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Mílí spoluobčané,
konečně je teplo,  začalo hřát sluníčko a já se opět na chvíli zastavím

u dění v naší obci.
Jak jste si určitě všimli, intenzivně se pracuje na výstavbě našeho no-

vého sportoviště v ulici Čentické. Pokud nenastanou nějaké komplikace
v průběhu stavby, mělo by už o letních prázdninách fungovat pro naše
sportovní vyžití. Pojďme ale k tématu, které jsem Vám slíbila podrobně
rozebrat v minulém příspěvku,  a to je naše „Jáma Karel“. Dnes mohu
jasně nastínit další postup, neboť dotace z MHMP jsou již rozdány, a hurá,
máme přidělenu finanční částku na zahájení stavby už v letošním roce.
Postup je následující. V této chvíli probíhá stavební řízení a předpoklá-
dáme, že do září bude vybrán i zhotovitel. Každopádně někdy kolem kon-
ce září začínáme stavět. Celková částka na letošní rok  je 30 milionů Kč,
a to jak z dotace od hl. m. Prahy (ta činí 15 milionů Kč), tak i z rozpočtu
ČR (ta je ve výši 10 milionů Kč), a  ještě zbývají finanční prostředky
z loňského roku  ve výši cca 5,6 milionu Kč. O tuto poslední částku sice
ještě svádíme boj, ale věřte, že ty peníze vybojuji. Máme tedy zafinanco-
váno zhruba 30 % nákladů na stavbu, což  je výhodné i z hlediska poz-
dějšího zahájení stavby v letošním roce. Mám tím na mysli profinancová-
ní této částky do konce letošního roku, a v důsledku předpokládaného
termínu zahájení stavby si vybraný zhotovitel bude muset česky řečeno
máknout. Další financování předpokládám opět podáním žádostí o dota-
ci z rozpočtu ČR. Příslib financování akce ze strany hl. m. Prahy nám byl
v rámci víceletých dotací již ústně přislíben. V praxi to vypadá tak, že
jestliže se nám povedlo získat první finance na zahájení akce, je praktic-
ky jasné, že akce je ze strany hl. m. Prahy pojata jako víceletá, a bude
tudíž financována i v příštím roce. Předpokládám, že by polyfunkční dům
měl být zkolaudován zhruba v polovině  roku 2009, ale samozřejmě si
necháme v důsledku opravdu velké stavby na poměry naší městské části
jistou časovou rezervu. Pokud tedy bude na Vánoce roku 2009 tento ob-
jekt funkční a v provozu, budu velmi spokojena a budeme si moci říci, že
se podařil kus dobré práce ve prospěch nás všech.

V příštím vydání se zaměřím na další oblast, a to je rekonstrukce kana-
lizačního přivaděče, která bude zahájena 1.6.2007. Jedná se o akci, která
nás již definitivně posune do reálného času 21. století. Samozřejmě na ni
čekáme všichni, ale určitě nejvíce občané při hlavní komunikaci, protože
jakmile bude toto dílo v konečné fázi, zahájí se konečně po mnoha letech
akce kanalizační řad při komunikaci Starokolínská, Novosibřinská.

Na závěr nám všem popřeji, aby sluníčko vydrželo po celý květen
a abychom si měsíc lásky užili. Dovolte mi, abych  Vás pozvala na tradič-
ní setkání u příležitosti výročí konce druhé světové války, a to v úterý
8.5.2007 od 10 hodin do parku před základní školou, kde opět společně
s pozvanými hosty ze strany Obce legionářské oslavíme tento státní svá-
tek  krátkou pietou.

Vaše                              Andrea Vlásenková
 starostka Městské části Praha 21

Vložená příloha - Žádost (studny)
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Informace z 8. jednání Rady MČ
Praha 21 ze dne 14. března 2007

Předává

- žádost o zajištění pravidelné
dopravy obědů do Baby Centra
v zahradě na Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví Úřadu Měst-
ské části Praha 21 a zároveň
souhlasí s případným dováže-
ním obědů do Baby Centra v za-
hradě za úplatu a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OSV) při-
pravit do příštího jednání Rady
MČ Praha 21 návrh smlouvy

Neschvaluje

- žádost o finanční příspěvek
Sdružení důchodců Újezd nad
Lesy s tím, že na představení
má organizace plně hrazenou
dopravu a finanční prostředky
na vstupenky může čerpat
z grantových prostředků. Po vy-
čerpání grantu v plné výši může
být předložena žádost s podob-
ným návrhem na jednání Rady
MČ Praha 21

- umístění hracích prvků u ob-
chodů na otočce Rohožník No-
vosibřinská 2295, Újezd nad
Lesy z důvodu možnosti vzni-
ku pojistné události, za niž
v tomto případě odpovídá MČ
Praha 21 a zároveň schvaluje
dodláždění prostorů před ob-
chody na otočce Rohožník, No-
vosibřinská 2295, Újezd nad
Lesy, na náklady žadatelky
pí Malíškové. Dále schvaluje
prominutí záboru veřejného
prostranství prozatím na dobu
3 let u obchodů na otočce Ro-
hožník, Novosibřinská 2295,
Újezd nad Lesy a ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) informo-
vat žadatelku v intencích jedná-
ní Rady MČ Praha 21

- společné financování vybudo-
vání kanalizačního řadu v ulici
Čenovická s Římskokatolickou
farností u kostela Povýšení
sv. Kříže Praha – Koloděje
s 50% podílem MČ Praha 21
a zároveň neschvaluje vybu-
dování části kanalizačního řadu

v délce 37 m v ulici Čenovická
v rámci rekonstrukce komunika-
ce a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové odpovědět Řím-
skokatolické farnosti v intencích
jednání rady

Schvaluje

- upravený návrh grantové komi-
se na přidělení grantů jednotli-
vým organizacím následovně:
1. Maminy z újezdské roviny
30 000,- Kč; 2. Český rybářský
svaz 25 000,- Kč; 3. Sdružení
důchodců Újezd nad Lesy
20 000,- Kč; 4. Český zahrád-
kářský svaz Újezd nad Lesy
30 000,- Kč; 5. Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami
20 000,- Kč; 6. JUNÁK „Doug-
laska“ 20 000,- Kč; 7. SK
Kangsim Dojang-Taekwondo
30 000,- Kč; 8. FK Újezd nad
Lesy 35 000,- Kč; 9. Základní
kynologická organizace 15 000,-
korun; 10. Balet – Koncer t
25 000,- Kč; 11. FC Rohožník
United 15 000,- Kč; 12. TJ So-
kol Újezd nad Lesy 25 000,- Kč;
13. Baby Centrum V zahradě
10 000,- Kč.  C e l k e m  bylo
přiděleno 300 000,- Kč. Záro-
veň Rada MČ Praha 21 ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (referent
grantového řízení) zabezpečit
řádné sepsání smluv o přiděle-
ní grantů s jednotlivými schvá-
lenými organizacemi

- smlouvu o výpůjčce pozemků
pro stavbu č. 3140 TV Újezd
nad Lesy, etapa 0008, Komuni-
kace Jih – ul ice Oplanská
a Druhanická a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce

- splátkový kalendář pro paní
Martu Dvořákovou, bytem Bo-
rovská 431, 190 16 Praha 9,
s podmínkou přiznání dluhu
a dále schvaluje  výši splátek
ve výši 2 500,- Kč/měsíc s do-
bou splatnosti od dubna 2007
do prosince 2011 a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem splátkového kalendáře

- Dodatek č. 4 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 – autorský dozor

na akci „Multifunkční sportoviš-
tě“ a zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem to-
hoto dodatku

- Dodatek č. 3 k rámcové smlou-
vě č. 131/06 s RHM, spol. s r.o.,
na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Úprava le-
soparku u sídliště Rohožník“
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem to-
hoto dodatku

- na základě zápisu z jednání
Komise koncepce a rozvoje ze
dne 29. 1. 2007 týkající se vý-
stavby bytového komplexu „Vi-
ladomy Račiněveská“ – inves-
tor PROSPER, spol. s r.o.,
zastoupená jednatelem spo-
lečnosti Ing. E. Šťastným doku-
mentaci pro sloučené územní
a stavební řízení za podmínek:
vybudování veřejné kanalizač-
ní stoky v ulici Račiněveská
v úseku mezi ulicemi Dobřicho-
vická a Dědická v souladu s plá-
nem obce; kanalizační stoka
bude vybudována na náklady
investora dle projektové doku-
mentace schválené od PVS
a PVK z 7/2006 zpracované pro
hl. m. Praha – OMI; do nově vy-
budované kanalizační stoky se
připojí vlastními přípojkami stá-
vající  rodinné domy, které
v současné doba používají sep-
tiky; materiál stoky bude dle pro-
jektové dokumentace SKL
DN 300; délka kanalizační sto-
ky cca 90 m, investiční náklady
90 m x 9.800 Kč/m = 882.000,-
korun

- plnou moc k zastupování MČ
Praha 21 pro AK JUDr. Strán-
ského ve věci výpovědi z nájmu
bytu Žíšovská 1628/34 a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem plné moci

- f inanční př íspěvek ve výši
5.000,- Kč pro Městskou policii
na pohonné hmoty na letní ob-
dobí pro služební motocykl
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 uvolnit tyto prostřed-
ky z kapitoly 07 – Bezpečnost.
Dále  schvaluje zakoupení jízd-
ního kola pro městskou policii
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v hodnotě do 15.000,- Kč
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 uvolnit tyto prostřed-
ky z kapitoly 10 – Rezerva

- uspořádání koncertu Karla Ka-
hovce dne 20. dubna 2007 ve
společenském sále ZŠ Masary-
kova a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 uvolnit finanční
prostředky ve výši 28.000,- Kč
na tuto akci z kapitoly Vedlejší
hospodářská činnost a dále
schvaluje  prodej vstupenek na
koncert v ceně 120 – 130,- Kč

- poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000,- Kč OS Ma-
miny z újezdské roviny na za-
koupení a výsadbu stromu An-
dersenus 3 v rámci školní akce
Noc s Andersenem a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
uvolnit finanční prostředky z ka-
pitoly 02 – Péče o veřejnou zeleň

- zápis z jednání likvidační komi-
se ze dne 13.3.2007 dle přílo-
hy, která je nedílnou součástí
originálu  usnesení

Souhlasí

- s návrhem kupní smlouvy na
prodej pozemku č. parc. 488
v k.ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tuto smlouvu ke
schválení Zastupitelstvu MČ
Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 7
– změna rozpočtu v roce 2007 –
přijetí účelové neinvestiční do-
tace ze státního rozpočtu ve
výši 231.000,- Kč k úhradě ná-
kladů souvisejících s výkonem
sociálně – právní ochrany dětí
dle tabulky, která je nedílnou
součástí  usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Bere na vědomí

- předložený materiál týkající se
návrhu odpovědi na odkoupení
lesního pozemku parc. č. 1686
v k.ú. Újezd nad Lesy a sou-
hlasí s podáním žádosti na
MHMP o investiční účelovou
dotaci na odkoupení pozemku.

V případě kladného vyřízení žá-
dosti bude MČ Praha 21 jednat
s panem Martincem o odkoupe-
ní pozemku a zároveň  ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) in-
formovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- dopis Základní organizace Sva-
zu postižených civilizačními
chorobami (ZO SPCCH) Újezd
nad Lesy týkající se potřebnosti
vybudování domu pro seniory
a zároveň  ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) vypracovat ma-
teriál o možnosti vybudování
domu seniorů tak, aby mohl být
předložen na červnovém jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21 č.
142 ze dne 24.1.2007 v plném
znění a zároveň schvaluje vý-
běr zhotovitele f i rmu PSP
GROUP, s.r.o., Türkova 828,
149 00 Praha 4, k provedení
havarijní opravy střechy včetně
zateplení na objektu MŠ Sedmi-
kráska. Dále  schvaluje uvolnění
rozdílu (vzniklého odečtením
pojistného plnění z nabídkové
ceny) finančních prostředků ve
výši 246.358,- Kč v kapitole
č. 04 – Školství převedením
z rezervy rozpočtu MČ Pra-
ha 21. Rada MČ Praha 21 a zá-
roveň  pověřuje Úřad MČ Pra-
ha 21 (OMI) vyzvat firmu PSP
GROUP, s.r.o., k předložení ce-
nové nabídky a dále  pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem smlouvy o dílo s firmou
PSP GROUP, s.r.o., Türkova 828,
149 00 Praha 4

Se nevzdá

- předkupního práva k bytu Ro-
hožnická 1608/14 a zároveň
neschvaluje převod – darování
bytové jednotky 1608/14

Informace z 9. jednání  Rady MČ
Praha 21 ze dne 28. března  2007

Schvaluje

- udělení odměny vedoucí Odbo-

ru majetku a investic RNDr.
Soně Berouškové ve výši
5.000,-Kč za plnění úkolů v době
nepřítomnosti Ing. Adama

- nákup nových židlí a koberce
do obřadní síně a její vymalo-
vání. Celková výše nákladů
bude max. 130.000,-Kč. Fi-
nanční prostředky budou uvol-
něny z kapitoly 09.

