobì takové nebezpeèí

nehrozí. Pøejeme jim v�ichni do jejich
budoucího �ivota v�echno nejlep�í, hod-
nì zdraví, ve �kole pak hodné uèitele
a hlavnì �ivot v míru, co� dne�ní mladé
generace nedoká�í ani ocenit. Je to po-
tì�itelné, �e v na�i mìstské  èásti se rodí
tolik dìtí. Zatímco jinde se musí ve �ko-
lách  omezovat provoz pro nedostatek
�ákù, u nás je opodstatnìné vybudo-
vání dvou nových �kolních komplexù

v horizontu deseti  let. Podìkování patøí
dìtem z mateøské �kolky è.2 Sedmikrás-
ka, které tento obøad vyplnily milým kul-
turním vystoupením pod vedením svých
uèitelek. Podìkování patøí také pøedsed-
kyni a  èlenkám Sboru pro obèanské zále-
�itosti, které celou akci zorganizovaly,
a za dárky, kterými oslavence obdaro-
valy.

Pavel �vejnoha

Pøedvánoèní setkání seniorù
Dostalo se mi opìt té cti, být pozván jako èlen zastupitelstva

a �éfredaktor Zpravodaje na ji� tradièní pøedvánoèní �besídku�
a to poøádajícími slo�kami SPOZem, Klubem dùchodcù a So-
ciálním  odborem úøadu MÈ. Setkání se konalo jako obvykle
ve slavnostní pøedvánoèní atmosféøe. Program otevøela krát-
kým proslovem paní Vokounová, která uvítala pøítomné hosty
a pøeèetla zdravici od  nepøítomné zastupitelky MUDr. Zuzany
Dastychové. Za hosty promluvil nejdøíve bývalý starosta
a nyní místostarosta pan Jan Slezák a krátkým inauguraèním
projevem se pøedstavil nový pan starosta Petr Mach, dobøe
známý vìt�inì pøítomných jako pøedseda místního Zahrád-

káøského svazu. Krátce se s úèastníky také pøívítali pan �vej-
noha a paní Okrouhlíková. Poté paní Vokounová otevøela
kulturní program, o který se nám letos postaraly dìti z Dìt-
ského domova v Klánovicích. Pøedev�ím to byl pìvecký sou-
bor Claireton Chorale, který nám pøedvedl øadu vánoèních
písní a  koled. Za vedení Svìtlany Tvrzické a jejího asistenta
Vítìzslava Ma�talíøe podal opravdu profesionální výkon, který
byl odmìnìn zaslou�ilým a dlouhotrvajícím potleskem. Poté
následovalo vystoupení taneèní skupiny z tého� Domova,
které bylo velmi bezprostøední, a malé chybièky, kterých se
úèinkující obèas dopustili, byly bohatì vynahra�eny zaujetím
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a elánem jejich pøednesu. Dìti byly za toto své vystoupení
odmìnìny drobnými dárky a hraèkami, které jim pøedala pøed-
sedkynì SPOZu paní Irena Zajacová. Na svém odchodu byly
dìti znovu odmìnìny srdeèným potleskem divákù. V oèích
mnoha pøítomných se zaleskly slzy dojetí pod dojmem této
spontánní a milé produkce. Souèástí tohoto posezení bylo opìt
bohaté poho�tìní, na které pøispìly v�echny poøádající  orga-
nizace. Vynikající zákusky, které byly nedílnou souèástí to-
hoto poho�tìní obstarala jako obvykle paní Zajacová se svým
man�elem z cukrárny v Èeském Brodì. Bylo to velmi milé
a také pøíjemné posezení, které se v�em zùèastnìným velmi

líbilo. Ji� tradièní chvíle odpoèinku vyplnil pan �imon se svou
elektronickou hudbou a zpìvaèkou paní Ivankou, kteøí sólovì
i v duetu zazpívali bezpoèet známých evergrýnù. Nakonec si
i nìkteøí èilej�í senioøi zatancovali. Konstatuji, �e úèast byla
opìt o nìco vy��í ne� v loòském roce a pomalu se hrozím po-
my�lení, �e jednou nám nebude sál �kolní jídelny na tato  shro-
má�dìní dostaèovat. Spousta z nás se tam se�la a popovídala
si se svými známými, se kterými se tøeba nevidìla celý rok.
Doufám, �e si v�ichni zachováme dobré zdraví, abychom se
na pøí�tím shromá�dìní mohli za rok opìt v�ichni v co mo�ná
nejvìt�ím poètu sejít.

Pavel �vejnoha.

Klub MUM pro maminky a dìti v Horních Poèernicích vás opìt zve k náv�tìvì
Srdeènì Vás zveme k náv�tìvì na�e-

ho klubu pro maminky a dìti. K dispozici
je pro dìti ka�dý v�ední den (9.00�12.00)
volná herna se skluzavkou a spoustou
hraèek. Dále je pøipravován pravidelný
program, a to zpívání a taneèky pro dìti
(ka�dou støedu od 10.00), v úterý odpol.
od 15.30 probíhá malování pro dìti od
3 let - Malujeme písnièky (11. a 25.2., 11.
a 25.3., 8. a 22.4.), kurzy angliètiny pro
maminky jsou v�dy v pátek a pravidelné
ètvrteèní tvùrèí kurzy. Tyto kurzy ma-
minky velmi rády nav�tìvují, a proto by-
chom Vás chtìly upozornit na jejich pro-
gram: kurzy keramiky pro maminky s dìtmi
probìhnou 6.2., 17.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
24.4., oblíbené drátování bude 6.2., 6.3.

a 3.4. Ka�dý mìsíc se pak sna�íme pøi-
pravit pro na�e maminky nìco zvlá�tního.
V únoru (27.) tedy probìhne pøedná�ka
s ukázkami no�ení dìtí v �átku (v posled-
ní dobì velmi oblíbený a doporuèený
zpùsob no�ení malých dìtí má mnoho
praktických výhod, av�ak za nejdùle�i-
tìj�í se pova�uje mo�nost neustálého
kontaktu dítìte s matkou, co� vede k jeho
vyrovnanosti a klidu. V bøeznu opakujeme
pro velký zájem kurz techniky windowart
(27.3.). A v dubnu se ji� chystáme na
Velikonoce a budeme se uèit vázat veliko-
noèní dekoraèní vazby ze su�ených i �i-
vých kvìtin (ozdobné ko�íèky apod.)

Od února pak pøipravujeme nové pra-
videlné cvièení jógy pro dìti i dospìlé,

cvièení s owerballem, které zahrnuje ko-
rekce dr�ení tìla, dechová cvièení a mnohé
dal�í. Od bøezna budou k dispozici i vel-
ké balóny na cvièení pro budoucí ma-
minky a pro maminky s malými dìtmi.
Ukázkový den cvièení bude probíhat dne
5.2. od 14.00 do 18.00. Pøijïte se podívat,
zacvièit si a vyzkou�et, co by se Vám
nejvíce líbilo. Cvièit budeme v úterý a v
pátek dopoledne a ve støedu odpoledne
pod dohledem zku�ené cvièitelky s mno-
haletou praxí. Pøesný rozpis cvièebních
lekcí je k dispozici v Klubu MUM
(tel.:281 926 727) nebo na www.volny.cz/
mum.centrum.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.
maminky z OS MUM

Zprávièky z Domu dìtí a mláde�e v Horních Poèernicích
      Nové pololetí zaèíná nejen ve �kolách, ale i u nás v Domì dìtí a mláde�e v HP. Máme
pøipraveno více ne� 25 druhù sportovních, výtvarných a rukodìlných i technických zájmo-
vých krou�kù pro kluky, holky i jejich rodièe. Ke stávajícím krou�kùm, které bì�í ji� od záøí,
otvíráme nové kurzy keramiky, výpoèetní techniky, výtvarné - malba na hedvábí, výuka
základù kresby a malby, vitrá�e a malba na sklo, kurzy textilních technik - palièkování, tkaní
a krou�ek knoflíkové kopané. Srdeènì Vás zveme k náv�tìvì na�eho domu, pøijïte se po-
dívat a vybrat si z na�í nabídky zájmových aktivit.

Bli��í informace mù�ete té� získat na tel.: 281 925 264.
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SLY�TE! SLY�TE!
Na vìdomost v�em princeznièkám, rytíøùm, vodníkùm, kejklíøùm, prostì v�em újezdským dìtem, které rády

plesají, hopsají a dovádìjí, zpráva tato se dává, �e dne 23.2.2003 v 15h v sále Restaurace Blatov konati se bude

�MA�KARNÍ  REJ�
Zajistìte si vèas vstupenky, které v prodeji budou od 17.2.2003 na obvyklém místì

- v obchodì �Dárky Podrou�ek� (na køi�ovatce).

Srdeènì zve OS Maminy z újezdské roviny
a FK Újezd nad Lesy
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⁄NOROV¡ ZAHR¡DKA
Tak jako je nedoèkavý skøivánek, tak i zahrádkáø v únoru

za pøíznivého poèasí prohlí�í stromy a rostliny na své latifundii
- zahradì.

U ovocných stromù pøi prohlí�ení plánuje, jak bude pro-
vádìt øez, který se pøi dobrém poèasí s ohledem na dlouho-
dobìj�í pøedpovìï dá provádìt ji� koncem února.

Pøi bezmrazém poèasí zaèínáme s øezem rybízu a angre�tu.
To je nutné provést do poloviny bøezna.

