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Vložená příloha-Prázdninové jízdní řády

Vážení čtenáři,

Přejeme Vám všem hezkou dovolenou, pěkné sluneční počasí
a dětem příjemné prožití prázdnin.

Pokud se rozhodnete  trávit letní prázdniny u vody, připravili jsme
pro vás článek o letním koupání v okolí Újezda nad Lesy.  Kdo se
chystá na  letní dovolenou mimo své bydliště, dočte se v rubrice
„žijeme v újezdě“  několik rad, jak zabezpečit svůj majetek.

Kdo raději tráví dovolenou na zahrádce, může si přečíst v rubrice
„prázdninová zahrádka“, jak vylepšit svou letní zahrádku. Samo-
zřejmě jsme  nezapomněli na ty, co přes léto využívají městskou
hromadnou dopravu a jistě ocení vloženou přílohu prázdninových
autobusových jízdních řádů.

Na stránkách našeho zpravodaje se na Vás opět  budeme  těšit
v měsíci září.

redakční  rada Újezdského zpravodaje
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Informace z 12. jednání Rady MČ
Praha 21 ze dne 16. května 2007

Schvaluje

- z důvodu časové tísně byly
telefonicky osloveny tři firmy
pro zajištění zhotovitele na
polyfunkční dům, a to: 1. Advo-
kátní kancelář Mgr. Petr Mimo-
chodek, Bělehradská 77,
120 00 Praha 2; 2. Chy-
til&Mann, advokátní kancelář,
Maiselova 15, 110 00 Praha 1;
3. Advokátní kancelář, Mgr. Dan
Modlitba, advokát, Na Bělidle
2/830, 150 00 Praha 5.  Ceno-
vé nabídky předložily všechny
tři firmy, a to: 1. Advokátní kan-
celář Mgr. Petr Mimochodek
546.400,- Kč; 2. Chytil&Mann,
advokátní kancelář 170.750,-
Kč; 3. Advokátní kancelář,
Mgr. Dan Modlitba 546.400,-
Kč.  Rada MČ Praha 21
schvaluje nejnižší nabídku
170.750,-Kč advokátní kance-
láře Chytil&Mann s tím, že do
příštího jednání Rady MČ
Praha 21 budou zjištěny maxi-
mální finanční náklady spojené
s jednotlivými právními úkony

- nájemní smlouvu na pronájem
části pozemku č. parc. 1014/11
v k. ú. Újezd nad Lesy souhlasí
s oddělením trvale zastavěné
části pozemku KN 1014/11
v k. ú. Újezd nad Lesy pro stav-
bu „Modernizace traťového
úseku Praha Libeň – Praha
Běchovice“ a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 konzulto-
vat znění smlouvy s advokátní
kanceláří a pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem ná-
jemní smlouvy a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 Odboru
majetku a investic (dále jen
OMI) informovat žadatele

- protokoly č. PP/23/08/405/06
a PP/23/08/406/06 o převodu
hmotného majetku získaného
investiční výstavbou. Schvalu-
je převzetí hmotného majetku
do správy MČ Praha 21 a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem předmět-

ných protokolů
- odejmutí staveb v majetku hlav-

ního města Prahy ve správě
MČ Praha 21
1) Chodecké světelně signali-
zační zařízení Blatov v hodno-
tě 754.680,-Kč;
2) Chodecké světelně signali-
zační zařízení Polesná
v hodnotě 654.678,- Kč;
3) Chodecké světelně signali-
zační zařízení s možností
výjezdu autobusu MHD na Ro-
hožníku v hodnotě1.370.481,-
Kč; ze správy MČ Praha 21
a předání těchto staveb v uve-
dených finančních hodnotách
do správy hlavního města Pra-
hy – Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy – odbor sprá-
vy majetku a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- zvýšení limitu veřejné zakázky
malého rozsahu pro způsob
zjištění ceny výzvou 3 subjektů
a stavebních prací na 2.000 tis.
Kč bez DPH a zároveň  ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zapraco-
vat změnu do interní směrnice
č. 2/06 – zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu

- zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na akci „Rekon-
strukce pavilonu 05 objektu
ZŠ a MŠ v Polesné 1690“ a pod-
mínky zadání VZMR a zároveň
schvaluje seznam firem k před-
ložení nabídky: 1) KFH TRA-
DING, s.r.o., K Nedvězí 66, 104
00 Praha 10; 2) JMT Stav, s.r.o.,
Pšeničná 20, 190 11 Praha 9,
3) HORKA stavební spol., s.r.o.,
Horka 47, Přišimasy, 282 01
Český Brod a dále ukládá OMI
vyzvat firmy dle schváleného
seznamu k předložení nabídky
a výsledek hodnocení předložit
Radě MČ Praha 21 a ukládá
OMI uveřejnit výzvu dle § 38
zákona 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách

- Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 47/
06 o spolupráci s RHM, spol.
s r.o. a pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem Dodatku

č. 8 ke smlouvě č. 47/06
- využití odvodu části výtěžku

z VHČ dle § 16 zákona č. 202/
1990 Sb., na vybudování umě-
lého povrchu kurtů na multi-
funkčním sportovišti v Újezdě
nad Lesy v částce 154.844,- Kč

- opakované uveřejnění záměru
na akci „Výstavba domu senio-
rů v Újezdě nad Lesy“ a záro-
veň ukládá starostce pí Vlásen-
kové předloži t  mater iál  na
červnovém jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- rozpočtové opatření č. 22 –
úprava rozpočtu v roce 2007 –
použití finančních prostředků
z poj istného plnění České
pojišťovny, a.s., ve výši 45.800,-
Kč na uhrazení škody způsobe-
né vichřicí na MZŠ a MŠ Po-
lesná v kap. 08 – Hospodářství,
dle tabulky, která je nedílnou
součástí  usnesení

- rozpočtové opatření č. 24 –
úprava rozpočtu v roce 2007 –
převedení finančních prostřed-
ků ve výši 250.000,- Kč
z položky opravy v kap. 03 –
Doprava na investiční položku
(stavby) v téže kapitole na do-
končení rekonstrukce komuni-
kace v ulici Čenovická – pod
č. stavby 8414 „Opravy a rek.
komunikací III. a IV. tř.“, dle ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení

- rozpočtové opatření č. 25 –
úprava rozpočtu v roce 2007 –
poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku MZŠ a MŠ Polesná ve
výši 35.000,- Kč na podporu
programu třídění odpadu v kap.
04 – Školství, mládež a samo-
správa z položky rezerva
v kap.10 – Pokladní správa, dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí  usnesení

- rozpočtové opatření č. 26 –
úprava rozpočtu v roce 2007 –
finanční spoluúčast MČ Praha
21 ve výši 352.000,- Kč na fi-
nancování investiční akce „Re-
konstrukce školního hřiště MZŠ
a MŠ Polesná“ (č. akce 4389,
č. projektu 1017/1) v rámci
schválení grantových programů
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podpory sportu a tělovýchovy
z MHMP formou investiční úče-
lové dotace (transferu) přísp.
organizaci MZŠ a MŠ Polesná
v kap. 04 – Školství, mládež
a samospráva z položky rezer-
va v kap. 10 – Pokladní správa,
dle tabulky, která je nedílnou
součástí  usnesení

- rozpočtové opatření č. 27 –
úprava rozpočtu v roce 2007 –
pořízení frankovacího stroje na
odesílání úřadové pošty, převe-
dením finančních prostředků ve
výši 81.300,- Kč z položky lea-
sing na investiční položku stro-
je, přístroje a zařízení v kap. 09
-Vnitřní správa, dle tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí  usne-
sení

- převedení pohledávek do ná-
kladů (nedaňové) hospodářské
činnosti v roce 2007 v celkové
výši 65.161,49 Kč, kterou před-
ložila referentka bytového hos-
podářství a VHČ pí Mrázová.
Jedná se o pohledávky za spo-
třebu el. energie z anténních
systémů na budově MZŠ
Polesná, za výměnu bytového
zařízení v roce 2002 a za DPH
v roce 2004

- v souladu s doporučením
Komise koncepce a rozvoje
úpravu ÚPn SÚ HMP č. U 0526
v k. ú. Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zaslat vyjádření odboru
územního plánu MHMP