- Směrnici pro poskytování fi-
nančních příspěvků č. 2/07 zá-
jmovým organizacím a  sdruže-
ním

- Po níže uvedené úpravě návrh
smlouvy o zajišťování služeb
sociální péče v oblasti stravo-
vání. Předmětem smlouvy je
dovoz hotových teplých jídel ze
školní jídelny MZŠMŠ, Polesná
1690 do Baby Centra v zahra-
dě. Úprava: článek IV bod č.3 –
Splatnost faktury je 14 dní ode
dne jejího doručení. Zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem této smlouvy.

- Koncepty smluv o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene a smluv o umístě-
ní inženýrských sítí a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smluv pro jednot-
livé žadatele

- Osobní příplatky na 2. čtvrtletí
roku 2007 a odebrání zvláštní-
ho příplatku: pí ředitelce Janě
Cenkrové, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, 1. MŠ, Čentická 2222;
pí ředitelce Naděždě Kosano-
vé, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
a pí ředitelce Miluši Benátské,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, MŠ
Rohožník, Žárovická 1653. Pla-
tové výměry jsou nedílnou sou-
částí originálu usnesení. Záro-
veň po úpravě schvaluje osob-
ní příplatek na 2. čtvrtletí roku
2007 a odebrání zvláštního pří-
platku řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, MZŠMŠ, Polesná 1690.
Platový výměr je nedílnou sou-
částí originálu usnesení. Dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem platových vý-
měrů.
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Z ÚŘADU

- Udělení peněžitého daru ve
výši jedné měsíční odměny sta-
rostce MČ Praha 21 pí Vlá-
senkové, peněžitý dar ve výši
jedné měsíční odměny neuvol-
něnému místostarostovi panu
Petru Štulcovi, neuvolněné mís-
tostarostce MUDr. Zuzaně Das-
tychové a radním Ing. Tomáši
Vaníčkovi a Ing. Vladislavu Ma-
rečkovi

- Posky tnu t í  s levy  p ro  dů-
chodce a členy Svazu po-
stižených civilizačními cho-
robami (SPCCH) na koncert
Kar la  Kahovce a  zároveň
schvalu je vstupné ve výši
80,-Kč pro důchodce a členy
(SPCCH)

- Realizaci výsadby stromořadí
na pozemku parc.č. PK 1707
v k.ú. Újezd nad Lesy za pod-
mínky, že žadatelem o grant
bude občanské sdružení z MČ
Praha 21

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 154 ze dne 24.1. 2007 – část
týkající se pověření na násle-
dující text: Rada MČ Praha 21
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smluv s firmou
Pragoprojekt a.s.

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 935 ze dne 7.8. 2001 v plném
znění a zároveň schvaluje me-
todiku výpočtů poplatků za věc-
ná břemena na obecních po-
zemcích následovně: 1 běžný
metr řadů – 2.000,-Kč; 1 běžný
metr přípojky – 300,-Kč. Dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (Fi-
nanční odbor), aby finanční
prostředky získané z poplatků
za věcná břemena byly v pří-
jmové části rozpočtu uvedeny
samostatně a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (Odbor
majetku a investic) zajistit za-

pracování schválených cen do
příslušných smluv.

Nesouhlasí

- se změnou územního plánu na
pozemcích parc.č. 577/24,
577/25, 577/32, 577/33, 577/62,
577/63  a 577/77 v k.ú. Újezd
nad Lesy na OB za účelem vý-
stavby rodinných domů (firma
Ekospol a.s.) a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21
a dále ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 ( Odbor majetku a inves-
tic) zaslat žadateli stanovisko
rady

Jmenuje

- sl. Martinu Nejtkovou tajemnicí
komise pro životní prostředí
a zároveň jmenuje pí Věru An-
toňovou členkou komise pro ži-
votní prostředí

Duben a bezpečnost na silnicích
Újezd nad Lesy stejně jako řada dalších okra-

jových městských částí Prahy čelí negativnímu
dopadu systému zpoplatnění dálnic nákladní dopra-
vy formou mýtného. V honbě za zisky resp. sníže-
ním nákladů, autodopravci často využívají  doprav-
ního skeletu II. a III. tříd ve snaze vyhnout se mýtným
branám, či dálničním poplatkům. Zmíněný tranzit
nadměrně zatěžuje již tak problematické trasy míst-
ních a obslužných komunikací.

Tento druh dopravního zatížení je tím nebezpeč-
nější, že zájmem „přespolního řidiče“  je co nejrych-
leji se dostat z přetížených okrajových satelitů Pra-
hy. Tímto neduhem trpí v čím dál větší míře i Újezd.
Ať se jedná o tradičně přetíženou Starokolínskou –
Novosibřinskou, či průjezd kamionů ve směru Uhří-
něves – Koloděje – Újezd a dál na Úvaly, či nově
průtah Sibřinou a sídlištěm na Rohožníku ulicí Ro-
hožnickou.

Situace dospěla tak daleko, že v případě neprů-
jezdné Starokolínské, zkracují si zejména „přespol-
ní řidiči“ cestu přilehlými komunikacemi, aby „nahna-
li“ čas a posunuli se v koloně o pár míst kupředu.
Zejména v ulicích Chotěnovské a Rohožnické to vy-
padá jako  RZ (rychlostní zkouška pozn. autora) sil-
ničních závodů.

Soudného člověka jímá hrůza, je-li svědkem, jak
tito závodníci míjejí rodiče s dětmi, matky s kočárky
nebo děti na kolech…

I proto v následujících se budete setkávat s hlíd-
kami městské policie, která bude provádět ve vyti-
povaných časových intervalech na kritických úsecích
měření rychlosti a kontroly příslušných ustanovení
silničního zákona.

Nejedná se o žádnou pompézní  demonstraci síly
a techniky strážců pořádku, nýbrž učiníme tak drob-
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ný krůček vpřed na cestě k posílení a udržení bez-
pečnosti  na   n a š i c h    s i l n i c í c h   v   n a š e m
Újezdě nad Lesy.  Součástí akce bude i vyhodno-
cení problémových míst s návrhem dopravně bez-
pečnostních opatření, která budou zapracována do

celkové koncepce dopravního skeletu dopravy mo-
torové, dopravy v klidu, pěších a cyklistických tras.

O získaných poznatcích vás budeme informovat
v dalších číslech zpravodaje.

Vladislav Mareček, radní

Informace o probíhajících investičních akcích
Multifunkčního sportoviště na
pozemku mezi ZŠ Masarykova
a fotbalovým hřištěm v ulici Čen-
tické. Jedná se o výstavbu ska-
teparku, dvou tenisových kurtů,
BMX trati, dětských herních prv-
ků, přístřešku pro společenské akce
a vrátnice se záchodky určenými
pro návštěvníky sportoviště. Sou-
časně dojde k obnově zeleně
v celé ploše pozemku a vybudují
se zde lavičky k posezení.Pro po-
třeby sportoviště bude také vybu-
dováno deset nových parkovacích
míst, která vzniknou rozšířením
komunikace Čentická. V souvis-
losti s výstavbou  dojde k dočas-
ným dopravním omezením v ulici
Čentické. Žádáme, abyste dbali
zvýšené pozornosti při průjezdu
touto ulicí a kolem staveniště, re-
spektovali dočasné dopravní zna-
čení a nevstupovali na staveniš-
tě. V tomto duchu poučte v zájmu
bezpečnosti i Vaše děti.

MČ Praha 21 obdržela v roce 2007
účelovou investiční dotaci HMP na
úpravu lesa při sídlišti Rohožník.
V první fázi byla provedena v sou-
ladu s lesním plánem a pod dohle-
dem lesního hospodáře probírka
porostů. Odvoz dřeva a jeho odpro-
dej zajišťují Lesy hl. m. Prahy.

Snahou probírky je podpořit cí-
lové dřeviny přirozeného spole-
čenstva (dubohabrový háj), Nyní
je zpracováván projekt, který by
měl řešit hlukové odclonění silni-
ce I. třídy protihlukovou stěnou,
zlepšení kvality stávajících cest
a vytvoření odpočinkových míst
umístěním několika laviček a pří-
padně jednoduchých hracích prv-
ků při kraji u sídliště. Směrem
k silnici se plánuje i případná nová
výsadba. Tento projekt je konzul-
tován s odborem ochrany přírody
MHMP a bude podléhat jejich
schválení. Cílem tohoto je vznik
lesoparku, který by měl funkci
odpočinku pro obyvatele přilehlé-
ho sídliště. Omlouváme se za
omezení související s lesními pra-
cemi a v zájmu bezpečnosti žádá-
me o důsledné dodržování bez-
pečnostních opatření včetně
dočasného zákazu vstupu do
lesa. Po odvozu vytěženého dře-
va bude v průběhu května ozná-
men na internetových stránkách
MČ Praha 21 termín a podmínky
pro zájemce o odběr zbylých vět-
ví a odřezků pro vlastní potřebu.

RNDr. Soňa Beroušková,
vedoucí Odboru majetku

a investic

Dne 10.4.2007 započala dlou-
ho očekávaná rekonstrukce po-
vrchu vozovky ul. Chabeřická
v úseku mezi ulicemi Toušická
a Třebětínská ( za spořitelnou )
v Praze – Újezdě nad Lesy. Stav-
bu provádí f. SKANSKA CZ divize
Čechy Murmanská 4/475 Praha
10. Předpokládaný termín ukon-
čení úplné uzávěry tohoto úseku
je 18. 5. 2007. Komunikace bude
již v definitivním povrchu tj. vozov-
ka – balená živice, jednostranný
chodník v zámkové dlažbě na již-
ní straně a na severní straně ze-
lený pás. K nemovitostem budou
provedeny vstupy a vjezdy ze zám-
kové dlažby. Parkoviště u České
spořitelny zůstane ve stávajícím
stavu. Budoucí zvýšená křižovat-
ka ulic Chabeřická – Třebětínská
se prozatím nebude realizovat
z důvodu plánované rekonstrukce
kanalizace. Žádáme tímto občany,
aby respektovali po dobu výstav-
by zákaz vstupu a vjezdu na sta-
veniště a věříme, že částečné
omezení  bude plně kompenzová-
no novým kvalitním povrchem
uvedeného úseku vozovky, který
byl v havarijním stavu.

Ve dnech 2. 4. 2007 – 2. 10. 2007
bude probíhat výstavba nového

Poděkování sboru dobrovolných hasičů
Městská část Praha 21 připravuje jako investor výstavbu polyfunkčního domu v prostoru takzvané jámy

Karel. Projektant požádal úřad městské části, aby zajistil vyčerpání vody, protože dno pozemku si potřebo-
val prohlédnout hydrogeolog.

Na žádost úřadu se tohoto úkolu iniciativně zhostili dobrovolní újezdští hasiči. Ve svém volném čase
v sobotu 24.března, vodu z jámy odčerpali. Zároveň otestovali nové plovoucí čerpadlo. To se plně osvědčilo
- voda zmizela z jámy během jednoho dne.

Pro úplnost dodáváme, že první pokus vyčerpat vodu proběhl již v lednu, méně výkonné čerpadlo to ale
nedokázalo.

Městská část Praha 21 děkuje touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě nad Lesy za projeve-
nou iniciativu. Přispěli tak k budoucímu zdaru celého projektu.

Tomáš Adam, technik odboru majetku a investic
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Dne 29. května 2007 bude probíhat na sídlišti Rohožník blokové čistění komunikací, a to včetně
zálivů a parkovišť. Ulice  budou včas označeny dopravními značkami. Vozidla ponechaná na ozna-
čených komunikacích se budou odtahovat. Cena jednoho odtahu činí cca 1400,-Kč a + bloková
pokuta až do  výše  2000,- Kč. Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu respektovali dopravní
značení a svá vozidla včas sami odstranili.

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

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

OŽPD

STUDNY: JAK VYPLNIT ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU VODY
Pokud nemáte platné povolení k odběru podzemních vod ze studny, či platné stavební povolení, je

nutné dodatečně uvést vše do pořádku. Měli byste tedy podat žádost o vydání chybějících dokumentů.
1) Pokud k Vaší studni existuje stavební povolení, je potřeba přiložit kopii stavebního povolení k žádosti

o povolení k odběru podzemních vod, o které budete žádat. Pokud rozhodnutí o stavebním povolení
nenajdete ve svých dokladech, podívejte se do archívu Úřadu městské části, ve které se vaše studna
nachází, tzn. např. do archívu MČ-Klánovice, Koloděje apod. Každá městská část schraňuje doku-
mentaci ke stavbám na svém území.