U rybízu vyøezáváme nejstar�í výhony. Dle odborných
publikací správnì udr�ovaný keøový rybíz by mìl mít po èty-
øech výhonech jednoroèních, dvouroèních a star�ích.

Angre�t. V posledních letech nás
velmi trápí americké hnìdé padlí, které
nám leckdy zlikviduje ve�kerou úrodu,
proto i pøi øezu vìnujeme velkou péèi
odstøihování bìlavých koncù výhonù,
ty jsou právì napadeny americkým
padlím, které bez potí�í pøezimuje a bez
odstranìní a postøikù nám znehodno-
cuje i následující úrodu. Doporuèená
likvidace v odborných knihách zní jed-
noznaènì ,,spálit� ov�em jak má pálit
odpovìdný zahrádkáø, kdy� má jen
plynový kotel a odpad se pálit nesmí,
to ví jen Sv.Václav nebo je�tì nìkdo?
Kdo nám poradí?.

Pokud budeme vysazovat nové keøe
orientujeme se na ty druhy, které jsou
odolné proti americkému padlí, co�
jsou zahranièní odrùdy: Invicta, Ro-
kula, Rolonda a Rixanta. Jsou sice
ménì výnosné, ale pro zahrádkáøe, kteøí
nepoèítají s intenzivní fungicidní ochra-
nou, velmi vhodné.

V poslední dobì se stále více za-
hrádkáøù vìnuje pìstování vinné révy
a právì únor je ten mìsíc, kdy se vinné
révì intenzivnì vìnujeme. Za bezmrazého poèasí odhrneme
pøikopèenou zeminu a zaèneme s øezem. Nejprve øe�eme otu-
�ilej�í odrùdy a ty, které máme na chránìných místech, tøeba
u zdí rodinných domù, pozdìji keøe pìstované na volné plo�e
a odrùdy choulostivé na mráz. Øez musíme dokonèit nejpoz-
dìji do poloviny bøezna. Pøi pozdìj�ím øezu keøe ,,slzí� a tím se
oslabují. Vlastní øez je tak individuální zále�itost, �e pøi tomto
malém povídání není jej mo�no popsat, ale jeden odborník mi
pøi mých nedávných zaèátcích øekl: støíhat a zase støíhat, tím
nemù�e� nic zkazit, to pokazí� víc, kdy� ostøíhá� keø málo!

Pokud máme pøestárlé nebo málo plodící keøe révy vinné,

vyplatí se zmladit keø odøíznutím starého kmene a� u zemì
a z rezervního výhonu vypìstovat nový kmen. Je také vhodná
doba k pøeroubování keøù, které nám nevyhovují, a to proto,
�e trpí na padlí, plísnì nebo nám nechutnají jejich plody.

Ovocné stromy, o tìch bylo hodnì napsáno a v na�em spol-
ku máme opravdové odborníky, a proto pouze krátce. Neøe-
�eme peckoviny, to si necháme na dobu od ra�ení po kvìt.
U jádrovin, jak je hezké poøekadlo jednoho významného býva-
lého èlena, ,,otevøeme korunu slunci�, tím je øeèeno v�e a tím
se øiïte.

Okrasná zahrada, dnes velmi módní zále�itost. Okrasné
døeviny kvetoucí v létì na nových le-
torostech seøízneme nízko nad zemí.
Keøe kvetoucí brzy z jara neøe�eme,
odstraníme pouze suché, zlomené, pøe-
stárlé nebo pøeká�ející vìtve. Tvarova-
cí øez necháme a� po odkvìtu. Ostøí-
háme nadzemní suché èásti trvalek
a trav, které jsme ponechali zámìrnì
pro lep�í pøezimování.
    Trávník. Vyvarujeme se chození po
zmìklém trávníku, po oschnutí zdrno-
vatìlý nebo zmechovatìlý trávník pro-
vzdu�níme ostrými no�ovými hrábìmi.
     Zeleninová zahrada. Pøipravujeme
poloteplé paøeni�tì a skleníky, vysé-
váme a osazujeme první rostliny, to
jsou øedkvièky a salát, do misek vysé-
váme teplomilné rostliny jako rajèata,
bazalku, majoránku, ale zejména pa-
priky. Pøi pøíznivém poèasí pøipravu-
jeme záhony, udìláme si plán osevu,
dokupujeme semena a pøipravujeme
du�i a hlavnì tìlo na jaro.
    Ve�keré odpady ze zahrady kom-
postujeme, tvrd�í èásti rozdrtíme v dr-
tièi. Kompost zakládáme na svojí za-

hradì, ne v lese nebo na volných prostranstvích.
První pøipomínka jara: Objednávka raných a poloraných

sadbových brambor, jako v�dy kvalita zaruèena, telefonicky
nebo osobnì u man�elù Nohejlových tel.281972155 nebo u
man�elù Líznerových tel.281972219 nebo u pø.Exnerové
281971101 do konce února.

Druhá pøipomínka jara: Tak jako ka�dý rok se tì�íme na
setkání s na�imi èleny na tradièní schùzi poèátkem bøezna.
Termín bude upøesnìn a ka�dému èlenu bude vèas doruèena
pozvánka.

Za výbor ÈZS Újezd nad Lesy
BEXN.

Výlety spolku zahrádkáøù v roce 2003
Na�e amatérské výlety za zábavou i pouèením �ZAZIP� postoupily do dal�ího roèníku. Zahájíme jej tím, �e se sejdeme

a vytvoøíme nový plán. Zveme v�echny skalní i budoucí pøíznivce na schùzku
v pátek 21. února 2003 v 17:00 hodin

do na�eho klubu � Areálu snù � ve Staroújezdské ulici è. 495.
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Pro nové ètenáøe Zpravodaje chceme pøiblí�it témata zájezdù: jsou zamìøeny nejen na èinnost zahrádkáøskou a sadovnickou,

ale i vlasteneckou. Zajímají nás historické památky, muzea, pøírodní zajímavosti, mìsta i mìsteèka, skanzeny, hory, doly, vody,
botanické i zoologické zahrady. Na�e vlast se promìòuje. Je stále co obdivovat a uji��ovat se, �e v�ude �ijí lidé.

Ve struènosti: V loòském roce jsme byli na výstavách v Lysé nad Labem, na výstavì Flora Olomouc, nav�tívili jsme mìsta
Nymburk, Hradec Králové, Rokycany, Klatovy, Èeskou Lípu, zámky Hrádek u Nechanic, Lu�any, Èechy pod Kosíøem, Zákupy,
Mnichovo Hradi�tì, rozhlednu Bolfanka, atd.

Ná� kolega, pøítel Petr Mach, nasadil la�ku výletù vysoko. Mockrát mu dìkujeme za jeho obìtavou práci, rozmanité námìty,
za jeho hodnotné a poutavé prùvodcovské vyprávìní a laskavou trpìlivost.

Doufáme, �e doká�eme aspoò tro�ku jít v jeho stopách a z výletù se radovat jako døíve. Zále�í jen na nás a pak tro�ku na
poèasí.

Tì�íme se na shledanou.                                                                                             Jitka Vacková, Újezd nad Lesy, 15.1.2003

Desatero pro pìstování broskvoní
Deset podmiòujících faktorù pro zdárné pìstování.

dobrých svìtelných podmínek pro zrání
jakostních broskví.

Faktor è.5 - Regulace plodnosti jest
probírka plodù. Tím se docílí výbìr ja-
kostního ovoce. Norma pro chu�ovì
dobré broskve je 6 cm prùmìr. Pøi vy-
soké plodnosti se strom nadmìrnì vysílí,
co� má za následek pokles vzrùstnosti
v pøí�tích letech a stárnutí stromù.

Faktor è.6 - Chemická ochrana: proti
kadeøavosti, m�icím, moniliose, klejoto-
kové rakovinì, chlorase listù. Pøíèinou
je nedostatek �eleza v rùzných pøípa-
dech hoøèíkù a jiných stopových prvkù.
Dal�í dùle�itou ochranou proti kadeøa-
vosti je postøik. Dosud nevyøe�enou
otázkou je, ve kterým èasovým období
støíkat. Doporuèení odborníkù se èaso-
vì rozchází. Dle mých zku�eností je nej-
vhodnìj�í postøik v dobì zimního klidu
silnìj�í koncentrací sulky 5% i více
a dal�í druhý postøik v období ra�ení.

Faktor è.7 - Ochrana proti mrazùm:
podzimní silná zalivka, hlavnì v období
suchého podzimu a ochrana koøenové-
ho systému pøihozením èerstvého kom-
postu okolo kmene, s jarním mìlkým

zapravením do 5-7 cm do pùdy. Ochrana
proti pøedèasným kvìtenstvím osvìd-
èené zaml�ování.

Faktor è.8 - Výsadba: jedinì na jaøe
z pùdy do pùdy. Slab�í, slabì nara�ené
stromky s dobrým koøenovým vlaseèni-
covým koøáním. Volba odrùd. Vlastním
vypìstováním semenáèkù z pecek, které
stratifikujem a oèkováním na pùvodním
stanovi�ti.

Faktor è.9 - Opylovací pomìry: to je
faktor, který nemù�eme ovlivnit, nebo
jen èásteènì tím, �e budeme chránit ème-
láky a divoké vèely, které se do na�ich
pøíbytkù nastìhovaly.