- nájemní smlouvu na byt Žíže-
lická 1613/16, 190 16 Praha 9,
s paní Ilonou Hlaváčkovou a zá-
roveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34/
07 se společností Pragoprojekt,
a.s. a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod
pisem Dodatku č. 1

- termín konání Zastupitelstva
MČ Praha 21 – pondělí 18.
června 2007 v 18,00 hod., kte-
ré se bude konat v zasedací
síni Úřadu MČ Praha 21

- pronájem objektu trafika a ve-
řejné WC v souladu s podmín-

kami uvedenými v záměru a za
finančních podmínek požado-
vaných v nabídce paní Kropáč-
kové a zároveň ukládá VHČ
(pí Mrázové) dojednat konečné
znění smlouvy s nájemcem
objektu trafika a veřejné WC
paní Kropáčkovou a dále pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- doplnění procentuálního hod-
nocení kritérií následovně: - na-
bídková cena 80 %; - termín do
dávky 10 %; - sankce 5 %;
- reference a záruky 5 %

Souhlasí

- se záměrem prodat pozemky
č. parc. 4306/4, 4306/13, 4306/
25, 4306/26, 4306/31, 4306/37,
4306/38, 4306/39, 4306/40,
4306/41, 4306/42, 4306/43
v k. ú. Újezd nad Lesy zapsané
na LV č. 2329, vedené u Katas-
trálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pra-
coviště Praha, a to za cenu ob-
vyklou. U vybraných zájemců,
spoluvlastníků konkrétních
bytových domů resp. Společen-
stvích vlastníků jednotek, kte-
ré přiléhají ke konkrétním po-
zemkům a které jsou uvedeny
v příloze usnesení, bude mož-
né prodat pozemky i za cenu
výrazně nižší než za cenu ob-
vyklou. Jako cena minimální je
zde pro tento případ stanove-
na částka odpovídající 20 %
ceny obvyklé. Dále ukládá  sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21.

- s plněním rozpočtu MČ Praha
21 za 1. čtvrtletí 2007 dle přílo-
hy, která je nedílnou součástí
or iginálu  usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento materi-
ál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s návrhem závěrečného účtu
MČ Praha 21 za rok 2006, to
znamená celoroční hospodaře-
ní MČ Praha 21 za rok 2006
bez výhrad dle přílohy, která je
nedílnou součástí or iginálu

usnesení. Originály jednotli-
vých podkladů pro posouzení
celoročního hospodaření včet-
ně všech příloh (komentáře, ta-
bulky, sestavy, výkazy) jsou
k nahlédnutí v sekretar iátu
tajemníka ÚMČ Praha 21
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 18
– změna rozpočtu v roce 2007
– přijetí finančních prostředků
formou investičního transferu
z MHMP ve výši 500.000,- Kč
v rámci schválení grantových
programů na investiční akci
„Rekonstrukce školního hřiště“
(č. akce 4389) pro MZŠ a MŠ
Polesná 1690, Praha 9 – Újezd
nad Lesy (formou investičního
příspěvku) v kap. 04 – Školství,
mládež a samospráva, dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 19
– změna rozpočtu v roce 2007
– přijetí finančních prostředků
formou neinvestičního transfe-
ru z MHMP ve výši 77.500,- Kč
pro místní knihovnu v kap. 06 –
Kultura, sport a cestovní ruch,
dle tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení  a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha
21

- s rozpočtovým opatřením č. 20
– úprava rozpočtu v roce 2007
– ponechání investičních úče-
lových prostředků z dotace
z MHMP ve výši 5.254.900,- Kč
z roku 2006 na stejný účel
v roce 2007 pro kap. 02 – Měst-
ská infrastruktura a 06 – Kultu-
ra, sport a cestovní ruch, dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí  usnesení a ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 21