      V tomto případě byste tedy žádali pouze o povolení k odběru podzemních vod.
2) Pokud se k vaší studni žádné doklady nedochovaly a studna byla vybudována po roce 1955, je

potřeba zažádat jak o vydání nového stavebního povolení, tak o povolení k odběru podzemních vod.
3) Pokud máte platné povolení k odběru podzemních vod i stavební povolení, není potřeba znovu

žádat, tato povolení platí i nadále. Toto se týká studen vybudovaných zejména v devadesátých letech.
V rozhodnutí musí být výslovně uvedeno, že bylo vydáno stavební povolení a povolení k odběru pod-
zemních vod.

4) Domovní studny vybudované před rokem 1955 není třeba legalizovat, žádné povolení k čerpání
vod z těchto studen není nutné. Prosím proto všechny majitele těchto historických studní, aby nepo-
dávali žádost o povolení k odběru podzemních vod, protože je to opravdu naprosto zbytečné. Stačí
mít u sebe jakýkoliv doklad prokazující stáří studny. Studny byly stavěny automaticky se stavbou
domu jako zdroj pitné vody. Dokladem o stáří studny tedy může být jakýkoliv dokument k domu, na
kterém je uveden rok (před rokem 1955). Pokud žádný takový doklad nemáte, postačí svědecká
výpověď sousedů. Na vodoprávní úřad nic nepředkládáte. Jen v případě kontroly by jste se prokázali
dokladem, který máte u sebe. Pouze osoby používající vodu z historických studen k podnikatelským
účelům musí své studny legalizovat, tj. zažádat o vydání povolení k odběru podzemních vod
a o vydání stavebního povolení.

Čištění ulic na Rohožníku
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Pár dobrých rad pro vyplnění žádosti

● Účel užití - je potřeba co nejpřesněji specifikovat k jakému účelu je voda ze studny používána, např.
zálivka zahrady, splachování WC, užitková voda pro rekreační objekt, individuální zásobování do-
mácnosti pitnou vodou apod.

● Název katastrálního území - Běchovice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy.
● Typ odběrného objektu - studna (kopaná studna), vrt (vrtaná studna).
● Počet měsíců v roce, kdy se voda odebírá je závislá na účelu užití, v případě odběrů pro zásobování

domácnosti je to zpravidla 12 měsíců, pokud se však nejedná o rekreační objekt, který zpravidla není
užíván celý rok. U zalévání zahrady se většinou počítá 6 měsíců.

● Množství odebraných vod - pro zalévání zahrady se uvažuje, v závislosti na tom, zda je zahrada
osázena pouze trávou a stromy(4 m3/rok/100 m2), nebo zda se jedná o zahradu okrasnou (16 m3/rok/
100 m2). U odběrů vody do domu se v závislosti na účelu užití počítá se spotřebou 16 m3/rok/osoba
u domů pouze s výtoky až do 56 m3/rok/osoba u odběrů, které slouží k zásobování domu pitnou vodou.

● Doba, na kterou je o nakládání s vodami žádáno musí být podle vodního zákona časově omezena.
U malých odběrů, zpravidla u použití vody ze studny pro zalévání zahrady, se povolení vydává na
„dobu existence vodního díla“. To znamená, že dokud studna bude existovat a bude ve stavu odpoví-
dajícím odběru vod, je možno vodu čerpat. U ostatních odběrů se čerpání podzemních vod povoluje
většinou na dvacet let.

● Žádost by měla být podepsána všemi žadateli. Žadatelem je každá osoba, která je vlastníkem či
spoluvlastníkem pozemku. V případě, že o povolení žádá jiná osoba, je nutno mít plnou moc od
majitele pozemku.
Stavební povolení vám bude vydáno formou potvrzení o existenci stavby podle § 125 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), což je asi nejjednodušší
způsob, jak lze nahradit chybějící stavební povolení.

Doklady, které je třeba přiložit k žádosti  (viz. také obr. 2)

● Kopie katastrální mapy s vyznačením umístění studny. Kopie nemusí být ověřena a může být i starší,
podmínkou je však aktuálnost rozlohy a tvaru parcely. Katastrální mapu nahradí také geometrický či
situační plán, např. z dokumentace k rodinnému domu.
Pokud v mapě studna není vyznačena, je nutno ji za-
kreslit a okótovat, tj. změřit alespoň dvě vzdálenosti
od domu nebo od plotu, aby bylo zřejmé umístění
studny na pozemku.

● Dokumentace studny. Potvrzení o existenci stavby lze
vydat pouze při předložení pasportu stavby. Proto je
nutné k žádosti přiložit nákres průřezu studnou (obr. 1).
Z nákresu musí být zřejmé, jak je studna hluboká, jaký
má průměr, jestli je kopaná či vrtaná, kolik cm vystu-
puje studna na povrch a pokud je to možné, kolik je ve
studni vody.

● U studen sloužících jako zdroj pitné vody by měl být
přiložen rozbor vody ne starší než 2 roky.

● Hydrogeologický posudek většinou není nutné pořizo-
vat. Většina žadatelů o vydání dodatečného povolení
k odběru podzemních vod má studny na svých zahra-
dách již velmi dlouhou dobu a případné problémy vy-
žadující hydrogeologické posouzení by se již v minu-
losti projevily. Samozřejmě se mohou vyskytnout
případy, kdy je vyjádření hydrogeologa opravdu ne-
zbytné.

Obr. 1. Nákres studny.
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Kam předložit žádost o povolení k odběru podzemních vod ze studny

Všichni obyvatelé Běchovic, Klánovic, Koloděj a Újezda nad Lesy, tedy Prahy 21, spadají pod vodo-
právní úřad MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9. Svoje žádosti proto posílejte poštou
nebo předkládejte osobně na podatelnu MČ Praha 21, a to, pokud možno, co nejdříve. Na konci roku
2007 by každý odběratel podzemních vod ze studny měl mít v ruce platné povolení!

Mgr. Lucie Mikšíková
vodoprávní úřad MČ Praha 21

Obr. 2. Vzor vyplněné žádosti o povolení k odběru podzemních vod.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

květen Žehušická x Měšínská  12. 5. velkoobjemový  odpad
Sudějovická x Holšická 12. 5. velkoobjemový  odpad
Dědická x Ranská  26. 5. velkoobjemový  odpad
Bělušická x Pilovská  26. 5. velkoobjemový  odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE : stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie,barvy,

ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady
 M. Nejtková, OŽPD
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Máte zájem o svoz bioodpadu v naší Městské části Praha 21



10

OŽPD

22. duben - Den Země
22. duben je od roku 1970 vy-

hlášen Dnem Země. K tomuto dni
jsou směřovány  nejrůznější akce
oslavující planetu Zemi probíha-
jící po celém světě.

22.4.1970 se na různých mís-
tech spojených států shromáždi-
lo na 20 milionů lidí  aby demon-
strovali za zdravější životní prostředí.
V demonstracích, které iniciovali
studenti, žádali zvýšit energetic-
kou účinnost a hledat obnovitel-
né zdroje energie, recyklovat ma-
teriály a odpady, vyloučit užívání
chemikálií a odpadů, které ničí
ozónovou vrstvu Země, omezit ze-
mědělské techniky, které vedou
k erozi půdy a snižování její pro-
duktivity. Kampaň, jejíž cílem bylo
prosazování přijetí nových záko-
nů v ochraně životního prostředí,

prosazení těchto otázek do poli-
tické diskuse a podpoření veřej-
ného zájmu o problematiku život-
ního prostředí, inicioval americký
senátor Gaylord Nelson a získala
podporu i dalších amerických po-
litiků. Akce, které se v roce 1970
zúčastnily miliony občanů USA,
a to zejména studentů základních,
středních a vysokých škol, měla
nebývalý ohlas a dala vzniknout
tradici oslav Dne Země - 22. dub-
na - jako mezinárodního svátku
životního prostředí.

V roce 1990 se k americké tra-
dici připojil zbytek světa, zapojilo
se na 200 milionů lidí ze 140 zemí
světa. Zprávy z celého světa infor-
movaly  o pochodech, soutěžích,
festivalech, ekotrzích, úklidových
akcích a jiných aktivitách na 3 600

místech a ze Dne Země 1990 se
tak stala největší veřejností orga-
nizovaná aktivita v historii. Tento
Den Země se stal také impulsem
pro nastartování recyklačních ak-
tivit po celém světě a pomohl pří-
pravám na Světový summit Země
v Rio de Janeiru v roce 1992. Od
roku 1990 je 22. duben jako svě-
tový svátek životního prostředí
slaven i v České republice.

V letošním roce připravil Odbor
životního prostředí a dopravy na
počest Dne Země výsadbu stro-
mu. Do nově vznikající aleje po-
dél vstupní cesty k hlavnímu
vchodu do základní školy v parku
u Staroklánovické ulice byla dne
3. dubna vysazena krásná třešeň
pilovitá čili  sakura (Prunus serru-
lata). Vznik nového stromořadí byl
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Výsadba sakury u příležitosti Dne země v parku před základní
školou ve Staroklánovické ulici.

OŽPD

iniciován občanským sdružením
Maminy z újezdské roviny a zá-
kladní školou a výsadby do něho
probíhají postupně při příležitosti
oslav dne s Andersenem. V letoš-
ním roce se k této tradici připojil
náš odbor při příležitosti Dne Země.

Jako každoročně jsme také
organizovali sběr rostlinného od-
padu a štěpkování větví. Akce
proběhla v sobotu 14. dubna
a předpokládáme, že byli spoko-
jeni všichni zúčastnění.

Dále u příležitosti oslav Dne
země jsme pro ekologickou výcho-
vu našich nejmenších připravili
kreslený seriál „Žížalka Žofka“.
V příhodách žížalky Žofky, které
budou vycházet každý měsíc
v Újezdském zpravodaji, se děti
hravou formou seznámí se zákla-
dy ekologické výchovy.

Dana Slabochová,  OŽPD

Česká spořitelna má déle otevřeno
Pobočka České spoř i telny

v Újezdě nad Lesy rozšířila pra-
covní dobu pro veřejnost. A to
o dvě hodiny čistého času. Posílila
otevírací dobu ve středu, kdy její
pobočky pracují pro klienty s po-
lední přestávkou do 18 hodin.
Dosud bylo ve středu otevřeno jen
dopoledne. V pátek má naopak
otevřeno nonstop od 9 do 14 ho-
din, dříve to bylo od 9 do 12.30
a od 13.30 do 16 hodin. „Vychá-
zíme vstříc klientům, kteří pracu-
jí. Máme třikrát týdně otevřeno do
18 hodin,“ říká ředitelka pobočky
Daniela Fischerová.

Podle ředitelky je v újezdské
České spořitelně největší zájem
o osobní a podnikatelské účty,
a to běžné, respektive sporožiro-
vé i vkladové. „Vyřizujeme také
množství hypoték,“ říká Daniela
Fischerová.

Na pobočce lez sjednat i sta-
vební spoření, penzijní připojiště-
ní nebo cestovní pojištění. Proto-

že Pojišťovna České spořitelny
před časem změnila strukturu své-
ho pojištění a specializuje se pře-
devším na životní pojistky, uzavřou
zde zájemci o cestovní pojistku,
smlouvu nikoli s touto pojišťovnou,
nýbrž s Kooperativou. Komu by
pojištění Kooperativy Kolumbus
nevyhovovalo, má možnost sjed-
nat cestovní pojistku například
i v Úvalech u České pojišťovny,
př ípadně na Černém mostě.
Množství lze vyřídit i po interne-
tu, aniž byste osobně navštívili
pobočku. Ovšem s dostatečným
předstihem, protože pojistné pla-
títe „na dálku“ a musíte počítat, že

nějakou dobu potrvá, než platba
dojde na účet pojišťovny. Ideální
je proto sjednávat smlouvu po in-
ternetu nejméně týden až deset
dní před odjezdem.

Česká spořitelna zatím v Újez-
dě nad Lesy nemá konkurenci.
Podle informací starostky Andrey
Vlásenkové by ale další banka
měla fungovat v novém centru
v blízkosti Penny Marketu. „Sou-
kromý investor tu vybuduje objekt
s obchody a službami. V přízemí
by měly být obchůdky pro drobné
živnostníky, pizzerie a banka,“ do-
plňuje Andrea Vlásenková.