Faktor è.10 - Optimální vláhové po-
mìry v pùdì: to znamená udr�ování
potøebné vlhkosti, zálivkou a mulèo-
váním, nejvìt�í nároky jsou v dobì fi-
syologického propadu plùdkù pøed
a pøi dozrávání, to je v období nej-
vìt�ího nárùstu plodù, a také v dobì
diferenciace kvìtních pupenù, a to roz-
hoduje o vy��í úrodì v pøí�tím roce. Pøi-
mìøená vlhkost zaji��uje rùst vegeta-
tivních orgánù a podmiòuje intensitu
fotosynthésy. Kdy� nám poslou�í pøí-
roda, tak toto desatero je pro pìstování
broskví nezbytné.

Krejèí Jar.

Faktor è.1 - délka sluneèního svitu,
teplota, srá�ky, vzdu�ná vlhkost. Tyto
faktory nelze ovlivòovat. Dal�í èinitele
mù�eme pøizpùsobit podmínkám pro
úspì�né pìstování broskvoní.

Faktor è.2 - Pùda: chránìná poloha
od severních a severozápadních vìtrù.
Pokud mo�no mírnì svahovitý terén. Pro-
pustná hlinito písèitá lehèí pùda, mírná
kyselost pùdní. Broskvonì naprosto ne-
sná�ejí spodní hladinu vody. Pøi vìt�í
výsadbì je zapotøebí odvodnìní pùdy.

Faktor è.3 - Hnojení a vý�iva: pøi
výsadbì kompost jako základní hnojivo
s doplnìním strojenými hnojivy. To je
zastoupení v�ech potøebných �ivin v ur-
èitém �ádoucím pomìru, bez vy��ích dá-
vek dusíku. Dobrý vyzrálý kompost je
dostaèující dávka dusíku. Moèovinu lze
pou�ít pøi radikální podpoøe koøenového
systému, tím i vzrùstových pøírùstkù pøi
pomrznutí.

Faktor è.4 - Základní øez pøi výsadbì,
dále pak regulace vzrùstu, tak zvaný
výchovný øez k dosa�ení dobrého zá-
kladu koøenového systému a k vytvo-
øení kotlovité koruny a tím vytvoøení

SPORT
   Vá�ení sportovní pøátelé, dovolte abychom vás opìtinformovali o sportovním dìní v na�em klubu, které neustáváani v zimních mìsících, kdy nás poèasí nutí zùstat pøevá�nìv halách a tìlocviènách.

FK ⁄jezd nad Lesy

 od 10.12.2002 do 16.1.2003

StaröÌ û·ci
Dal�í výsledky venkovního turnaje v Bohnicích:
2.zápas FK � Vikt. �i�kov 4:2 (1:1)

g. 2x Engelmann V., Novák J., Kohout V.
3.zápas FK � Horní Mìcholupy 2:4 (1:3)

g. Sochoviè, Rigl
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MladöÌ û·ci ÑAì
Výsledky v námi poøádané halové soutì�i v Memoriálu Ondry
Bakaláøe v hale Aero Odolena Voda:
5.zápas FK � Úvaly 13:1 (3:0)

g. 4x Koliandr, 2x Pelikán, 2x Floryan, 2x Forst,
Veselý T., Dobe�, vlastní

6.zápas FK Újezd � Hostivaø 1:4 (0:2)
g. Koliandr

7.zápas FK Újezd � Junior 1:2 (1:1)
g. Bare�

8.zápas FK Újezd � Støí�kov 3:6 (2:4)
g. Koliandr, Moudrý, Vejr

Minifotbal 10 ÑAì
Výsledky v halové soutì�i Trilobit cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda):
1.zápas FK � ÈZU 7:2 (3:0)

g. 2x Veselý T., Cikhart, Kohout, Zach, Repetný,
Kováø

2.zápas FK � Motorlet 3:7 (2:4)
g. 2x Køelina, Repetný � zápas mimo soutì�

3.zápas FK � Støí�kov �B� 14:2 (5:1)
g. 4x Fi�er, 3x �trunc, 3x Kováø, 3x Repetný,
Køelina

4.zápas FK � Loko Vltavín 11:3 (4:1)
g. 6x Repetný, 2x Kováø, �ebesta, Veselý, Cikhart

5.zápas FK � Meteor 1:3 (1:2)
g. Repetný

6.zápas FK � Hostivaø 2:3 (1:3)
g. Repetný, Kováø

Minifotbal 10 ÑBì
Výsledky v halové soutì�i TRILOBIT cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda):
1.zápas FK �B� � Kyje 2:8 (2:2)

g. Hluboèek, Korvas
2.zápas FK �B� � Vr�ovice 3:8 (1:6)

g. �ebesta, Pecho, Køelina � zápas mimo soutì�
3.zápas FK �B� � Junior �B� 4:7 (3:5)

g. Vejr T., Hluboèek, Pecho, Fi�er
4.zápas FK �B� � Motorlet 0:16 (0:10)

Minifotbal 8
Dal�í výsledky v halové soutì�i PETR cup � O pohár èerpací
stanice PHL Petr Bìchovice (hala Bìchovice):
4.zápas FK � Xaverov 9:0 (5:0)

g. 4x Vejr, 2x Borovièka, Mrazík, Podlipný D:,
Jaro�

5.zápas FK � Meteor 12:7 (4:2)
g. 11x Vejr, Køikava � zápas mimo soutì�

Minifotbal 7
Výsledky v halové soutì�i SAOS cup � O pohár Stavební

a obchodní spoleènosti SAOS (hala Bìchovice):
3.zápas FK � Meteor �A� 1:13 (1:3)

g. Mrazík
4.zápas FK � Háje �B� 0:9 (0:6)
5.zápas FK � Xaverov 3:3 (2:3)

g. Køikava, Øehák
6.zápas FK � Bohnice 1:4 (0:1)

g. Vejr

Minifotbal 6
Výsledky v halové soutì�i STAKO cup � O pohár stavebnin
STAKO (hala Bìchovice):
3.zápas FK � Junior 4:6 (1:3)

g. 3x Baudi�, vlastní
4.zápas FK � Braník 3:4 (3:3)

g. 2x Hrube�, Baudi�

Aktu·lnÌ informace o FK ⁄jezd nad Lesy:
Chcete-li být pravidelnì informováni o trénincích, o vý-

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

Halové soutì�e (M�, MF10, MF8, MF7, MF6) v halách
v Bìchovicích a Aero Odolena Voda mù�ete sledovat na
adrese:  www.turnaj.aktualne.cz

Tréninky v zimní pøestávce (na tìchto trénincích se mohou
hlásit noví hráèi):
Dorost:
Úterý 20:00 � 21:00 výbìh

21:00 � 22:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 18:00 � 19:00 výbìh
Ètvrtek 18:00 � 19:00 výbìh
Pátek 19:30 � 21:00 tìlocvièna Polesná
Star�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Ètvrtek 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 18:00 � 19:30 tìlocvièna Polesná
Mlad�í �áci:
Pondìlí 16:00 � 17:00 hala Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Polesná
Pátek 14:00 � 15:30 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 8:
Pondìlí 15:00 � 16:00 hala Bìchovice
Støeda 15:00 � 16:30 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:30 � 18:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Minifotbal 7:
Støeda 16:30 � 18:00 tìlocvièna Èentická
Ètvrtek 16:00 � 17:00 tìlocvièna Polesná
Pátek 15:30 � 17:00 tìlocvièna Polesná
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�SK Újezd nad Lesy � oddíl lehké atletiky
Velká Kunratická

I v leto�ním roce se ná� atletický oddíl zúèastnil tohoto ji� 69. roèníku �Velké Kunratické�. Na�e výprava byla poèetná � 37
dìtí.

Mezi na�e nejúspì�nìj�í atlety patøili v kategorii star�ích chlapcù Petr Dvoøák, který obsadil druhé místo, a v kategorii
star�ích dìvèat Lucie Janouchová byla rovnì� druhá.

Mezi mlad�ími �ákynìmi byla na 1. místì Markéta Bakièová a ve stejné kategorii chlapcù se na druhém místì umístil Adam
Ka�tánek, tøetí byl Martin Re�òák.

Mezi na�imi nejstar�ími svìøenci byla na tøetím místì Michaela Bayerová, ètvrtá Tereza Re�òáková a osmá Veronika
Janouchová. Ve stejné kategorii chlapcù byl první Martin Ol�an a na jedenáctém místì Petr Janou�ek.
Myslím, �e v tak poèetném poli závodníkù na�i atleti reprezentovali na jednièku.

Za �SK Újezd nad Lesy
Zuzana Ol�anová

VÝSLEDKY ZÁVODÙ
Umístìní dìvèat a chlapcù z Újezda nad Lesy v závodu Mladé Bìchovice, který se uskuteènil 28.záøí 2002.