4

ZPRÁVY Z RADY

– změna rozpočtu v roce 2007
– příjem investičního transferu
z MHMP ve výši 15.000.000,-
Kč na investiční akci č. 4226
„Výstavba polyfunkčního domu
v centru obce“ v kap. 08 - Hos-
podářství, dle tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 28
– změna rozpočtu v roce 2007
– převedení finančních pro-
středků z vedlejší hospodářské
činnosti ve výši 5.000.000,- Kč
do hlavní činnosti ÚMČ Praha
21, a to na tyto investiční akce:
a) Opravy a rekonstrukce míst-
ních komunikací III. a IV. tř.
(ORG 8414) ve výši 320.000,-
Kč v kap. 03 – Doprava; b) Re-
konstrukce učeben MZŠ a MŠ
Polesná 1690 včetně vnitřního
vybavení ve výši 2.500.000,-
Kč, z toho stavební práce
1.800.000,- Kč drobný hmotný
dlouhodobý majetek 700.000,-
Kč v kap. 04 – Školství, mládež
a samospráva. Finanční pro-
středky ve výši 700.000,- Kč na
pořízení drobného hmotného
majetku budou zaslány MZŠ
a MŠ Polesná formou příspěv-
ku přísp. organizacím (neinves-
tiční transfer); c) Multifunkční
sportoviště (ORG 8743) ve výši
2.180.000,- Kč v kap. 06 –
Kultura, sport a cestovní ruch.
Tabulka je nedílnou součástí
usnesení. Zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s opravou t iskové chyby
v Usnesení Zastupitelstva MČ
Praha 21 č. 43 ze dne
19.3.2007 takto: Zastupitelstvo
MČ Praha 21 schvaluje Smlou-
vu o převodu vlastnictví jednot-
ky Rohožnická 1606/6
manželům Vlkovým za cenu
557413,- Kč  a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

Informace z 13. jednání Rady MČ
Praha 21 ze dne 30. května 2007

Jmenuje

- pí JUDr. Vladimíru Kozákovou
vedoucí Odboru životního pro-
středí a dopravy Úřadu MČ Pra-
ha 21  a zároveň schvaluje její
platový výměr, a to ke dni 1. 6.
2007.  Platový výměr je nedíl-
nou součástí usnesení. Dále
pověřuje tajemníka pana Vladi-
míra Saitze podpisem platové-
ho výměru

Schvaluje

- úplatu v mateřských školách: 1.
MŠ, Čentická 2222,  MŠ Sed-
mikráska, Lišická 1502, MŠ Ro-
hožník, Žárovická 1653 a  MŠ
Sluníčko v MZŠ a MŠ, Polesná
1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy
na školní rok 2006/2007, a to

Trvá

- na svém Usnesení Rady MČ
Praha 21 č. 170 ze dne 14.5.2003
– návrh na jednotný systém pro
udělování souhlasu s prominutím
poplatků z prodlení za dluhy váz-
noucí na nájemném a platbách za
služby

Konstatuje

- že v současné době probíhá
s majitelem objektu č.p. 492,
ul. Holšická řízení o odstranění
stavby. Pokud majitel podá žá-
dost o dodatečné povolení stav
by, Rada MČ Praha 21 nemá
námitek proti výstavbě neruší-
cí provozovny vinotéka, nikoli
vinárna a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI), aby ten-
to stavebník byl přizván na KKR

I n fo r m a c e z  m i m o ř á d n é h o
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 21. května 2007

Schvaluje

- hodnotící kritéria pro veřejnou
zakázku „Novostavba poly-
funkčního domu“ a jejich váhu
v % následovně: nabídková
cena bez DPH 40 %; platební
podmínky (úvěrování + splátky)
30 %; termín realizace 15 %;
záruční doba 10 %; lhůta pro
odstranění vad 5%

I n fo r m a c e z  m i m o ř á d n é h o
jednání Rady MČ Praha 21
ze dne 28. května 2007

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 (Odboru
majetku a investic) doplnit ve
smlouvě o poskytování právní
moci v odstavci I. (Výstavba poly-
funkčního domu, Praha 21, Sta-
rokolínská). Dále schvaluje smlou-
vu o poskytování právní pomoci ve
věci veřejné zakázky na stavební
práce akce „Výstavba polyfunkč-
ního domu“ s advokátní kancelá-

ří Chytil & Mann a pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
smlouvy