Klára Mandausová

Nová otevírací doba České spořitelny v Újezdě nad Lesy

Pondělí 9.00 až 12.30 13.30 až 18.00
Úterý 9.00 až 14.00
Středa 9.00 až 12.30 13.30 až 18.00
Čtvrtek 9.00 až 12.30 13.30 až 18.00
Pátek 9.00 až 14.00
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O domu pro seniory se bude jednat v červnu

V Běchovicích senioři využívají dům s pečovatelskou
službou U Svaté Anny

Újezdu nad Lesy chybí dům pro seniory. Přitom
pozemek na něj je už dlouho vyčleněný v části Bla-
tov. Radnice se již v minulosti snažila jeho stavbu
zajistit. „Do výběrového řízení se tehdy přihlásili čtyři
investoři, do užší soutěže však ani jeden,“ říká sta-
rostka Andrea Vlásenková. Nyní úřad kauzu objektu
pro seniory opět otevírá. Mělo by se jí zabývat červ-
nové zastupitelstvo. Během prázdnin pak radnice
počítá s vypsáním nového výběrového řízení. Ob-
jekt by měl vybudovat soukromý investor.
Jakým způsobem chce městská část objekt posta-
vit? Obec poskytne investorovi pozemky. Ten pak
vybuduje objekt odpovídající ceně těchto pozemků
a předá ho městské části. V tomto zařízení provo-
zovaném obcí budou klienti platit za standardní služ-
by dotované ceny. „Počítáme s tím, že bychom sem
přestěhovali i pečovatelskou službu z Rohožníku.
Také za dotované ceny,“ říká starostka. Zbytek ná-
kladů na provoz objektu bude financován z více zdro-
jů, například z magistrátu či ministerstva. „Na zby-
lých pozemcích si investor postaví budovu, kterou
bude provozovat sám za tržních podmínek. Měst-
ská část dohlédne na to, aby sloužil daným účelům,
tedy aby se jednalo o služby pro seniory a byl
v souladu s územním plánem a architektonickou
představou,“ vysvětluje Andrea Vlásenková. Díky
možnosti získat finance z EU mají  podle Andrey
Vlásenkové dnes investoři o podobné projekty zá-
jem.
O tom, že by se městská část pustila do výstavby
sama, zastupitelstvo neuvažuje. Podle Andrey Vlá-
senkové není problém sehnat peníze ve strukturál-
ních fondech Evropské unie, ale platit následný pro-
voz. „Je to velmi drahé a obec, která žije plně
z rozpočtu, by takové náklady nezvládla,“ vysvětlu-
je, proč úřad uvažuje o investorské formě výstavby.
Dům pro seniory je přitom velmi žádaný. Ze statistik
vyplývá, že v hlavním městě žije více než 184 tisíc
obyvatel starších 65 let.  V Újezdě nad Lesy je to
konkrétně 921, z celkového počtu více než osmi ti-
síc obyvatel je to tedy zhruba 11 procent.

Bydlení v různé podobě
Bydlení v domě pro seniory může mít různou po-

dobu. Některá zařízení jsou koncipována jako domo-
vy důchodců se stálou péčí a vlastním zařízením, jiné
jako domy s pečovatelskou službou či penziony, kde
klienti bylí ve „svém“ a využívají nejrůznějších slu-
žeb, například donášky obědů, pravidelného úklidu,
lékařské péče, pedikúry a podobně.

Například v Úvalech stojí Domov důchodců za-
měřený především na klienty, kteří potřebují podpo-
ru a pomoc. „Jsme příspěvková organizace, výdaje
platí Středočeský kraj plus ministerstvo. Část nákla-

dů je hrazena z plateb klientů,“ říká jeho ředitelka
Zdenka Jordánová. Základní poplatek za pobyt, stra-
vu a režijní náklady činí 7800 korun měsíčně. K tomu
klienti platí 2000 až 11 000 korun jako příspěvek na
péči. „Aby dům prosperoval, musí příspěvek na péči
dosahovat 4000 korun,“ doplňuje ředitelka. Dohro-
mady tak senioři platí měsíčně od 12 000 korun za
měsíční pobyt. „Stejně tyto peníze nestačí. Náklady
na jedno lůžko loni byly 25 000 korun,“ dodává Zden-

ka Jordánová. Volná místa v tomto zařízení ale ne-
jsou. Zájemci musí podat přihlášku a splnit přitom
kritéria daná zákonem. Například být bez příbuz-
ných, které by se o ně mohli starat, bez dostupné
péče a podobně. O přijetí rozhoduje také dosavadní
bydliště. Přednost mají lidé z Úval a okolí, následu-
je oblast Prahy-východ, Středočeského kraje a Prahy.

Částku blížící se desetitisícové hranici platí i Věra
Hadrbolcová, která žije v podobném zařízením
v pražských Bohnicích. „Měsíčně dám za pobyt 8300
korun,“ říká Věra Hadrbolcová, která se nedávno
přestěhovala z penzionu do malého pokojíčku. Při
otázce, jak se jí v domě líbí, konstatuje, že prostře-
dí je hezké, ale místnost, kterou v současné době
obývá, je malá. Také sester, které zde o z velké čás-
ti málo pohyblivé seniory pečují, není mnoho.

Ve východočeském Vamberku funguje dům s pe-
čovatelskou službou zřízený a spravovaný obcí jako
objekt se samostatnými byty se soukromým vyba-
vením. Nájemné se platí podle metrů čtverečních,
navíc si zdejší obyvatelé hradí služby jako je donáš-
ka obědů, nákupů, úklidové práce (mytí oken, luxo-
vání), praní prádla, vyzvedávání léků v lékárně, pe-
dikérské služby či koupání.

Klára Mandausová
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Příspěvek sdružení Újezdský STROM k problematice Golfového hřiště v Klánovicích
rou má znovuobnovené hřiště připomínat, se vlast-
ně hovoří? Uvedené období patří totiž spíše k smut-
ným kapitolám našich dějin. Tedy alespoň pro většinu
lidí. Se zahájením stavby se náš stát změnil v  Pro-
tektorát  Čechy a Morava, nejprve v roce 1938 v Su-
detech a o 6 měsíců později v Praze. Po krátkém na-
dechnutí v roce 1946 závěr jeho krátkého života
připomíná převrat v roce 1948 a nástup komunismu
k moci, který se stal hřišti o dva roky později osudný.

Jako člověku je mi samozřejmě takto zmařené lid-
ské práce a úsilí líto. Pokud by hřiště v sousedství
blatovské části Újezda nad Lesy a Klánovic vždy
stálo, vše by kolem rostlo v souladu s tímto faktem.
Některé zelené plochy by nebyly zastavěny, aby kom-
penzovaly velikost hřiště. Golfisté by zde hráli golf,
řada hřišť v okolí by možná nevznikla. Místo nich by
možná byl les. Naopak toto hřiště by bylo zvětšeno
na alespoň 18 jamkové, možná 36 jamkové, aby si
udrželo svou prestiž a pozici mezi hřišti v  Praze.
Řada lidí by se na místo, kde dnes žije nestěhovala,
jiní by možná naopak právě proto přišli. Celá lokali-
ta by mohla relativně dobře fungovat.

Tak to mohlo být, ale není. Dnes nám připadá ná-
vrat k projektu jako touha oživovat něco, co se ne-
může a zřejmě ani nemá vrátit. Nyní je na místě hřiš-
tě les zvláštního určení, chráněné území a část
prostru Natura 2000. Plíce Prahy. Je součástí ve své
rozloze jedinečného pražského lesa. Tento les má
57letou historii.

Dnešní projekt golfového areálu se týká zhruba
10% rozlohy Klánovického lesa. Vykácením lesa
a záborem hřiště by byla dotčena turistická značka,
cyklostezka a výletní okruh. Byly by zmařeny plány
rozvíjet rekreační funkce území budováním stezek
a odpočinkových míst ve spolupráci s Lesy ČR.
Panují obavy z oddělení velké části obydleného
území Újezda zvané Blatov, kde žijí zhruba tři tisí-
ce obyvatel, od zeleného pásu Prahy a návaznosti
na Klánovice. Toto spojení probíhá prakticky jedi-
nou vhodnou komunikací pro klidový bezbariérový
pohyb využívanou maminkami, rodinami s dětmi
a výletníky, vedoucí právě přes Blatovský les mi-
moúrovňovým křížením koridoru hlavní trati Praha
- Olomouc.

Zde mi bylo zástupci investora slibováno minimální
kácení a jen podél greenů, zajištění průchodnosti lesa,
zachování stezek a zvelebení oblasti. Na otázku, zda
nějaký podobný projekt ve světě funguje však nikdo
nechtěl odpovědět a řeč byla taktně převedena jinam.

Přírodní útvar Klánovického lesa je jedinečný tak
jak je zachován ve své rozloze a existující biodiver-

S blížícím se jednáním Zastupitelstva Magistrátu
Hlavního Města Prahy o změně územního plánu
v katastru obce Klánovic, která by měla dát před-
nost zachování lesa před možností budování golfo-
vého areálu, zintenzivňují také snahy investora, spo-
lečnosti Forest Golf Resort přesvědčit dotčené
orgány, aby hřiště povolili a to dle nyní platného
územního plánu.

Velikonoční sobota v Klánovicích se nesla také
v duchu diskuse na toto téma, konané na akci Praž-
ského deníku, na kterou byl Újezdský STROM redakcí
také pozván. Součástí byla obhajoba plánů investora
a veřejná diskuse. Účast veřejnosti nebyla nijak vy-
soká, na místě se sešli v podstatě skupiny příznivců
golfu v čele s předsedou představenstva investora,
panem Drbalem,  místopředsedkyní paní Bažanto-
vou a početný hlouček odpůrců kacení lesa
v Klánovicích v čele s předsedou sdružení za Kláno-
vický les (OSZKL)  panem Procházkou. Promluvil také
starosta Klánovic pan Hrabal, jehož názorem bylo
„golf ano, rádi, ale za lesem. Ne v lese a na úkor lesa“.

Takovýto názor nám připadal rozumný. Ani my ne-
jsme odpůrci  golfu, bojujeme však proti zmenšová-
ní rozlohy jedinečného chráněného pražského lesa.
Újezd nad Lesy, sousedící s dotčeným územím se
od doby původního záměru změnil z osady s několi-
ka sty obyvatel v desetitisícové sídliště, které něko-
likanásobně přerostlo samotné Klánovice. Stejnou
měrou roste i zástavba hlavního města Prahy. S tím
roste i potřeba lesa. Východní část Prahy je v navíc
v posledních desetiletích zatížena malešickou spa-
lovnou odpadu. Zachování celistvosti a stability je-
dinečného rozsáhlého lesa, který se stal plícemi
Prahy i místem výletů pražanů je pro nás otázkou
zásadního významu.

Zástupci investora seznámili přítomné s historií
golfu v Klánovicích. Základním motivem výstavby
golfu právě v Klánovickém lese bylo obnovení hřiš-
tě coby připomínky někdejší slavné doby obce.

Byla uvedena i konkrétní data: budování hřiště
bylo zahájeno v roce 1938 v podobě projetu  9 ja-
mek (původním záměrem Golfového klubu Praha
bylo vybudovat 18 jamkové hřiště, klubu však nepo-
dařilo získat dostatečné prostředky). Neblahý osud
o 12 let později způsobil, že hřiště, ne zcela, ale té-
měř dobudováno, je po majetkových tahanicích za-
příčiněných převratem v roce 1948 rozoráno a opět
zalesněno. Dalších 57 let je prostorem této plochy.

Nad uvedenými daty jsem trochu zapochyboval
o jaké slavné éře Klánovic či českého národa, kte-
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zitě. Rozsáhlé okrajové části chrání jádro lesa před
znečištěním, větrem a škodlivými vlivy. Uvnitř nalez-
nete, les, který se stále relativně přirozeně vyvíjí.
Potkáte zde srnky, desítky druhů vzácných ptáků
a hmyzu. Část lesa přiléhající k Blatovu je součástí
evropsky významné lokality Natura 2000. Raritou je
mimo jiné rozsáhlá zachovalá bučina.

Rizika spojená s dopady projektu golfu na kraji-
nu, ovzduší, biodiverzitu a na rekreační funkci lesa
jsou vysoká. Chemizace potřebná k provozu hříště
spolu s nárůstem dopravy by nadále zhoršila stabi-
litu území. Hřiště podle informací investora potřebu-
je cca 120 - 150  parkovacích míst, která by měla
vzniknout. V plánech, které jsem na akci obdržel,
nebyla nikde zakreslena.

Potenciální přínos pro cílovou skupinu projektu
golfu na straně druhé je sporný. Jde již o 6. Hotový
nebo připravovaný golfový areál v okolí cca 10km
(Mstětice, Dolní Počernice, Uhříněves, Vinoř-Kbely,
Úvaly, Klánovice), o dalších vzdálenějších pražských
golfových areálech nemluvě.