Nábor III 3.místo Zelený Martin
 6.místo Èermák Daniel
10.místo Konejl David
16.místo Nìmec Miroslav

Nábor IV 1.místo Vejr Tomá�
2.místo Køikava David
6.místo Sládek Luká�

22.místo Stejskal Vojtìch
28.místo Havel Jiøí

Nábor V 4.místo �ebesta Tomá�
8.místo Cikhart Dominik

11.místo Luká� Matìj
22.místo Dittrich Jakub
34.místo Schmidt Vladislav

Nejmlad�í �áci 2.místo Re�òák Martin
9.místo Matras Lubor

17.místo Køelina Jakub
22.místo Knotek Michal
25.místo Dvoøák Petr
27.místo Urich Dominik
 33.místo Schmidt Jiøí

Dívky:
Nábor I 4.místo Sedláèková Anna

10.místo Kousalová Veronika
Nábor III 4.místo Kohoutová Petra
Nábor IV 22.místo �váchová Eli�ka
Nábor V 9.místo Emanovská Gábina
Nejmlad�í �ákynì 3.místo Janouchová Lucie

4.místo Sovadínová Nikola
19.místo �ulcová Monika
29.místo Horáková Jana

Mlad�í �ákynì 3.místo Bakièová Markéta
7.místo Bakièová Martina

Chlapci:
Nábor I 1.místo Miku� Ondra

7.místo Vácha �tìpán
11.místo Kotrba Jakub
16.místo Èermák Radim
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Mlad�í �áci 1.místo Ka�tánek Adam
13.místo Walter Michael
14.místo Mládek Karel
16.místo Lhota Jiøí
17.místo �vorc Jiøí
20.místo Stejskal Václav

Star�í �áci 6.místo Ol�an Martin
 8.místo Rokos Jan
14.místo Luká� Marek
15.místo Polesný Tomá�

RŸZN…

Jak komu øíkat èi psát ?
Lidé se odjak�iva oslovují, z dù-

vodù praktických i spoleèenských.
Mnoho man�elských problémù by se
odstranilo, kdyby pøed zvoláním
�Chòapku!� øekla man�elka prostì
�Pepo!� Oslovení má v osobním nebo
písemném styku své nále�itosti a je
s prospìchem o nich vìdìt.

Urèité skupiny lidí, spolky nebo
hnutí èi strany se od ostatních odli�ují
nejen krojem, odznakem, bíbrem (plno-
vousem) nebo vyholenou lebkou (ob-
vykle prázdnou). Zahrádkáøi jsou �pøá-
telé�, baráèníci �sousedé�, Sokolové
a národní socialisté �bratøi� a v nì-
které stranì si øíkají �soudruhu�. Velká
vìt�ina obèanù si neøíká �soudruhu�,
a tak si øíkají �pane, paní, sleèno�.
Toto obèanské a nic neprozrazující
oslovení se v poslední dobì rozmohlo
jednak vlivem neslovanských jazykù,
jednak ve smyslu �antisoudruh�.

Vliv neslovanských jazykù je vy-
volán tím, �e tyto jazyky (pøedev�ím
angliètina a nìmèina) nedovedou
rozli�it u pøíjmení pohlaví a tak se
musí pøedeslat Mr. nebo Mrs., Herr
nebo Frau. Bezpohlavnost oslovení
vede zvlá�tì u vìdecké literatury
k legraèním omylùm. V pøedná�ce pak
zmýlený pronese vá�nì, �e hodnoty
hladin má z �Moora�, ale ten Ch.Moor
se pøi bli��ím ohledání uká�e jako
Charlotta! V èe�tinì se takové pøípady
stávají jen zøídka u pøíjmení jako Petrù
nebo Martinù. Záludná mohou být
velice vzácná pøíjmení, která jsou
køestními jmény �enskými. Jen v pra�-
ském telefonním seznamu najdeme
takových pánù asi dvacet (Barbora,

Cilka, Eli�ka, Hana, Herma, Jana,
Johana, Maru�ka, Mary�ka, Pavla,
Rù�a, �árka, Tomka, Zdenka, Zuz-
ka), v�ichni známe libereckého fot-
balistu Johanu. Jeden pra�ský pro-
fesor musel uklidòovat svou paní, �e
na telegramu z Brna �Hotel zaji�tìn,
Blanka� je Dr.Bøetislav Blanka.

Oslovením �pán� nebo �paní� hý-
øíme zvlá�tì v oficiálních dokladech
nebo na veøejnosti. V listopadovém
Zpravodaji je ve zprávì o zasedání
rady a zastupitelstva 12x osloven pan
starosta a 8x jen starosta, jinde øeditel
�koly pan� a hned vedle paní øedi-
telka Slabihoudová. U funkcí je pan
a paní zkamenìlinou z dob minulých.
Stejnì je zbyteèné, aby Miroslav Do-
nutil uvádìl své kolegy Dvorského
a Gotta jako pány a v zápìtí si s nimi
tykal. Pøijme-li mne starosta, oslovím
ho samozøejmì �pane starosto�, jeho
tajemník mu øekne �starosto�, kdy�
u� ne �Va�ku�. Z uvedeného mù�eme
odvodit jednoduché pravidlo: tam kde
jsme pøed dvaceti lety sly�eli nebo
psali �soudruhu�, tam dnes neoslo-
vujeme �pane�. Je�tì jedna zvlá�tnost
stojí za zmínku: ve spojení s akade-
mickým titulem se neu�ívá oslovení
�sleèna� bez ohledu na vìk. Neprov-
daným dámám pokroèilej�ího vìku se
øíká �paní�.

Ve vysokém �kolství se u�ívá hojnì
oslovení �kolego�, ale pozor, jen ve
smìru shora dolù! Profesor (asistent,
docent) mù�e øíkat studentovi �Kole-
go, máte to za tøi�, ale student nemù�e
opáèit �kolego, to jste mì��. Dìka-
novi fakulty se øíká �Spectabilis�

(doslova �za pohlédnutí stojící�),
rektor je Magnificence (�velkolepý�).
Pane dìkane nebo pane rektore øíkají
jen hlasatelé v televizi. Tam se ostatnì
akademické tituly u�ívají nanejvý�e
u fotbalových trenérù (Dr.Cipro,
Ing.Jarabinský).

Významné osobnosti (VIPové) mají
zvlá�tní oslovení. Monarchové mají
titul Velièenstvo, princové a vysoká
�lechta jsou Jasnosti. V televizních
pohádkách se na to pøíli� nedbá.
V dobì u� dávno minulé pøiletìl na
státní náv�tìvu do Prahy Norodom
Sihanuk, pøedstavitel Kambod�e, je-
den z mála králù, který byl ve stranì.
Na leti�ti pozdravil nastoupenou jed-
notku �Nazdar soudruzi� a jednotka
zahømìla �Zdar Va�e královská vý-
sosti!� V diplomatické praxi se oslo-
vují ministøi a velvyslanci �Va�e exce-
lence�. V katolické církevní hierarchii
je kardinál �Jeho eminence�, ale pozor,
titul kardinál se uvádí a� za køestním
jménem: Karel kardinál Ka�par. �Pane
kardinále� øíkají zase jen v televizi.
Pape� je �Jeho Svátost�. Pravdìpo-
dobnost, �e budeme VIPy tohoto ka-
libru oslovovat, je velmi nízká. Kdyby
k tomu mìlo dojít, projdeme dùklad-
nou instruktá�í.

Závìrem je�tì poznámka k u�ívání
akademických titulù. Platí svrchu
zmínìné � shora dolù. Ve zvlá�tním
pøípadu lze doporuèit u�ití titulu pro
lep�í rozeznání: v mno�inì Jiøích Sika-
èù doporuèuji tomu prostøednímu
u�ívat titul. Prof.Kalousek kdysi na-
pomenul pisatele tohoto èlánku �Ne-
jste je�tì dost slavný, abyste vynechá-
val titul�. Teï u� ho vynechává

L. Jen�ovský
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VzpomÌnky na budoucnost
Vypùjèil jsem si tento název, proto�e

je v souèasné dobì více ne� aktuální.
Pamatuji dobu kdy Místní národní výbor
byl odpovìdný za údr�bu místních ko-
munikací i v zimních období. Byl velmi
tvrdì kritizován jak obèanskými výbory,
tak obèany, kdy� nestíhal udr�ovat rychle.
Tenkrát byla k dispozici jedna multikára
s radlicí a místních komunikací je a bylo
mnoho. Pamatuji i pøípad, kdy na zledo-
vatìlé vozovce do�lo k vá�nému úrazu
a MNV musel zdravotní po�kození hra-
dit.

V souèasné dobì je tento problém
vyøe�en velmi jednodu�e nesmyslnou
magistrátní vyhlá�kou, která je umístìna
na v�ech pøístupových vozovkách do
Újezda nad Lesy. �Místní komunikace

se v zimì neudr�ují.� No a je po problé-
mu. Za uvá�ení stojí skuteènost, �e si
nikdo veøejnì nestì�uje. Potichu ano,
s tím se setkávám velmi èasto, proè asi?
Mnohokrát jako bývalý zastupitel jsem
tuto vyhlá�ku kritizoval, bez úspìchu.
V�ichni obèané této mìstské èásti platí
danì, mají tedy nárok se bezpeènì dostat
do zamìstnání, s dìtmi do �koly, k lékaøi,
na nákup a podobnì. V zimì mají smùlu.
Je pravdou, �e polovina leto�ní zimy
byla extrémní, pokud se týká støídání
teplot, ale tyto extrémy byly i v minu-
losti. Je rovnì� smutnou skuteèností,
�e døíve narození obèané Újezda nad
Lesy i pohybovì nemocní byli v prosinci
2002 ètrnáct dní odøíznuti od svìta.
A to nevíme, co udìlá poèasí v druhé po-
lovinì zimy.

A teï k druhé èásti nadpisu a tou je

budoucnost. Jsme mìstskou èástí s roz-
�íøenou pùsobností. Jak uvedl nový sta-
rosta ve Zpravodaji è.1, máme i radního
na Magistrátì. Není na èase iniciovat
zru�ení této nasmyslné vyhlá�ky a umo�-
nit obèanùm i v zimì vyu�ívat místní
komunikace? Jsem si vìdom, �e jde a�
v první øadì o peníze. Tento fakt v�ak
obèany mù�e tì�ko zajímat. V minulém
volebním období se udìlalo hodnì pro
schùdnost a sjízdnost místních komuni-
kací. Chci vìøit tomu, �e i novì zvolené
zastupitelstvo udìlá pro budoucnost
Újezda nad Lesy více ne� maximum
a popere se i za schùdnost místních ko-
munikací v zimním období. Velmi netr-
pìlivì budu oèekávat reakci na svùj èlá-
nek i od ostatních obèanù Újezda nad
Lesy.

Dr.Pavel Janda

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

mo�ná ani nevíte, �e v Praze existuje instituce, která se
mimo jiné systematický zabývá výchovou ke zdraví a k pre-
venci nemocí. Státní zdravotní ústav, �robárova 48, Praha 10,
Vinohrady. Ústav, zalo�ený v r.1925 za úèasti T.G.Masaryka,
má za sebou ji� 77let odborné èinnosti pro zdraví. K jeho za-
lo�ení byl tehdy dokonce pøijat samostatný zákon, co� svìdèí
o vysokém spoleèenském významu, který mu pøipisovala ji�
první republika.

Zdraví ka�dého z nás je ovlivnìno nejen zdìdìnými zdra-
votními pøedpoklady, ale také vlastními postoji ke stravovacím,
pohybovým, sociálním a jiným návykùm. V dne�ní dobì, kdy
v�e, co souvisí s léèením, stojí mnoho penìz, a to nejen stát,
ale èím dál více i ka�dého z nás, nabývá prevence nemocí na
významu. Je toti� nejen levnìj�í ne� léèba nemocných, ale je
i pøíjemnìj�í.
  A co konkrétnì Odborná skupina pro výchovu ke zdraví
pod hlavièkou Státního zdravotního ústavu nabízí? Pøede-
v�ím jsou to neperiodické publikace (bro�ury, letáky, plakáty),
dále videopoøady, a to v�e na kvalitní odborné úrovni, které
srozumitelnì a struènì seznámí zájemce s daným problémem.
Okruh témat je opravdu �iroký: zdravý �ivotní styl, vý�iva
a diety, cvièení, rady nemocným, prevence návykových látek.

Informace jsou urèeny nejen pro dospìlé, ale i pro dìti. Tisko-
vé materiály jsou zdarma, dle toho co je momentálnì na skladì.
Nejlépe je informovat se pøímo u paní Sedláèkové tel.
267082986, která má sklad na starosti. Videopùjèovna má
vlastní katalog videopoøadù jak pro �irokou veøejnost, tak
pro odborný zdravotnický personál (lékaøe, sestry, záchranáøe
apod.). I tato slu�ba veøejnosti je zdrama, jde jen o to dodr-
�ovat sjednané výpùjèní lhùty, aby se dostalo i na ostatní zá-
jemce. Videopùjèovnu má na starosti paní Èáslavková, stejné
telefonní èíslo jako u tiskových materiálù: 267082986.

Jak se k nám dostat? Pro ty, kdo nevlastní auto, jsou mìst-
skou dopravou z Újezda nad Lesy tyto mo�nosti: autobus
è.109 na zastávku Dolní Poèernice a zde pøesednout na
autobus è.208, který konèí na stanici metra �elivského. Jinou
mo�ností je v souèasné dobì autobus è.250 na Lehovec
a zde pøesednout na tramvaj è.7, která nás doveze opìt na
stanici metra �elivského. Odsud pak Votickou ulicí pøijde-
me do �robárovy, kde je hlavní vchod do Státního zdravot-
ního ústavu. Ve vrátnici vás ji� nasmìrují do budovy 19, ke
které je tøeba projít areál mírným svahem a� k Ruské ulici.
Stojíme-li pøed budovou 19, pak sídlíme v levém vchodu
(1.patro).

Pozv·nka do sol·ria
Léto je daleko a ne ka�dý má finanèní

prostøedky a èas na to, aby mohl trávit
zimu na Kanárech. Venku mrzne a my
funíme ve svetrech a bundách. Oblièej
máme èervený a nos zarudlý. Mnoho
lidí má deprese a tou�ebnì oèekává pøí-
chod jara. Vyèerpává je energie vlo�ená
do zimy a sedí u topení v kanceláøi èi
jinde a pøipadají si velice unavení. Pøesto

se mù�e stát, �e okolo Vás projde usmì-
vavá kolegynì, která vitalitou jen hýøí
a je�tì k tomu se Vám dnes zdá nìjak
hezèí a mlad�í. Nakonec Vám to nedá
a zkusíte to také. Co? No solárium. Zprá-
vy o nezdravosti slunìní jsou namístì
v pøípadì, �e se spálíte. V opaèném pøí-
padì Va�e ple� asi po �esti obdenních
náv�tìvách dosáhne krásné zlatavé bar-
vy a Vám bude mnohem lépe. Sluneèní

paprsky a teplo v soláriu Vám pomohou
s bolestmi v zádech a od bolestí hlavy.
Na udr�ení zlatavé barvy staèí v na�em
soláriu náv�tìva jednou týdnì 20 minut.

O kontrolu zaøízení a vèasnou vý-
mìnu solárních trubic se profesionálnì
stará firma Solo, tak�e se nemusíte obá-
vat, �e se u nás neopálíte.

Jestli�e jdete na solárium poprvé,
mù�ete si vy�ádat odbornou konzultaci
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u kosmetièky Eriky Dykastové. Ta Vám
pomù�e odhadnout typ Va�í pleti a se-
staví Vám opalovací program. Tato
slu�ba je zdarma a v�em ji vøele doporu-
èujeme.

Nejdùle�itìj�í je se po opalování v�dy
namazat, aby ple� zùstala vláèná. V pøí-
padì, �e nevyu�ijete na�í nabídky so-
lární kosmetiky, doporuèujeme jakýko-

liv mastný krém a po slunìní se dvì ho-
diny nesprchovat.

Jestli�e máte malé dìti a nemáte ni-
koho, kdo by Vám je hlídal, mù�ete je
pozvat na pohár. Naproti soláriu ve stej-
ném objektu provozujeme cukrárnièku.
Pro táty tu máme grog a pro babièky
espresso. Pøekvapí vás chu� zákuskù
vyrábìných dle starodávných receptù

(�ádná umìlá �lehaèka èi umìlý krém).
Cena za minutu slunìní je pouhých

4.90 Kè. Abyste nemuseli èekat, je lépe
se objednat na tel.è. 281973437.

Sídlíme v Male�ovské ulici v prosto-
rách penzionu Roho�ník naproti ob-
chodnímu domu Julius Meinl.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.

VzpomÌnka na Jaroslava Haöka
Vìrni pøipomínkám ze �Slova nebo�tíkù� vybíráme z ob-

rovského mno�ství drobných povídek, které napsal 3.ledna
1923 zesnulý Jaroslav Ha�ek a kterou otiskl èasopis �Svìt
spoleèenský� 8.prosince 1912 pod názvem  Jak se �el dát
pokøtít Arnaut Elim Ghivar.

Na vysvìtlenou: Arnaut je staré oznaèení pro Albánce
(vedle �kipetar, uvádìné v románu Karla Maye). Albanie jako
samostatný stát vznikla v roce 1912.

Arnaut Elim Ghivar pocházel pùvodnì ze sand�aku Ljuma
z obce Pleèiny, které� místo stalo se povìstným oním ma-
sakrem srbských rolníkù, kterému padlo za obì� 87 srbských
rodin.

Tenkrát, jako obyèejnì, Evropa mlèela, naproti tomu stala
se vìc v Turecku pøekvapující.

Vali ve Ljumì naøídil vy�etøování a vyhledávání viníkù.
Chtìl toti� celou pìtinu lupu, zejména toho pìkného bí-

lého høebce, který patøil�vojvodovi Anastaziovi, kterého
Arnauti pøed d�amijí, me�itou, ubièovali po útoku na Ple-
èinu�.

Elim Ghivar by byl radìji v�ak se dal obìsit, ne� aby
vydal toho høebce, a práskl s celým lupem do bot.

Byla to dobrá du�e.
Od Jakova táhl k ji�ní Albánii,kde� se potloukal po pìt

let,prùbìhem kterých stal se z nìho zámo�ný obèan.
V Janinì zpenì�il z lupù, co se dalo, a odcestoval do malého

arnautského mìsta D�aginy, kam pøibyl zcela skromnì.
U� ho to drancování pomalu ale jistì unavilo a jeho je-

diným pøáním bylo, aby rozlouèil se nakonec s tímto svìtem
a umøel jako vá�ný obèan v D�aginì� Obyvatelstvo �ilo
v pomìrném klidu, ponìvad� u� nebylo, co by �lo ukrást�
Jediný plektje ( náèelník ) rodu zurského bránil se po léta
ve své kule, ve staré rodinné tvrzi nad mìstem.

�lechetný Elim Ghivar odebral se k zurskému plektjemu,
ponìvad� taková pevná tvrzka-kula se mu dobøe líbila a nì-
kde se usadit musil.