Zjevným paradoxem dneška je, že současně pro-
bíhají pod heslem „v okolí Prahy vzniká rozsáhlý
nový les“, přípravy na vysázení 42 ha lesa u Běcho-
vic. Tlak člověka na životní prostředí v okolí Prahy
přesto zdá se převažuje nad schopností jej bránit.
Rozsah plánovaného kácení vzrostlého chráněné-
ho lesa by toto číslo převyšoval a pohybuje se podle
různých zdrojů mezi 60 - 160 ha. Žádný golfový are-
ál vzniklý po roce 1989 v Česku nebyl budován upro-
střed lesa a nebylo při jeho stavbě pokáceno tolik
stromů, kolik by muselo být poraženo v Klánovicích.

Újezdský STROM, sdružení obyvatel Prahy 21,
se jednoznačně staví proti kácení lesa a výstavbě
golfového hřiště v místě prvorepublikového záměru.
Rád naopak podpoří citlivě volený projekt hřiště na
jiném místě v okolí spojený místo kácení s rozvo-

jem a kultivací krajiny. Takovýto záměr by byl také
v souladu s územním plánem pro území na západ
od Klánovického lesa i se záměrem dlouhodobého
zlepšování životního prostředí hlavního města Prahy.

Za sdružení
Ing. Michael Hartman, předseda sdružení

O sdruženi:

Újezdský STROM -spolek pro Trvalý Rozvoj
a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí o.s.

Újezdský STROM vznikl v Újezdě nad Lesy v roce
2005 se záměrem prosazovat trvale udržitelný roz-
voj Městské části Praha 21, soužití člověka a příro-
dy v okolí Klánovického lesa a navázat na předvá-
lečnou spolkovou tradici okrašlování aktivitami
občanů.

Středověk v Újezdě
Všude se píše a mluví o ekolo-

gii. Je proto zarážející, že nikoho
nezajímá, že majitel „nezjištěné-
ho“domu v naší obci klidně vy-
pouští už delší dobu – nejméně od
roku 2005 – své splašky do silnič-
ního příkopu podél hlavní tepny
Újezd – Novosibřinské ulice, kon-
krétně do oblasti mezi ulicemi Zliv-

MEZI LIDMI

ská a Zbýšovská. Zcela jistě není
problém hříšníka vypátrat. I laik
pozná odkud se do strouhy zapá-
chající odpad dostává. Určitě by
to také vypátral i odpovědný úřed-
ník naší městské části. Zapácha-
jící strouha plná špinavé a hnijící
vody ho bez problémů dovede
k cíli. Věřím, že patřičná pokuta

a udělení závazného a kontrolo-
vaného termínu k nápravě jeho
způsobů navrátí viníka ze středo-
věku zpět do 21. století, a my tak
nebudeme muset s kvalitou život-
ního prostředí v obci obtěžovat
magistrát nebo hlavního hygieni-
ka.

Ing. Marie Pešková
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Újezdské muzeum informuje
V sobotu 24. března se uskutečnila v Újezdském

muzeu vernisáž výstavy „Malujeme velikonoce“. Byla
tak zahájena první akce nové koncepce Újezdské-
ho muzea po instalaci trvalé expozice. Uspořádá-
ním 2 – 3 výstav ročně chceme umožnit zejména
dětem, aby mohly ukázat, čím vším se v mimoškolní
době zabývají.

Výstavu uspořádalo Újezdské muzeum ve spolu-
práci s Úřadem městské části Praha 21 – Újezd nad
Lesy, ale především s učitelkami mateřských škol Ro-
hožník, Sedmikráska a Čentická , 1. stupeň Masa-
rykovy základní školy spolu s OS Maminy z újezdské
roviny.

Návštěvníci, kteří zaplnili prostor muzea, opako-
vaným potleskem oceňovali vystoupení dětí 1. stup-
ně ZŠ ve slovesném i hudebním programu.

Výstavu otevřela kladným ohodnocením práce
všech, kteří výstavu připravili, paní starostka A. Vlá-

KULTURA

senková. Je opravdu potěšitelné, že se paní starost-
ka zúčastnila všech vernisáží, které Újezdské mu-
zeum připravilo a dokázala tím, že ona i celé vedení
MČ si váží práce všech, kteří tyto výstavy připravo-
vali.

K srdečné a přátelské atmosféře vernisáže přispě-
ly i členky OS Maminy z újezdské roviny přípravou
a podáváním chutného občerstvení.

Tato výstava, právě tak jako trvalá expozice,
bude přístupna každou sobotu od 13:00 do 17:00
hodin do konce května.

Na Den dětí – 1.červen připravuje Újezdské muze-
um pásmo, při němž budou děti Masarykovy základní
školy číst a přednášet své práce, které byly ohodno-
ceny v připravované literární soutěži. V programu vy-
stoupí i děti hudební školy pří místní knihovně.

PhDr. Miloš Schmidt,
předseda Muzejní rady MČ

Pro děti a mládež

Bobková Martina Tajná nebeplavba
Brandejsová Irana Já, Sindy
Březina Thomas Ségry na mizině
Březina Thomas Ségra, prober se!
Březina Thomas Ségra, ty jsi hvězda!
Horowitz Anthony Návrat do temného dvorce
Chvojka Petr Dobordružství Poldy a Oldy
Kessel Carola von Čarodějky z jezdecké školy
Lanczová Lenka Čas něhy
Mangold Maud Královna noci
McCaughrean Geraldi Petr Pan v šarlatovém plášti
McCombie Karen Alice a …Dost dobrý Vánoce

Ottová Jana Tarzančino vítězství
Rodda Emily Brána stínů
Rodda Emily Dračí hnízdo
Stínil Luděk Hra s nevěrou
Svobodová Vlasta Tři týdny s Jarčou

Pro dospělé

Abrahamová Jana Tajemství divadla Molliére
Bauer Jan Milostné aféry minulých staletí
Beaumont Maria Ďábelská světice
Bešťák Václav Vražda v předstihu
Borger Martina Malá sestra
Brookes John Malé moderní zahrady
Brown Sandra Snídaně v posteli
Carriere Jean-Claud Goyovy přízraky
Cartland Barbara Láska na vlnách

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Reakce na článek
Vážená paní Pešková,
reagujeme na váš článek o stře-
dověku v Újezdě nad Lesy. Odbor
životního prostředí a dopravy, vo-
doprávního úřadu neobdržel žád-
nou konkrétní písemnou stížnost
na závadný stav, který uvádíte.
Bohužel není v silách jednoho
pracovníka preventivně kontrolo-
vat všechny ulice a domy v celém

správním obvodu Prahy 21 ( Újezd
nad Lesy, Koloděje, Klánovice,
Běchovice). Samozřejmě prošet-
říme každý konkrétní podnět, ale
rozhodně není tak jednoduché,
jak uvádíte, zjistit a hlavně doká-
zat co, kdo, kdy a kam vypouští.
Pokud vy sama víte konkrétně kdo
(fyzicky jste dotyčného viděla)
vypouštěl své splašky do silniční-

ho příkopu, oznamte tuto skuteč-
nost písemně Úřadu městské čás-
ti Praha 21, Odboru životního pro-
středí a dopravy - vodoprávní
úřad. Dále můžete v době přisti-
žení konkrétní osoby okamžitě re-
agovat tím, že zavoláte policii, kte-
rá nám přestupek oznámí.

Mgr. Lucie Mikšíková,
vodoprávní úřad OŽPD

MEZI LIDMI
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Clifton Harry Na hřbetě Itálie
Cordonnier Marie Věž v růžích
Donegan Greg Atlantida. Ďáblovo moře
Dostojevskij Fedor Idiot
Erben Václav Osamělý mrtvý muž
Falconer Colin Soucit s ďáblem
Feřteková Vlasta Péče o celé tělo
Fousek Josef Na cestách s anděly
Francková Zuzana Valčík na rozloučenou
Francková Zuzana Žít svůj život
Glueckselig Josef Uloupení jmění
Gosciny René Asterix XIII-XVI
Goudge Eileen Zahrada lží
Haig Matt Poslední rodina v Anglii
Hassett Anne Čtení z dětské ruky
Jauffret Régis Blázinec
Javořická Vlasta Mrtvé oči
Javořická Vlasta Jitřenka
Jaziriová Pavla V Indii
Jong Erica Desátá múza Sapfo
Junková Lydie Jak umírají rusalky
Kenner Julie Šifra Givenchy
Knopp Quido Exodus
Kukal Petr Povídání a hry s českými příslovcemi
Kunkel Thor Konečná fáze
Legátová Květa Nic není tak prosté
Lorentz Iny Kočovná nevěstka
Lorentz Iny Markytánka
Maí Muchtar Zneuctěná
Malamud Bernard Život je lepší než smrt
Maugenest Thierry Záhadný rukopis
McDermid Val Smrtící geny
Merridale Catherine Ivanova válka
Mickey Susan E. Šijeme modní doplňky

Miguel Pierre V dobách starověkého Egypta
Miller Arthur Už tě nepotřebuji
Moorhouse Roger Atentáty na Hitlera
Muller Marcia Prokleté údolí
Murakimi Haruki Kafka na pobřeží
Oxbrow Mark Tajemství Rosslynské kaple
Pittnerová Vlasta Selský chléb
Politkovskaja Anna Ruský deník
Pospíšilová Marie Prach, popel a dým
Rawicz Slavomir Dlouhá cesta
Ripley Alexanda Zlato tabákových polí
Robbins Tom Vila Inkognito
Robejšek Petr Svět viděný z Řípu
Serno Wolf Ranhojičova mise
Voskovec Jiří Korespondence I
Wolf Laura Deník šílené nevěsty

Západní fronta očima reportérů
tajné operace CIA
Guinness World Records 2007
Pečení
Italská kuchyně

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

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

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 281 973 864
email: mlkpraha21@seznam.cz

SVÁTEK  MATEK
Komise pro občanské záležitosti  v Újezdě nad Lesy připravuje
setkání důchodkyň u příležitosti Svátku matek.

Oslava se uskuteční dne
13.5.2007 od 14:00 hod. v jídelně  Masarykovy ZŠ
v Polesné ulici.

Jako tradičně bude pro Vás připraven bohatý kulturní program
a pohoštění.

Těšíme se na příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti
                                                                                                   

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

Kulturní centrum Beseda program na květen 2007
Podpis petice k zátěži MČ Praha – Klánovice a obce Šestajovice provozem dálnice D11

Od 1. května podpisové archy v KC Beseda! Jde i o vás! Přidejte se!

Informace pro obyvatele Újezda n. Lesy! Program Klánovického fóra bude od června zveřejňován pouze v Újezdském
zpravodaji. Z důvodu vysokých nákladů nebudeme dělat roznášku do schránek. Proto doporučujeme všem újezdským,
kteř í mají zájem o 100% informace o kultuře „za humny“, přihlásit se k odběru emailového zpravodaje na webu
www.klanovickeforum.cz nebo zasláním žádosti na email info@klanovickeforum.cz

Středa, 2.5., 18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBRAZY TÁNI MACHOLDOVÉ

Čtvrtek, 3.5., 18.00 hod. a 20.00 hod. KINO – VRATNÉ LÁHVE (ČR – 2007)
Komedie, 95 min, přístupný, režie: Jan Svěrák, hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Macháček, Pavel Landovský,Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský.

Pátek, 4.5. 15.00 hod. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz pletení z pedigu. Opět s Magrátou www.magrata.cz. Vstupné: 120,-Kč/4.hod + použitý materiál.

Sobota, 5.5. 19.00 hod. POETICKÝ POŘAD –  JAK ZPÍVAJÍ HOUBY
Repríza pořadu z loňského května. Poetický pořad kombinující zábavné mluvené slovo, digitální projekce a hudební
doprovod v podání hudebního skladatele Václava Hálka,  Ing. Jiřího Bajera – mykologa a autora fotografií a Jana Kvapila
– houslisty a člena České filharmonie. Vstupné: 65,-Kč dospělí, 45,-Kč důchodci a studenti.

Úterý, 8.5., 19.30 hod. KINO – DREAM GIRLS (USA – 2006)
Muzikál, 130 min,, české titulky , od 12 let , režie:  Bill Condon, hrají: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy,
Danny Glover, Jennifer Hudson. Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls zachycuje trnitou
cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti, které musely svému snu přinést, a hlavně
je plný skvělé hudby.