�Zurského plektje od té doby nikdo nevidìl� Jen jed-
nou se stalo, �e jeden obèan z D�aginy �el ukrást ovci pastý-
øùm za potokem, a kdy� se ��astnì vrátil, hlásil starostovi:

�Bulukba�o, v potoce na�el jsem hlavièku zurského
plekteje.�

Elim Ghivar nabyl na vá�nosti a stal se velmi roztomi-
lým� Byl takový rozumný a roz�afný, �e ho D�agina zvolila
svým starostou� A léta mu plynula v klidu u mìchù sladké
budamije a� najednou pøi�la zvìst, �e Srbové a jiní ïaurové
táhnou na pa�alík�a vùdcem jejich, �e je syn vojvody Anas-
tazia. Toho dne budamija Elimu Ghivarovi nechutnala.
Vzpomnìl si, jak v Pleèinì pøed lety dal ubièovat srbského
vojvodu Anastazia.

Vy�el ven na skálu a odtamtud noèní tmou vidìl daleko
na severu v horách plát ohnì�To utíkali od severu z hor
Arnauti,ba�ibozukové i pravidelné turecké vojsko a ana-
tolská jízda, chlouba armády padi�aha.

Za tìch nocí pojal Elim Ghivar, roz�afný arnaut, my�-
lenku, �e se stane køes�anem, �e se dá pokøtít z praktických
dùvodù� Ráno se vydal do srbské vsi Mirkovo za poto-
kem� Tam na�el brzy popa v kostele, který právì tì�ký zlatý
kalich odná�el uschovat do hor.Kdy� uvidìl pop Elima
Ghivara a jeho arnautský pás, poruèil du�i Spasiteli� Velmi
byl pøekvapen, kdy� tý� jako beránek se zatváøil a øekl:
�Alláh s tebou, musí� mne pokøtít, nevìøící pse! Mohamed
nás opou�tí.�

A Elim Ghivar teprve zpozoroval, �e pop ukrývá cosi pod
plá�tìm� a stará zbojnická krev se v nìm probudila� cosi
zamumlal, vytáhl revolver a støelil popa do hlavy. Sebral
zlatý kalich ze zemì, kopl do mrtvého popa� Za bukovým
lesíkem potkal první èetu komitù�

A pak se sám divil, jak to v�echno �lo tak rychle. Vidìli
mrtvého popa a kalich u Elima Ghivara. Pak ho odvedli ke
stromu.Ne�li ho povìsili, po�ádal je o cigaretu �
Tak to dopadlo, kdy� Arnaut Elim Ghivar �el se dát pokøtít.

Dodejme je�tì k vysvìtlení, �e �sand�ak� je okres, �vali�
krajský hejtman, �ïaur� je nevìøící, �budamija� lihový nápoj,
který Mohamed nezakázal, proto�e ho neznal.Ke zkrácení
povídky byly dva dùvody -. Jednak nedostatek místa, jednak
pobídka, aby si laskavý ètenáø vypùjèil (nebo v antikvariátu
koupil) kní�ku Jaroslava Ha�ka �Loupe�ný vrah pøed soudem�,
kde je takových povídek je�tì osmdesát osm.

L.Jen�ovský
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Pøedpokládám, �e nejsem  první, kdo

s následujícím návrhem pøichází, naopak
doufám, �e podobných námìtù ji� ob-
dr�el MÚ dost na to, aby souèasný ne-
vyhovující stav zlep�il.

1) Kapacita kontejneru na  plasty na
køi�ovatce ulic Dìdická - Rápo�ovská

je naprosto nedostateèná. Kontejner je
vyvá�en v úterý, pøed víkendem u� je
plný a do dal�ího úterka není plasty kam
odkládat. Odpad se pak hromadí okolo
nìj, pøitom by staèilo na stanovi�tì in-
stalovat je�tì jeden kontejner.

2) Kdy se doèkáme pøechodu  pro

chodce u autobusové zastávky Újezd
nad Lesy smìrem do centra? Pøecházení
vozovky je tu velmi obtí�né. Neexistuje
snad logiètìj�í umístìní pøechodu ne�
právì tady!

Zdravím a tì�ím se na rozhodnutí zdra-
vého rozumu.

Olga Zemanová

Úøad mìstské èásti Praha 9 - Újezd nad Lesy
Obèansko správní odbor

O  Z  N  A  M  U  J  E
Co potøebujete k vybavení svých osobních zále�itostí ?
Na úseku evidence obyvatel
Pøihlá�ení k trvalému pobytu

1/ List vlastnictví k rodinnému domu
l výpis z katastru nemovitostí
l kolaudaèní rozhodnutí
l kupní smlouvu
l pøidìlení è.p.
l vklad do katastru nemovitostí

Rozhodující je výpis z katastru nemovitostí
2/ list vlastnictví k bytu

l v osobním vlastnictví � výpis z katastru nemovitostí
l kupní smlouva
l nájemní smlouva
Vlastník se dostaví osobnì i s pøihla�ovaným obèanem.

Se zmìnou trvalého pobytu zároveò �ádáte o nový obèanský
prùkaz.

l 1x foto
l stávající OP
l správní poplatek je 50,- Kè
Dìti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Na úseku obèanských prùkazù
�ádost o vydání obèanského prùkazu

1/ Zmìna stavu
l rozvod (rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci)
l sòatek (oddací list)
l úmrtí (úmrtní list)
l 1x foto
l stávající OP
2/ Pro�lé datum platnosti

l 1x foto
l stávající OP
3/ Ztráta nebo odcizení
l 1x foto
l rodný list
l oddací list
K bodùm 1/ a� 3/ platí ze zákona è. 328/1999 Sb., �e obèan

je povinen po�ádat o vystavení nového OP do 10 dnù ode
dne uvádìné zmìny.

4/ 1. OP � patnáctiletí
�adatel se v�dy dostaví se zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce pøinese:
l svùj OP
l rodný list dítìte
l 1x foto dítìte
l osvìdèení o státním obèanství ÈR (lze nahradit cestov-

ním pasem)
Osvìdèení o státním obèanství ÈR vydá matrika.
K vystavení osvìdèení o st. obèanství pøedlo�í:
l OP zákonného zástupce
l rodný list dítìte
l oddací list rodièù
5/ OP na vlastní �ádost
l v�dy 1x foto
l zmìna podoby 25,-Kè
l doplnìní titulu   25,-Kè
l zápis dítìte do OP  25,-Kè (jen do 15 let)
l v jiných pøípadech je správní poplatek za 100,-Kè
OP bývá zpravidla vyhotoven za 1 a� 3 týdny ode dne

za�ádání, ze zákona v�ak do 30 dnù.
Na úseku cestovních dokladù

A. �ádost o vydání cestovního dokladu (se strojovì èitel-
nou zónou)

1/ �adatel nad 18 let
l 1x foto

Vá�ená paní Zemanová
Jsem ráda, �e upozoròujete na zvý�ení poètu kontejneru na plasty na stanovi�ti Dìdická x Rápo�ovská. O tomto stanovi�ti

samozøejmì víme a budeme �ádat o zvý�ení èetnosti svozu, nebo o pøistavení dal�ího kontejneru.
O jakoukoliv zmìnu se �ádá Magistrát hlavního mìsta Prahy, Odbor infrastruktury mìsta. Tento odbor musí navý�ení

povolit, proto�e je samozøejmì nejen majitelem tìchto stanovi��, ale také je financuje.
Nechci �ádat magistrát jen o jedno navý�ení, ale sna�ím se vytipovat dal�í místa, kde je tøeba udìlat zmìnu. Z tìchto dùvo-

dù jsem je�tì pøíslu�ný úøad nepo�ádala.
Mohu ale touto cestou po�ádat obèany, kteøí tøídí a vyu�ívají kontejnery, aby upozornili odbor �ivotního prostøedí, kde je

tøeba zvý�it vývoz kontejnerù na tøídìný odpad. Toto mù�ete uèinit osobnì nebo telefonicky na èíslo 2819 716 88 nebo
89 linka 43.

O�PD � M. Nejtková
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l obèanský prùkaz
l souèasný cestovní pas
l správní poplatek 200,-Kè
2/ �adatel  do 18 let v�dy se zákonným zástupcem
l 1x foto
l obèanský prùkaz (má-li ji� vydán)
l rodný list (nemusí,je-li vydán OP)
l souèasný cestovní pas
l OP zákonného zástupce
l správní poplatek do    15 let 50,-Kè

nad 15 let 200,-Kè
Pøi za�ádání 1.CP je potøeba oddací list rodièù.
CP bývá zpravidla vyhotoven za 1 a� 3 týdny ode dne za-

�ádání, ze zákona v�ak 30 dnù.