Středa, 9.5.,19.00 hod.    9. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA  NA TÉMA
!! pozor nepřehlédněte !! MICHAL VIEWEGH
Muž, který naučil národ vyslovovat slovo „viewegh“, milovaný i proklínaný, rozhodně však nejúspěšnější současný český
spisovatel Michal Viewegh zavítá do klánovického kina. Přijede představit svoji novou knihu Andělé všedního dne,
která vyjde 3. května, a zároveň bude podroben křížovému výslechu ze strany moderátorů i publika. Připravte si své
dotazy na mistra, případně knihy k podpisu. Večer ctitelů literatury zpestří hudební skupina Pilgrim Pimple (kytara,
akordeon, klarinet, baskytara, housle, perkuse). Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková. 50,-Kč

Sobota, 12.5., 16.00 hod. KONCERT – LUKY LUKÁČ (KŘEST NOVÉHO CD)
Folkový písničkář Luky Lukáč. U příležitosti kř tu jeho nového CD si s ním do parku v KC Beseda (či kavárny při nepřízni
počasí)  přijdou zahrát jeho přátelé a kamarádi, se kterými na desce spolupracoval (J.Mottl, V. Maštalíř a další) http://
web.telecom.cz/luky/  Vstupné: dobrovolné

Neděle, 13.5., 16.00 hod. DEN MATEK S MATEŘSKÝM CENTREM
Rodinné představení Výlet na Říp, loutková pohádka pro diváky od 3 do 90 let. Poté bude následovat loutková dílna a také
dílna pro šikovné ruce o korálkování. Dále ochutnávky a prezentace. Prodej šperků a kosmetiky. Pozor!! Zajistěte si
místenky na tel.  604 315 231!!!  Vstupné 40,-Kč/os.

Úterý, 15.5. 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – THE OFFICE
Jazykový kurz v kavárně KC Beseda, 60 min.  Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z angličtiny je
vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Kurz vede lektorka se zahraničními zkušenostmi. Vstupné: 50,-Kč/60min.

Čtvrtek, 18.5. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – KDO JE TADY ŘEDITEL (DÁNSKO - 2006)
Komedie, 100 minut,, české titulky, od 15 let, režie: Lars von Trier. Majitel IT agentury si vytvořil postavu imaginárního
šéfa, ale když chce firmu prodat, nezbývá mu než najmout podřadného herce, který bude zaskakovat nejen při jednáních.

Sobota, 19.5.,16.00 hod. SPOLEČNĚ PROTI RASISMU – DIGITÁLNÍ PROJEKCE
Projekce dokumentárního filmu „Skinheads Attituide“ o vývoji „subkultury“ skinheads. Následovat budou (v klubu
Black Pes)  beseda s odborníky na dané téma za účasti ministryně vlády MUDr. Džamely Stehlíkové a koncer t skupin Le
Laple, Red Insect a dalších.  Vstup: zdarma
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program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

Neděle, 20.5., !!! 10.00 hod. !!! RODINNÉ KINO – PAST NA ŽRALOKA (USA/KOREA)
Animovaná pohádka, 77min, český dabing, přístupný, režie: Howard E. Baker, John Fox. Rybí kluk Panki se přestěhuje
na nový korálový útes. Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii. Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň ji i útes ochránit
před divokým žralokem?

Neděle, 20.5., 19.30 hod. ZUZANA BUBÍLKOVÁ – NOVÉ VYDÁNÍ POŘADU POLITICKÉ HARAŠENÍ
Politici si z nás dělají legraci každý den, tak proč bychom jim to nemohli čas od času oplatit! Zuzana Bubílková vrací
politikům jejich fauly v populárním satirickém pořadu. Děkujeme MUDr. Brabencovi za zprostředkování a finanční podporu
tohoto pořadu. Vstupné: 110,-Kč

Úterý, 22.5., 19.30 hod. KINO – PRÁZDNINY MR. BEANA (VB – 2006)
Komedie, 90 min, přístupný, titulky, režie:  Steve Bendelack. Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden,
Willem Dafoe, Max Baldry
Původně chtěl pan Bean na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si odpočinout…

Čtvrtek, 24.5., 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY – DĚTSKÁ TVORBA ZŠ JIRNY

Čtvrtek, 24.5., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – KNIHA REKORDŮ ŠUTKY (SRBSKO/ČH, ČR, SR,FIN-2005)
Komedie, 79 min,režie: Aleksandar Manič. Film je především zábavnou cestou za neuvěřitelnými disciplínami, osudy a hlavně rekordy,
na které nenarazíte nikde jinde na světě.

Středa, 30.5., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – BABKA CHŇAPKA (DIV. SPOL. BUCHTY A LOUTKY)
Do milého a pěkně uklizeného domečku tří medvědů vtrhla babka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají
jenom hodné babky.
Zlá babka Chňapka vlezla do domu oknem a rázem je všechno vzhůru nohama. Představení je určeno pro děti od tří let.
Vstupné: 35,-Kč/os.

Čtvrtek, 31.5. 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – GOYOVI PŘÍZRAKY (USA - 2006)
Drama. 114 min , české titulky, od 15 let, režie: Miloš Forman Hrají: Javier Bardem, Natalie Portmon. Příběh se odehrává v roce 1792,
kdy Goya nastoupil na  španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi, jeho múzy Ines a  přítele, katolického
mnicha Lorenza.

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

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

Připravujeme na červen:

Pátek, 1.6., 19.00 hod. KONCERT – MICHAL PAVLÍČEK, MONIKA NAČEVA
A  DJ FIVE

Velký koncer t ke dni dětí na školním nádvoří mezi Halou starosty Hanzala a školou. Ve spolupráci se ZŠ a ÚMČ.

Veřejná grantová podpora

Firemní dárci

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze
svých zdrojů Evropská unie.
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ŠKOLA PRO UNICEF
Určitě jste slyšeli, že první stupeň základní školy pořádal 3. dubna velikonoční jarmark. Cílem bylo

zakoupit co nejvíce panenek od UNICEF. Jedna panenka znamená očkování pro jedno dítě z rozvojové
země.

Každá třída vyrobila velké množství výrobků, aby si mohla zakoupit alespoň jednu panenku. Výrobky
prodávali rodiče i děti. Nejvíce panenek si pořídila 2.C – pět. Naše třída si koupila tři panenky. Pro UNICEF
škola takto získala 21.000,-Kč. Akce se zdařila a všichni byli nadšeni.

za žáky I. stupně, žáci 4.B

Turnaj v přehazované
Třída 5.C uspořádala turnaj v přeha-

zované pro všechny páté třídy. Konal se
v úterý 10. 4. odpoledne. Žáci byli roz-
děleni do dvou skupin A a B. Každý zá-
pas trval 12 minut. Na prvních místech
v obou skupinách se umístila třída 5. C.
Toto odpoledne se všem zúčastněným
líbilo.

Kateřina Němcová, Denisa Skutilová,
Martin Kašík, Lukáš Sládek,  třída 5. C
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Karneval to nejsou jen převleky, ale i spousta her
a zábavy

Informace z 1. mateřské školy.
Tři čtvrtiny školního roku utekly jako voda a my jsme tu opět s informacemi o dění v naší mateřince.

Každý měsíc jsme měli možnost ve školce vidět pěkné divadelní představení.
Na konci února se celá škola proměnila na pohádkový svět. Princezny, zvířátka, loupežníci, strašidla –

zkrátka karneval byl příležitostí  zatancovat, zaskotačit a zasoutěžit si s ostatními jinak, než v jiný „obyčej-
ný“ den. Za vydatné pomoci rodičů se kouzelné dopoledne vydařilo a všichni jsme si kromě zážitků odná-
šeli domů i výhry z tomboly a malý dáreček na památku.

Na začátku března jsme zvědavě okukovali nové kamarády, kteří se k nám přišli podívat se svými rodiči.
V den otevřených dveří nás navštívilo šedesát dětí. Při zápise do mateřské školy ve dnech 28. a 29. března
bylo vydáno šedesát čtyři žádostí o přijetí. Na základě kritérií stanovených městskou částí Praha 21 přiví-
táme v září dvacet nových školáčků, kteří nastoupí za kamarády odcházející do základní školy.
A velikonoce? Na ty jsme se pečlivě připravili. Kdo navštívil výstavu ve zdejším muzeu, mohl vidět, jak
šikovné jsme děti. Před svátky jara jsme si domů odnesli vlastnoruční výrobky na ozdobení bytu a sladkou
maličkost od velikonočního zajíčka.

V dubnu jsme také reprezentovali naší městskou část na přehlídce mateřských škol Prahy 9 – „Předško-
láček 2007“ – v divadle Gong ve Vysočanech s hudebně pohybovým vystoupením.

Na co se ještě těšíme? Je toho hodně - oslava Dne matek, výlet za nevšedními zážitky, týden v Jizerských
horách na škole v přírodě, odpolední keramická dílna s rodiči, rozloučení se staršími kamarády a jejich
pasování na školáky. Ale o tom až příště.

Pokud o nás chcete vědět víc, připomínáme naší webovou stránku: http://msblatov.ujezdnadlesy.info

                                                                               Kamarádi z 1. mateřské školy

S dětmi se v maskách vyfotily i paní učitelky

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Rozhodli jsme se, že přestože
byl duben, už tam nebudeme (tedy
za těmi kamny). My v Sedmikrás-
ce totiž nejsme žádní lenoši, kteří
polehávají na peci. A tak jsme po-
padli krumpáče, hrábě a lopaty
a s vervou jsme se vrhli na naši
zahradu. Sešlo se nás tentokrát
přes osmdesát (!) plus dvě mimin-
ka ( jedno v kočárku a druhé v bříš-
ku). Naše jarní brigáda se letos
opravdu vydařila. Bylo nádherné
počasí, udělali jsme kus práce Děti se pilně připravují na květnovou školku v přírodě
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a zároveň jsme oslavili narozeni-
ny Kubíčka Schwana.

Děkujeme všem, kteří se brigády
zúčastnili a maminkám, které nám
napekly dobroty. Zvláště děkujeme
mamince Kubíka, která dodala zá-
kusky a buřty pro všechny! Takže
přestože jsme opravdu usilovně
pracovali, zase jsme nezhubli…

Ale abyste si nemysleli, že po-
řád jen pracujeme! My si hlavně
hrajeme, sportujeme, zkoumáme
a objevujeme, pátráme po odpo-
vědích a odhalujeme tajemství
a my dospělí s úžasem pozoruje-
me, jak děti den co den posunují
hranice svých možností.

Teď se pilně připravujeme na
květnovou školu v přírodě. Zaplé-
táme příběh o skřítkovi Pařízkovi
a jeho přátelích, zajišťujeme vý-
lety a zaklínáme sluníčko, aby se
9. května přestěhovalo do Krkonoš
nad Benecko. Na školu v přírodě

Při brigádě na zahradě školky došlo i na opékání buřtů

jedeme se 44 dětmi, takže chata
bude praskat ve švech. Držte nám,
prosím, palce, ať tam máme krás-

ně a ať to s tím skřítkem Pařízkem
všechno dobře dopadne…

Martina Kubová,
MŠ Sedmikráska

Výsadba  sakury

u příležitosti „Den s Andersenem“
Dne 3.května 2007 byla do nově vznikající aleje

v parku u příležitosti Dne s Andersenem a projektu
„Škola pro Unicef“ vysazena další sakura. Strom
pod odborným dohledem zasadily děti ze školní
družiny ZŠ Masarykova. Tato akce proběhla ve spo-
lupráci s Úřadem MČ Praha 21 po konzultaci
s odborem životního prostředí.

Eva Danielová,
Maminy z újezdské roviny

Děti se aktivně zapojily  při výsadbě stromu.
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Na loňské brigádě se podařilo nashromáždit půl tuny odpadu

Zveme vás na jarní brigádu
Jak bude brigáda probíhat? Projdeme částí lesa, kterou jsme

vyčistili na podzim a zkontrolujeme výsledky naší loňské prá-
ce, jistě i várku nového neřádstva. Hlavní sběračské úsilí na-
přeme na část navazující, tedy na pruh lesa ohraničený ulice-
mi Staroklánovická a Polesná. Ideální by bylo dočistit les až
k trati. Zda-li se to povede, záleží na tom, kolik se nás sejde.
Minule jsme v 17 dospělých a 16 dětech nashromáždili odpa-
du půl tuny. Kolik to bude letos?

Brigádu pořádáme ve spolupráci s Odborem životního pro-
středí a dopravy MČ Praha 21, který zajistí pytle na odpadky
a jejich odvoz.

Pavel Roušar,
občanské sdružení Újezdský STROM
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Běh Terryho Foxe

Osmý ročník Běhu Terryho Foxe
startuje v sobotu 26. května 2007
u klánovické základní školy.
Prezentace probíhá od 8.30, běhy od
10.00 hodin. Před závodem i po něm
je připraven doprovodný program,
zahraje kapela Slimáci. Všichni jsou
srdečně zváni.

Jolana Fuchsová, zástupce ředitele ZŠ Klánovice

POZVÁNKA

na tradiční setkání u příležitosti výročí

konce druhé světové války, které se koná

dne 8. května 2007 od 10:00 hod

v parku před Masarykovou základní školou.

Srdečně zve komise výchovy a vzdělávání.

Hana Kořínková, tajemnice KVV
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ZVEME VÁS
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KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA

Zahrádkavstupuje do hlavní sezóny
Na zahrádce nyní nastává vrchol pěstitelské se-

zony.
Vyséváme nebo vysazujeme bylinky, letničky i jar-

ní zeleninu a připravujeme půdu pro rajčata, papri-
ky a cukety.

Rytí půdy je v této době již nepřípustné. V zahradě
používáme ke kypření půdy jen různé kultivátory,
motyčky a hrábě. Násady by měly být dosti dlouhé,
aby nám šla práce snadno od ruky a předešli jsme
tak bolesti zad. Tato bolest patří mezi civilizační cho-
roby, vzniká při jednostranném přetěžování a zatě-
žování páteře.

Nevhodná pozice při pletí záhonů je předklon nebo
dřep. Klekneme si raději na podložku na jedno nebo
obě kolena. Při sekání trávy sekačkou stojíme vzpří-
meně a nehrbíme se. Nejlépe je promyslet si při za-
kládání zahrádky její údržbu a sklizeň, abychom na
všechno stačili a neničili si zdraví.

Několik doporučení pro práci na zahrádce aby bo-
lest nenastala. Je lépe vícekrát zvednout menší bře-
meno, než jednou těžké, např. při zalévání neseme
dvě menší konve, v každé ruce jednu, než si vzít
jednu s velkým obsahem vody (obrázek).

S těžkou konví raději ne

Rozdělte si náklad rovnoměrně do obou rukou

Nevhodná pozice pro pletí

Vhodná pozice pro pletí

Jestli plánujete vysadit živý plot, dnes tak moder-
ní záležitost, tak jej vysazujte pouze do poloviny květ-
na. Později vysazujeme již  jen kontejnerované sa-
zenice a to po celé vegetační období. Při sázení
udržujeme dostatečný odstup od sousedních plotů.
Živý plot by neměl být vyšší než dva metry a od hra-
nice pozemku půl metru. Po výsadbě rostlinky silně
zastřihneme, aby dobře zakořenily a bohatě se roz-
rostly a zhoustly. V pozdějších letech plot střiháme
tak, aby nahoře byl užší a dole širší jako lichoběž-
ník. To proto, aby byl celý osvětlený.
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KVĚTNOVÁ ZAHRÁDKA

Oblíbený jarní keř, zlatice (zlatý déšť) kvete na
jednoletém a dvouletém dřevě. Stříháme jej po od-
květu, vystříháme starší větve a upravíme tvar. Poz-
dějším řezem na podzim nebo brzy na jaře, bychom
odstranili budoucí květy.

Každý by si přál na zahrádce modrou hortenzii.
Původně modrá při zakoupení byla, ale v příštích le-
tech zrůžověla. To se stalo také mně, chci se poku-
sit zase o její zmodrání. Je doporučováno kyselé
prostředí kořenů, používá se substrát a hnojivo pro
rododendrony. Existuje také přímo hnojivo pro hor-
tenzie. Květina se nesmí zalévat tvrdou vodou s ob-
sahem vápníku, ale vodou dešťovou – měkkou. Ky-
selé prostředí se dá spíše udržet v nádobách než
na záhoně.

V květnu je nejlepší období pro sázení, přesazo-
vání a rozmnožování pokojových květin. Pokud mů-
žeme, pokojové květiny letníme na krytém balonu,
lodžii nebo terase. Některé můžeme dát na dvorek
nebo zahrady.

Místo musí být chráněno před silným větrem
a prudkým sluncem. Ven květiny vynášíme při pod-
mračeném počasí, aby neutrpěly světelný a tepelný
šok. Květiny nezapomeneme zalévat a pravidelně
hnojit alespoň jednou za osm dní vhodným hnoji-
vem na pokojové květiny.

Sdělení pro členy , kteří by se chtěli zúčastnit bri-
gády na úpravu a úklid „Areálu snů“.

Brigáda se koná 11.5. 2007  od 13 hodin.

Zdeňka Nohejlová, výbor ČZS

Při sekání trávy se nehrbte

Snažte se hlídat vzpřímené držení těla

SPORT

Újezdští bojovníci na mezinárodním turnaji
Olympic Masters Cup v Holandsku

     Dne 23. února se v nizozemském Sittardu konal mezinárod-
ní turnaj v Taekwondo WTF - Olympic Masters Cup, kterého se
spolu s národní reprezentací zúčastnilo sedm závodníků
z újezdského klubu Kangsim Dojang. Na turnaj se dále sjeli re-
prezentanti Švédska, Belgie, Lucemburska, Anglie, Rakouska,
Itálie, Turecka, Litvy, Rakouska a v neposlední řadě také z Ho-
landska.
    Po pohodové cestě autobusem jsme dorazili do malého ho-
landského městečka Sittard a poté, co jsme zde absolvovali
vážení, jsme se jeli vyspat na tolik očekávaný den. Dopoledne
se začalo zápasit a jako první nastupovali naši nejmladší svě-
řenci v kategorii aspirantů (věk 11–13 let) - Sára Semerádová
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a Klárka Šťastná, obě ve váhové kategorii do 45kg. Holky
předvedly bojovné srdce a vyrovnaně bojovaly
s nositelkami vyšších technických stupňů, ale i přes jejich
nasazení se jim tentokrát bohužel probojovat na stupně
vítězů nepodařilo. Pavlovi Pospíškovi (do 48kg) unikla jen
o vlas výhra čtvrtfinálového boje, ale i tak si zajistil bron-
zovou medaili. Poté se na řadu dostali junioři Jakub Šťast-
ný, ve váhové kategorii do 68kg a Robert Husák v kategorii
do 78kg. Jakub nastupoval do čtvrtfinále s menší trémou,
ale vzápětí holandského reprezentanta porazil o neuvěři-
telných sedm bodů a tím si zajistil postup do semifinálové-
ho zápasu, kde nastoupil proti současnému více-mistru
Evropy. V kopacích technikách se zdáli být oba bojovníci
vyrovnaní, soupeř však Jakuba překvapil zničujícími úde-
ry rukou a Jakub nakonec více-mistru podlehl. Robertův
semifinálový soupeř byl ve formě a Robert, byť tohoto závodníka již dříve porazil, nedokázal vítězství
zopakovat, přesto si z tohoto turnaje odvezl bronzovou medaili.

V seniorské kategorii tradičně skvěle zabojovali Marcela Miková a Pavel Černý. Marcela hned v prvním
boji svou soupeřku nekompromisně vyřadila a po celý druhý zápas si udržovala bodový náskok, poslední
vteřiny se jí však staly osudnými a nakonec se jí zvítězit nepodařilo. Pavlův skvělý výkon bohužel předčil silně
neobjektivní verdikt rozhodčích a na stupeň vítězů se mu tak stanout nepodařilo. Újezdský tým si tak domů
odvezl celkem dvě bronzové medaile. Všem závodníkům patří velká gratulace a těšíme se na další úspěchy!

Jan Kotrč trenér SK Kangsim

SUVERÉNNÍ VÍTĚZSTVÍ ÚJEZDA NA COBRA CUPU
V sobotu 10. 3. 2007 se konal na pražské Slavii turnaj Cobra Cup. Náš klub měl na tomto výhradně

českém turnaji početné zastoupení včetně dvou nových posil, Kristýny Engelové a Maroše Nováka, kteří
se oba zapsali jako nadějní bojovníci. Maroš vyhrál dva
zápasy a ve třetím finálovém zápase mu vítězství uniklo
jen velmi těsně. Už od prvních zápasů bylo jasné, kdo je
pánem tatami. Újezdští taekwondisté prokazovali své kva-
lity, bojovnost a zkušenosti, takže skoro každý si z Cobra
Cupu odvezl nějakou medaili a pomohl tak i k celkovému
vítězství celého týmu. Mezi nejúspěšnější závodníky, kteří
si z tohoto
turnaje od-
vezli zlato,
patřili: Lau-
ra Vinklerová,
Marcela Mi-
ková, Sára 
Semerádo-

vá, která mimochodem svou soupeřku porazila s velikým
přehledem, dále Martina Šizlingová, Július Smolej, Ja-
kub Šťastný, sourozenci Robert a Petr Husákovi. Tento tur-
naj byl také jakousi přípravou na další turnaje se započítá-
váním do Národní Taekwondo ligy (nejvyšší soutěže českých
taekwondistů), kde se újezdský Kangsim letos pokusí ob-
hájit loňské prvenství. Suverénní vítězství Kangsimu potvr-
dilo jeho sílu. A to sílu nejen jednotlivců, ale hlavně celého týmu, kde se všichni podporují a bouřlivě si
fandí. Doufáme jen, že naši závodníci neukojili dostatečně svůj hlad po medailích, a že si nějaký nechali
také na další turnaje.

David Krčil a Zuzana Lincová
SK Kangsim
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ZPRÁVY Z FOTBALU

Předpřípravka (hráči ročníků 2000 a mladší )
Nejmladší hráči  FK ÚJEZD NAD LESY se v průběhu měsíce dubna připravovali na svá první přátelská

utkání, která jsou naplánována na měsíc květen. Mezi již domluvená utkání patří zápasy s  SC Xaverov
Horní Počernice a s hráči Dukly ročníku 2000.

V rámci zimní přípravy jsme se rozhodli vyjet na poslední sníh do Krkonoš, kde jsme všem na sjezdovce
ukázali, že malí fotbalisté z Újezda nejsou jen dobrými hráči kopané, ale jsou také dobrými lyžaři.

Dvacetdva dětí  r. 2000, 2001 trénuje Po, Út a Čt od 16.OO -17.30 na hlavním hřišti.
Pod vedením Jana Šrámka probíhají ve středu tréninky brankářů různých ročníků.
Chtěli bychom přivítat nové členy našeho týmu a zároveň bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří

jakýmkoli způsobem podporují své děti v rozvoji pohybových dovedností.

Mladší přípravka (hráči ročníků 1998 a mladší)
Tréninky (hlavní hřiště): úterý 16,00 – 17,30 hodin

čtvrtek 16,00 – 17,30 hodin

Výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2006/2007.

12. kolo

FK Újezd n/L ,,B“  – Klánovice   7 : 1  ( 3 : 1 )
sestava: Šuleková – Mesjar, Šulek, Herčík,  Bouška, Mikuš, Přibyl, Horák, Králová, Votava, Mruvčinský
branky: 2´, 9´, 19´, 28´ Mruvčinský, 38´, 39´ Přibyl, 27´ Horák
Komentář: První jarní utkání ,,B“ týmu jsme sehráli se sousedy z Klánovic a po celkem dobrém výkonu
jsme po zásluze zvítězili. Soupeř se držel celý první poločas, ale bylo jen otázkou času, kdy se prosadíme
více před brankou, což se splnilo ve druhém poločase, kdy soupeř odpadl i po fyzické stránce. Zasloužené
vítězství našeho týmu.

FK Újezd n/L ,,A“  – Sparta  0 : 6  ( 0 : 3 )
sestava: Šulek– Mikuš, Přibyl, Šuleková, Herčík, Bouška, Králová, Votava, Podrazký, Černý, Podrazká,
Mruvčinský
branky:
Komentář: První jarní kolo ,,A“ týmu odehrála prakticky totožná sestava jako proti Klánovicím, ale tentokrát
se nám utkání nepovedlo. Utkání na strahovském stadionu bylo velice nepodařené z naší strany, hráči
nebojovali tak, jak by se slušelo na 2. tým tabulky a celkem po zásluze nás mladí sparťané přehráli. Hráči
kupili jednu chybu za druhou a dá se říci, že utkání prakticky odchodili.

13. kolo
FK Újezd n/L ,,B“  – Kyje ,,B“   5 : 0  ( 1 : 0 )
sestava: Šuleková (2.pol Černý)– Mikuš, Přibyl, Herčík, Bouška, Králová, Votava, Podrazká, Mesjar, Vese-
lovský, Mrzena
branky: 22´ Černý, 33´ Bouška, 37´ Přibyl, 39´ Šulek, 43´ Veselovský
Komentář: Na Kyje jsme přijeli s bojovnou náladou, která proti nejslabšímu týmu celé soutěže stačila na
poločasový výsledek 1:0. Po přestávce hráči začali využívat ve hře více techniky a  nacvičených akcí
a skóre začalo narůstat až do konečné podoby. Přestože tým neodevzdal na hřišti to, co v něm je, stačilo to
na povinné tři body.