B. �ádost o vydání cestovního dokladu (bez strojovì èitelné
zóny)

l obèanský prùkaz
l souèasný cestovní pas
l 2x foto
Tento cestovní pas je velmi nevýhodný, platí 1 rok od data

za�ádání, správní polatek je 600,-Kè
C. Zápis dítìte do cestovních pasù rodièù
l Rodný list dítìte
l OP �adatele
l správní poplatek za pøipsání jednoho dítìte je 50,-Kè

Zpracovalo odd.OP,CD a evidence obyvatel

Z materiálu zpracovaného PhDr.B.Hru�kou CSc
uveøejòujeme zajímavé údaje

VÝBÌR DÙLE�ITÝCH VLASTIVÌDNÝCH
A DÌJEPISNÝCH ÚDAJÙ

O PÙVODNÍ OBCI ÚJEZD NAD LESY
Nadmoøská vý�ka: 245 m (záp.okraj)

292 m (úvalský kopec)
Geologie: vých.okraj køemièité Barrandovy pánve od

sibøinské �koly  severnì bøidlièná brandýská plotna (silur)
Pùda: - hlinito-jílovitá, tì��í a studená, hnìdozem tø.3-8
         sever Blatova - písèito-jílovitá
Podnebí: mírné, pøevaha záp.a severo-záp. vìtrù

zaèátek jarních prací dlouhodobì mezi 10.-20.3.,
zaèátek skliznì mezi 21.-25.7.
extrémy: 1929 -   holomrazy

1942 -   mrazy a� -32oC
1947 -  sucho

Vodní re�im: nedostateèný, do roku 1950 vyvìrající spodní vody (jezírka u trati vých.od nádra�í Klánovice,
východní moèály u trati v SV èásti Blatova)
hranice Sibøinský potok
vltavsko - Rokytka (záp. a JZ od katastru)
labského Újezdský rybník
rozvodí Blatovská nádr�

zaniklé rybníky v lese sev.od �eleznièní trati (v Golfu, u �tamberku)
Lesy: J a JZ èást lesního komplexu Vidrholec, smí�ené s pøevahou smrku. Les  Vidrholec se pøipomíná r.1141.

Loupe�né tlupy v 16.-17.století, Jan Kopidlanský, snad i Petrov�tí

RŸZN…

Z ⁄JEZDSK… HISTORIE
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Demografie: historické èásti:
Blatov, snad od 13.stol., døevorubci
Újezd - od r.1309 - regesta, dále 1349
Nová Sibøina - od poèátku 19.stol.
Roho�ník - po roce 1976

Komunikace: trstenická stezka (Bìchovice-Úvaly-�kvorec-Biskupský/Èeský Brod-Kouøim)
Klánovice - Újezd (19.stol.)
Újezd - Kolodìje (14.stol.)
Újezd -  Sibøina (18.stol., døíve  spoj od újezdského rybníka k  sibøinské �kole a do Sibøiny, cesta Kolodìje
- Sibøina - Kvìtnice od poè.13.stol.)

Pravìké osídlení Újezda
Od 2.pol.3.tis.pø.n.l. zemìdìlské osídlení
nálezy z r. 1931 - Blatov, keramika, kamenné nástroje
nálezy z r. 1934 - Újezd, stavba �koly, mohyla (??), hlazený sekeromlat s    facetou, �árový hrob (??), Nár.muzeum
kolem 2000 pø.n.l. - Blatov, �òùrová keramika, pohárek
kolem 1700 pø.n.l. - Blatov, keramika, únìtická kultura

- Blatov, kostrový hrob, keramika
  nejistý nález jordanovské kultury (?)

èasný støedovìk - ji�nì od Èentické ul., Müllerovo zahradnictví, hlinìné puklice
Literatura: Ludvík Skru�ný, Zpravodaj støedoèeské vlastivìdy 7, èíslo 3-4, 1975, str.42-46.
Újezd ve støedovìku
Podle církevních pramenù tvoøilo ves asi 15 usedlostí le�ících podél Staroújezdské ulice ji�nì od statku. Centrem byl kostel
sv.Bartolomìje, dolo�eny v r.1309 s plebány zderazského øádu Bo�ího hrobu v Praze. Zvon z r.1486 je dnes v kolodìjském
kostele Pový�ení sv. Køí�e (vysvìcen 11.6.1807), stejnì jako mlad�í újezdské zvony z let 1720 a 1778. K újezdskému zádu�í
patøily ve støedovìku Kolodìje, Sibøina, Køenice a Bìchovice. Samostatná fara zanikla v 15.století, kdy se kostel stal lokálií
fary uhøínìvské (do roku 1804, obøady zahájeny v�ak a� r.1787, do té doby byl Újezd pustý).
Vývoj dr�by a správy v Újezdì nad Lesy
14.stol. - klá�ter zderazský, staromìstský mì��an Martin Rotlev
15.stol. - císaø Zikmund, zastává Svoj�ovi ze Zahrádky na Prùhonicích
1543 - Florián Grispek (2 statky pøiøazeny ke Kolodìjím a Uhøínìvsi)
1619 - Albrecht Smiøický, Markéta Smiøická, Jindøich Slavata z Chlumu
21.1.1623 - Karel z Lichtensteinu (erb na úvalské lesovnì) statky Kolodìje, Augezd, Køenice, �kvorec spravovány

ze �kvorce a pozdìji z Kolodìj
1645 - Újezd vypálen �védy, do r.1783 pustý
1783 - 3 rybníky, kolonizace 10 rolnických rodin, Staroújezdská ulice, ji�nì od statku
1880 - 13 domù
1890-1914 - tzv.�pra�ská kolonizace� (80 èp.)
 1.1.1921 - odtr�ení od Kolodìj, samostatná obec, soudní okres Øíèany, politický okres �i�kov
14.8.1921 - volba místního zastupitelství (A.Smolík)

èásti: Blatov, Újezd, spory o Kolodìjské zálesí (dnes Klánovice)
3.9.1921 - náves na Blatovì s tr�ním právem
7.2.1922 - min.vnitra schvaluje název Újezd nad Lesy, schválena katastrální hranice mezi Sibøinou a Újezdem nad Lesy

(Nová Sibøina)
27.6.1925 - ukonèena stavba rybníka, koupali�tì, kabiny
1926 - zahájení elektrizace (domy a ulice se rozsvítily a� 2.9.1929)
1926 - Újezd souèástí pol.okresu Øíèany, zalo�ena obecní knihovna, úvaha o zøízení �koly
1929 - poèátek stavby høi�tì
1930 - újezdská expositura �koly v Kolodìjích (do r.1934)
1931 - soukromá aut.linka Jirny-Klánovice-Øíèany
1932 - spory s Blatovem o odtr�ení, betonování silnice, cesta z Blatova na nádra�í lesem

Z ⁄JEZDSK… HISTORIE
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

1933 - poèátky kanalizace
1934 - 1.5.-9.9. stavba �koly
1935 - zøízení po�ty
1936 - døevìná èekárna na újezdské stranì nádra�í
1937 - park pøed �kolou, nová parcelace (362 stav.míst), zøízení mì��anské �koly, chodníky podél komunikací
1938 - dokonèen obecní dùm, otevøena lékárna, lesní kiosek �U Hoffmanù�
1939-1940 - výstavba kanalizace, od r.1940 zatemòování,
1941 - mrazy a� -30oC
1941 - výstavba høbitova, lístkový systém, zøízení Lidové  hospodáøské �koly, pøeèíslování domù, 9.8. krupobití
1942-1943 - potí�e v zásobování, nedostatek uhlí, tzv. protisabotá�ní slu�ba
1943 - pracovní povinnost, nasazení roèníku �24� (z újezda 7 chlapcù, 5 dìvèat), kùrovec, kácení lesa. V Klánovicích

zøízena nìmecká mì��anská �kola
1944 - 2 skupiny odboje, omezení vyuèování (hostince 1x-2x týdnì), �kola zabrána Nìmci dne 22.5., prohlídky

v domech,
1945 - 18.8.-19.8. národní pou�, provizorní pomníky obìtem, úvahy o vodovodu a hydrantech,

9.6.-19.7. letní ��kolní rok�, �òová brigáda v Lomnici nad Lu�nicí, zahájeno �kolní stravování Bìhem okupace
bylo zatèeno 15 újezdských obèanù, 6 zahynulo v koncentraèních táborech, 15 bylo zavleèeno do Nìmecka

1.1.1949 - Újezd se stává souèástí okresu Praha-sever
1.1.1959 - Újezd se stává souèástí okresu Praha-východ
1.7.1974 - Újezd se stává souèástí Prahy 9
  1975 - poèátky výstavby na východním okraji obce (Roho�ník)

Písmenná køí�ovka �Újezd�tí starostové�
VODOROVNÌ: A. Cvièná veslice; nit pøíèná k osnovì. �
B. Krutovláda. � C. Arabské mu�ské jméno, hlavní mìsto Francie.
� D. Znaèka radia, mìøicí nádoba pøesných rozmìrù. � E. Anglicky
�nebo�, vzácný kov. F � 1.tajenka, umìlecká prodejna (zkratka). �
G. Záznamová páska, oblíbené papou�èí jméno. � H. Zastaralé
zájmeno, 2. tajenka. � I. Slovensky partnerka samce, citoslovce
posmìchu. � J. Typ stanu, sní�ený tón. � K. Trvalé ochrnutí, lok.
� L. Pøedstavená domácnosti. � M. Útok, jméno cara Hrozného.
SVISLE: 1. Pøedstavený obce, délková míra. � 2. 3.tajenka, ostrov
v kanálu La Manche, moskevské tr�i�tì. � 3. �výcarský kanton,
�i�ka z mletého masa, vymrzlá místnost. � 4. Jméno loveckých
psù, universita v USA, mìsto nad Beèvou. � 5. Nudní, staroèesky
�lézti�, francouzsky �pøítel�. 6. spojovací znaménko, Klatovský
podnik, slavnostní oblek. � 7. �enské jméno, bojový pokøik,
4. tajenka � 8. koberec, asijský stát.