FK Újezd n/L ,,A“  – Tempo   0 : 3  ( 0 : 0 )
sestava: Šulek– Mikuš, Přibyl, Šuleková, Herčík, Bouška, Králová, Votava, Podrazká, Černý, Mesjar, Vese-
lovský, Mruvčinský
branky:
Komentář: Tak jak se nám docela povedlo utkání proti Kyjím, druhý den se stejnou sestavou hráči proti
Tempu nepředvedli žádný pohledný fotbal. První poločas byl herně vyrovnaný, jen hráči Tempa měli víc
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brankových příležitostí, které ovšem neproměnili. Po přestávce se soupeř na rozdíl od nás zlepšil v koncovce
a tak přišla další porážka ,,A“ týmu. Škoda že hráči zatím nedokázali navázat na podzimní formu, kdy jsme
tyto soupeře přehrávali.

SPORT

Utkání Újezd nad Lesy – Tempo: takhle bojují naše děvčata v dresu Újezda

Tabulka po odehraném 13. kole
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Starší přípravka (hráči ročníků 1996, 1997), I.A třída Praha
Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Tréninky : Každé úterý 16.00 Blatov

Každou středu 16.00 Blatov
Čtvrtek 16.30 Blatov (pouze v případě, že následující pátek nehraje MF10A)

Výsledky odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2006/2007.

12. kolo – FK Újezd nad Lesy  - Řepy   5:2 (2:0)
Branky : 3x Foltman P., Podlipný J., Rubeš D.
Sestava : Přibyl R. – Rubeš D., Andras L., Vojáček L. – Foltman P., Konejl D. – Podlipný J. (C) , Pinkas M.
Střídali – Lipár D., Karbus J., Drdla L.
Komentář : V souboji s po podzimu třetím mužstvem tabulky jsme chtěli zvítězit a bodově se na něj dotáh-
nout. Kluci se do zápasu vrhli s chutí a celý první poločas nepustili soupeře za půli. Bohužel jsme nedoká-
zali vstřelit více branek. Po poločase jsme nechali soupeře 2x snížit na rozdíl 2 branek, ale naštěstí jsme
vzápětí vždy přidali uklidňující gól a zápas dovedli k zaslouženému vítězství.

13. kolo

Junior Praha - FK Újezd nad Lesy 2:5 (1:3)
Branky : 2x Andras L., 2x Rubeš D., vlastní
Sestava : Baudiš J. – Rubeš D., Andras L., Drdla L. – Konejl D., Foltman P. – Podlipný J.(C), Pinkas M.
Střídali – Vojáček L., Lipár D., Černý T., Novotný D.
Komentář : Po výborném začátku a rychlém vedení 3:0 přišlo nepochopitelné uspokojení a snížení soupe-
ře na 2:3. Naštěstí si kluci uvědomili, že takto cesta k vítězství nevede a opětným zvýšením svojí aktivity
přidali 2 branky a zápas dovedli do vítězného konce.

SPORT

Starší přípravka po zápase s Juniorem.

Zleva nahoře stojící : Konejl D., Pinkas M., Andras L., No-
votný D., Černý T., trenér Chumlen Jan
Zleva uprostřed klečící: Lipár D., Rubeš D., Drdla L., Vojá-
ček L.
Zleva dole ležící: Foltman P., Baudiš J., Podlipný J.
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Roman Mruvčinský

SPORT

ZPRÁVY Z REKREAČNÍ KOPANÉ
V současné době má Újezd nad Lesy v oficiální soutěži Sportovního klubu rekreační kopané, jenž má

více, než čtyřicetiletou tradici, dvě mužstva. A mužstvo hraje I.B třídu a tým hráčů nad 35 let bojuje o body
v přeboru Prahy. A mužstvo vstoupilo do jarní části sezóny 2006/07 vítězstvím v Kolodějích nad týmem
Motexu 2:1 (10.4.). Poté zvítězilo v přátelském utkání ve Sluhách 3:1 (13.4.).

Viktor Zollmann
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Smuteční oznámení
Pan Václav Potůček, bývalý učitel základní školy v Újezdě nad Lesy a Klánovicích,

zemřel v Turnově v lednu letošního roku. Poslední rozloučení se bude konat v neděli 13. 5.
v 17 hod. odpoledne na hřbitově v Kolodějích, kde bude uložena urna s ostatky do rodin-
né hrobky.

Zarmoucená rodina.

ZPRÁVA PRO SENIORY
Kdo má zájem o kurzy základů práce na počítači,

ať se přihlásí písemně nebo telefonicky u pí Svátko-
vé, Starokolínská 136, tel: 281 972 999.

Kurzy budou probíhat v knihovně v Lomecké uli-
ci. Lektoři jsou již zajištěni, rozsah kurzů bude zá-
jemcům upřesněn.

Anna Vlková, komise

Poděkování
Srdečně děkuji MČ Praha 21, Svazu posti-

žených civi l izačními chorobami a Svazu dů-
chodců za milé přání a dárky k mým  80-letým
narozeninám. I já Vám přeji  stále zdraví a po-
hodu.

Milada Manová

Výzva

Pomozte obnovit společenskou rubriku

Každému místnímu zpravodaji „sluší“ společenská rubrika. Kdo se narodil, kdo slaví významné jubile-
um, které páry se rozhodly vstoupit do manželství, i vzpomínka na ty, kteří nás opustili. Takové informace
se objevovaly ve většině obecních periodik a mnozí je rádi četli a do rubriky přispívali. Aby oznámili důleži-
tou rodinnou událost, nebo prostřednictvím zpravodaje blahopřáli či poděkovali svým blízkým. Stejně tomu
bylo i v Újezdském zpravodaji.

Zákon o ochraně osobních údajů ale znemožnil tyto informace zveřejňovat, aniž by s nimi lidé, kterých
se týkají, souhlasili. Proto se společenská rubrika ztratila.

Rádi bychom tuto milou tradici obnovili. Prosím, pomozte, nám. Pokud budete chtít oznámit významné
výročí či událost nebo poslat prostřednictvím zpravodaje někomu poděkování, obraťte se na nás, rádi vaše
údaje zveřejníme. Budete-li si přát, včetně fotografie.

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.
redakce zpravodaje

Chystá se devátý ročník Bambiriády
Bambiriáda - největší přehlídka činností sdružení

dětí a mládeže a středisek volného času startuje
24.května. V sedmadvaceti městech republiky potr-
vá do 27. května.

Újezd nad Lesy nejblíž bude akce v Praze na
Střeleckém ostrově. Pro zájemce je připraven pro-
gram každý den od čtvrtka do soboty od 9.00 do
18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin.

Ústředním tématem projektu je motto: Každý jsme
jiný, všichni rovnoprávní. Děti i jejich rodiče budou
mít možnost získat informace o nabídkách, jak hod-
notně trávit volný  čas a seznámit se s činností růz-
ných sdružení, klubů a nadací. Mimo jiné se tu před-
staví i preventivní a vzdělávací aktivity ministerstva
vnitra. Jak uvedla zástupkyně ministerstva Jarmila
Hanková, ve společném stanu na Střeleckém ostro-

vě předvedou svůj program vybrané složky rezortu –
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, i nově při-
zvaná spolupracující občanská sdružení Zdraví-ži-
vot a Psi pro život.

V rámci celobambiriádního programu v Praze mají
účastníci zdarma vstupné do Národního muzea, Leto-
hrádku Kinských-Musaion, Náprstkova muzea, Lapi-
dária Muza A. Dvořáka, Muza B. Smetany, Českého
muzea hudby, Poštovního muzea, Muzea policie ČR,
Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvěz-
da, Muzea Městské hromadné dopravy a Národního
zemědělského muzea. V řadě dalších objektů platí po
dobu konání Bambirády vstupné se slevou.

Bambiriádu můžete navštívit mimo jiné i v Nymburku,
v městském parku Pod hradbami a okolí, a to 25. května
od 9.00 do 22.00 a 26. května od 9.00 do 18.00 hodin.

redakce zpravodaje



35

Sudoku
je číselná křížovka. K jejímu luštění nepotřebujete extra matematické nadání. V tabulce

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

Pravidla SUDOKU

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

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

RŮZNÉ
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RŮZNÉ

PLACENÁ INZERCE

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

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

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

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

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

Pmeuservis U MARUŠKY s rychloservisem
na P-9 v Běchovicích hledá na HPP nebo na ŽL

AUTOMECHANIKA
Volejte 604 269 136

Hledám spolehlivou a seriózní paní na
ÚKLID V DOMÁCNOSTI jedenkrát týdně.

Platové podmínky velmi dobré
Mobil: 732 275 039
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

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

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

Provozovna:

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

David Červenka

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

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

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

Tel.: 602 619 966
Fax: 281 972 618

HLEDÁM PRÁCI
V OBORU ELEKTROMECHANIČKA

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

Tel.: 281 970 169    mobil: 607 683 916
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

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

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

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

✓ Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
✓ Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
✓ Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
✓ Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy PRINCE COLOR, PRIMALEX, RELIUS
✓ Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd…..
✓ Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
✓ Betonové plotovky KB BLOK,  ztracené bednění, ploty, pletivo
✓ Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
✓ SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
✓ Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
✓ Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..

✓ Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
✓ Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR
✓ Kamionové dodávky po celé ČR
✓ Kompletní zásobování staveb
✓ Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
✓ Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (5% DPH)

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

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace

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

Agelena - Z. Zídková

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
Jana Maňhalová

Březí 146 - Říčany - Tel.:  606 486 910

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

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

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9
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HLEDÁM MENŠÍ PROSTORY
k pronajmutí (10–15 m2) v Újezdě nad Lesy

jako sklad sezónního zboží
CENA DOHODOU

Tel.: 608 98 27 11 (8–21)

SVĚŘTE SE ODBORNÍKŮM
Štěpán HEŠTERA

MALOVÁNÍ a TAPETOVÁNÍ
Vašich bytů, domů a provozoven

Tel.: 281 981 310,  606 546 718

Přijmeme

spolehlivou prodavačku
pro prodej potravin do večerky

v  Újezdě nad Lesy.

Směny: krátký - dlouhý týden

Tel.: 605 975 842

cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON, lepidlo zdarma, AKU cihly – bezkonkurenční ceny
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 35 %
tvárnice YTONG, H+H, Q-POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER  a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, MAKROFLEX, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX MISTRAL – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny, ASV komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, PRIMA FENESTRA – slevy až 15 %

  slevy z ceníku výrobců
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách

STAVEBNINY STAKO®

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254

e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMAAkce KVĚTEN
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ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
SPRÁVNÍ  ÚKONY na  DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU

Růžena Hájková
602 253 108, 602 259 250

Machovická 1676,   Újezd nad Lesy

● přihlášení
● odhlášení
● převody
● změny v TP
● ztráta TP, OTP, SPZ ...
● dovozy
● povinné ručení

Příjem a výdej: Ne – Čt: Od 17.00 do 19.00

Od 20.00 do 22.00

Opět si Vás dovolujeme pozvat do naší restaurace.

Díky krátké zimě a pěkným jarním dnům už otevíráme
venkovní terasu.

Každou SOBOTU, přeje-li nám pěkné počasí otevíráme
už ve 13:00 a většinu jídel připravujeme na venkovním grilu.

Naše restaurace se specializuje na steakovou kuchyni
dále se inspirujeme mexickou kuchyní, máme i speciality
exotické, například z klokaního nebo krokodýlího masa, ale
nezapomínáme ani na českou klasiku.

Rádi pro Vás připravíme svatební hostinu, oslavu
promoce, narozenin a j iných rodinných či f iremních
příležitostí. Samozřejmě pro Vaše oslavy bude prostor
i mimo náš otevírací čas a menu se Vám přizpůsobí.

OTEVŘENO Pondělí – Sobota od 18:00
Sobotní grilování od 13:00

RESTAURACE KROKODÝL
LOMECKÁ 1807  INFORMACE A REZERVACE
PRAHA 9 ÚJEZD NAD LESY           TEL:775 248 650

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

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

Kopírování videokazet VHS na DVD
Možnost vyzvednutí i doručení zakázky

u Vás doma ZDARMA.

Tel.: 281 980 621, 602 860 541        Internet vhsnadvd.wz.cz

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou

mobil: 605 532 699  pesim.yamaha@seznam.cz
P R A H A

Prodej KOI KAPRŮ
a veškerého příslušenství k zahradním jezírkům
Blatov - areál penzion Bonsai

Tel.: 602 688 866

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - European Tae Bo, European Spin Gym, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

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

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

Masáže
thajské masáže, masáž horkými kameny,

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

Sauna, Vířivá vana, Solárium
www.topresort.cz

Hledáme maséra nebo masérku
na odpolední hodiny.
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