Pomùcka :  Arbat, kasan, Yale.
eljén

KÿÕéOVKA PRO VOLN› »AS
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OPRAVY ODÃVŸ, ZAK¡ZKOV… äITÕ

Smolíková Emílie
Roho�nická 1601, Újezd nad Lesy

Tel.: 281 971 884      Mobil: 606 458 684

KOUPÕM
st. parcelu, nejlÈpe ve starÈ z·stavbÏ

⁄jezd nad Lesy, Kl·novice

Tel.: 281 973 424
Mobil: 603 240 240

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

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

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

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

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

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

PLACEN¡ INZERCE

Kdo p¯ipravÌ syna k p¯ijÌmacÌm zkouök·m na Sä

z »ESK…HO JAZYKA?

Telefon: 721 963 593

Na tomto mÌstÏ mohl b˝t V·ö inzer·t

kter˝ jste si nepodali

v hodnotÏ 150,- KË
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OBKLADY - DLA�BYZEDNICKÉ  PRÁCEBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)
PPPPPro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:
rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení − v Pv Pv Pv Pv Prrrrrazeazeazeazeaze do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−

Bez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřadu do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−
KVKVKVKVKVALITALITALITALITALITA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −−  montáž hrobů z přírodního kamene  −

Kontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se Vám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.
Spojení:Spojení:Spojení:Spojení:Spojení: TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58203/ 62 24 88, 203/ 65 77 58

Mobil:Mobil:Mobil:Mobil:Mobil: 602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913602  429 913

Jak postupovat pøi úmrtí:Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vásinformovat.- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníkyzdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomte si,�e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e i informaceod tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatì odmìnìna, toufirmou, kam jste smìrováni.A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybujív závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kè vícene� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnice senejdøive informujte o cenách nebo nás telefonicky kontaktujtea my Vám poradíme. Jan �í�ala

MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pavel NEDVÃD

281 970 109, 607 666 271

UPOZORNÃNÕ
od 1.2.2003 se mÏnÌ

ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L,
Tel.: 281 972 362

prodejnÌ doba takto:

Po -    ñ 1400ñ1800

⁄t 900ñ1300 1400 ñ 1800

St 900ñ1300 1400 ñ 1800

»t 900ñ1300 1400 ñ 1800

P· 900ñ1300 1400 ñ 1800

So 900ñ1200        ñ

radostz dárkuRomantika

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋ SERVIS ❋ TELEVIZE ❋

❋  VIDEO ❋

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

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

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

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

www.volny.cz/odhadynemo
E-mail: odhadynemo@volny.cz

         Meinlinova 312  Tel./Fax: 281 971 998
190 16 Praha 9 - KolodÏje    Mobil: 602 352 741

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e Ú o v · n Ì  n e m o v i t o s t Ì

Na r˘zn˝ch oslav·ch V·m zazpÌv·me
a zahrajeme na kl·vesy

PETR �IMON se zpìvaèkou
TEL.: 281 971 887   MOB.: 605 532 699

PRAHA 9  ⁄jezd nad Lesy

AUTODOPRAVA
NONSTOP do 6,3 m3 a 1,5 t

Tel.: 724 271 494
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ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›
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Navötivte naöÌ novÏ otev¯enou prodejnu

KOSMETIKA - DROGERIE

MarkÈta Z·mostn·

Novosib¯insk· 1341, ⁄jezd nad Lesy - (vedle d¯ev·ku)

Otev¯eno: pondÏlÌ ñ p·tek 900 ñ 1700

sobota 800 ñ 1100

Tel.: 721 602 756
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INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

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

TEL.:  607 500 264,  281 970 596TEL.:  607 500 264,  281 970 596TEL.:  607 500 264,  281 970 596TEL.:  607 500 264,  281 970 596TEL.:  607 500 264,  281 970 596
Praha 9 − Újezd nad LesyPraha 9 − Újezd nad LesyPraha 9 − Újezd nad LesyPraha 9 − Újezd nad LesyPraha 9 − Újezd nad Lesy

http://web.quick.cz auto-boxy

Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“

Provozovatel:  Stanislav KlikarHodkovská 1210Praha 9 - Újezd nad LesyTel.: +420 777 308 302
Otevírací doba:Po � So 17.00 � 24.00Ne 17.00 � 22.00

Posezení v klidném prostøedí, výborná kuchynì

Prod·m dubovÈ ötÌpanÈ d¯evo
pro Vaöe krby a kamna

cena 10 kg - 29,- KË - Doprava zdarma
Tel.: 732 544 722

VlasovÈ studio    M I S H E L L
0603 789 042

Kosmetick˝ salon         e M K a
0603 788 743,  281 970 856

sÌdl iötÏ RohoûnÌk, éÌöovsk· 1627

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

Poñ»t  14ñ19,  d·le dle objedn·vek

placen·
 inzerce & reklama
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Specializace :
l prodej a servis profesionální audiotechniky
l zesilovaèe, reproboxy, kabely, konektory
l spotøební elektronika  / CD, MG, hifi /
l ozvuèování spoleèenských akcí
l kulturní poradenství
l agentá�ní èinnost v umìní

Opravíme va�e hudební pøístroje !!!
Pøi prvních nákupech drobný dárek a slevy !!!

Otevíráme 1.2. 2003
v prostorech bývalé prodejny Suzuki.

TONNY MUSIC
a u d i o  p r o d e j  a  s e r v i s

Ing. Antonín Smrèka
Zaøíèanská 686 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel. : 281971634, 281970628 mobil : 602849354
e-mail : audioservis@volny.cz

www.tonnymusic.cz

MALOV¡NÕ, TAPETOV¡NÕ, LAKOV¡NÕ
LEPENÕ KAZET, LIäT A ROZET

JIÿÕ KOCAN
DÏdick· 1579, Praha-⁄jezd nad Lesy

Tel.: 281 971 719, Mobil: 603 470 873

P…ÿOV… V›ROBKY
ËiötÏnÌ pe¯Ì, öitÌ dek a polöt·¯˘

StarokolÌnsk· 192, Praha 9 - Blatov

Tel.: 601 236 775

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

Firma KvÏtiny Lucka
V·s zve na jarnÌ a velikonoËnÌ v˝stavu, kde V·m nabÌdneme
velikonoËnÌ vÏnce na dve¯e i na st˘l.
K prodeji budou i tradiËnÌ aranûm· pro radost a potÏöenÌ.
To vöe najdete v ̇ jezdskÈm zahr·dk·¯skÈm Ñare·lu sn˘ì,
ve Staro˙jezdskÈ ulici, smÏrem na KolodÏje, 300 m od semaforu

v p·tek 4.dubna 2003 od 12.00 -18.00 hod.
v sobotu 5.dubna 2003 od 08.00 -17.00 hod

TÏöÌm se na V·s        Lucka

Lucie DlabaËov· »enovick· 1445, ⁄jezd nad Lesy    Tel. 281 972 342

Ing. JIÿÕ KABA - SOUDNÕ ZNALEC

CENY A ODHADY NEMOVITOSTÕ
Praha 9

Tel.: 281 924 972,  Mobil: 603 331 825

Zveme na dobré zákusky a chlebíèky s mo�ností objednání.Zhotovujeme dárkové ko�e a balíèky
STAROKL¡NOVICK¡ 470 - ⁄JEZD NAD LESY

TEL. :  +420  281  973  920

CUKRÁRNA U BERU�KY

AUTODOPRAVANONSTOP

l odvoz kontejnery

l sutÏ, odpad, pÌsky

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

MILAN  PETRU�ÁLEK
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

l p¯eprava materi·lu

l avia, liaz, tatra

l zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce
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PO»ÕTA»E

MARTIN BARTOVSK›
Certifikovan˝ technik poËÌtaËov˝ch sÌtÌ a operaËnÌch systÈm˘

l Servis, opravy a modernizace PC
l SestavenÌ poËÌtaË˘ na zak·zku
l PropojenÌ poËÌtaË˘ do sÌtÏ
l Instalace HW ñ SW, antivirov˝ch ochran
l P¯ipojenÌ na internet
l PoradenstvÌ, zaökolenÌ v†pr·ci s†PC

l Spr·va a instalace firemnÌch sÌtÌ a server˘
WINDOWS, UNIX a LINUX

l BezpeËnostnÌ ochrana poËÌtaË˘ a sÌtÌ

VEäKER… PR¡CE PROV¡DÕM NA MÕSTÃ
CESTOVN… NE⁄»TUJI

608 279 191

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

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE

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

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

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21− Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 281 971 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Hana Jančová, Petr Mach, Engelbert Svoboda. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha.
Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat

postoj redakce.

DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY

ZAKÁZKOVÉ KREJÈOVSTVÍ
l �ití dámských a dìtských odìvù l �ití lo�ního prádla l opravy odìvù l

l �ití obleèkù na panenkyl

Polièanská 1516Praha 9 - Újezd nad Lesy                  Tel.: 606 258 851
J i t k a  È M E L Í K O V Á

ANTIK N¡BYTEK, N·chodsk· 703 / 91, 193 00 Praha 9
  Prod·v·me pouûit·

PIANINA

Tel.: 281 923 179, 606 161 512, 607 233 660
Velmi pÏkn·, dovoz tÈû ze äv˝carska

HornÌ PoËernice, vedle poöty

⁄»ETNICTVÕ
jednoduchÈ i podvojnÈ, zpracov·nÌ DPH, daÚovÈ p¯izn·nÌ

EVA NOVOTN¡, Praha 21, ⁄jezd nad Lesy
E-mail: eva.novotna@mybox.cz

Tel.: 281 970 396,  mobil: 605 146 596