Schvaluje

- oznámení o podlimitní veřejné
zakázce „Výstavba polyfunkčního
domu Praha, Praha 21, Staroko-
línská“ po následujících úpravách:
1. Oddíl I) 1) Kontaktní místa:
MČ Praha 21, statutární orgán,
tel : 777 709 606,K rukám:
Andrea Vlásenková - mail:
andrea.vlasenkova@praha21.cz,
fax: 281971695;
2. Oddíl II.1.1 Výstavba polyfunkč-
ního domu Praha, Praha 21, Sta-
rokolínská;
3. Oddíl III.1.2) Vyplacení 10 %
pozastávky je podmíněno předlo-
žením garantované bankovní zá-
ruky ve výši 5 mil. Kč;
4. Oddíl III.1.2.) vynechat text
„s možností postupného uvolňo-
vání po 6 měsících od předání díla
– viz také bod VI.3“
5. oddíl IV.3.8) Prověřit proč není
kolonka vyplněna
V celém oznámení opravit chyby
v textu. Dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 odeslat oznámení po
úpravách do IS VZ US.
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ve výši 600,- Kč na dítě do 5
let věku/měsíc dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělá-
vání a vyhlášky č. 43/2006 Sb.,
o předškolním vzdělávání,
kterou se mění vyhláška
MŠMT č. 14/2005 Sb.
v platném znění

- vrácení části finančního daru
na MHMP ve výši 37.355,60 Kč
za nesplnění požadované mi-
nimální spoluúčasti příspěvko-
vé organizace MZŠ a MŠ
Polesná na celkových nákla-
dech grantového projektu č.
1016/1 na Rek. atletického
oválu 250 m˛ - MZŠ a MŠ Po-
lesná (ORG 8835). Na vrácení
finančních prostředků Magis-
trátu hlavního města Prahy
(dále jen MHMP) se bude po-
dílet zřizovatel, tj. MČ Praha 21
a jím zřízená příspěvková or-
ganizace MZŠ a MŠ Polesná
50 % (každá z organizací za-
platí 18.677, 80 Kč).

- platový výměr na 3. čtvrtletí
roku 2007: 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, pí ředitelce Miluši Benát-
ské, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653
a řediteli Mgr. Miroslavu Kur-
kovi, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, MZŠ a MŠ, Polesná
1690, a to s platností od 1. 7.
2007. Platové výměry jsou ne-
dílnou součástí originálu usne-
sení. Zároveň pověřuje starost-
ku pí Vlásenkovou podpisem
platových výměrů.

- program  jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21  dle předlo-
ženého návrhu, který je nedíl-
nou součástí  usnesení a zá-
roveň souhlasí s doplněním
programu o body z dalších jed-
nání Rady MČ Praha 21 do
doby konání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- smlouvu o zřízení věcného

břemene pro uložené kabelo-
vé přípojky 1 kV v pozemcích
č. parc. 1393/11 a 1394/1 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- smlouvu o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o uložení In-
ženýrských sítí na překládku
komunikačního zařízení do po-
zemků parc. č. KN 1394/1 a PK
714/1 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku
píVlásenkovou podpisem smluv

- smlouvu s obcí Sibřina o vy-
užití pozemku parc č. 4279 pro
krátkodobé parkování osobních
automobilů rodičů a návštěvní-
ků MŠ Sibřina  a zároveň uklá-
dá starostce pí Vlásenkové
vstoupit v jednání se starostou
obce Sibřina o možnosti umís-
tění dětí z MČ Praha 21 do MŠ
na Sibřině a o možnosti uzavře-
ní smlouvy o spolupráci a dále
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- záměr na vypůjčení pozemků
parc. č. 2267 a 2268 k.ú. Újezd
nad Lesy společnosti Skanska
CZ, a.s. za účelem vybudování
zařízení staveniště pro stavbu
č. 3140 „TV Újezd nad Lesy,
etapa 0011 Rohožník“ po dobu
realizace rekonstrukce kanali-
začního přivaděče na čističku
odpadních vod Blatov a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zveřejnit tento záměr na
úřední desce

Souhlasí

- s rozpočtovým opatřením č. 33
– změnou rozpočtu v roce
2007, dle předloženého návrhu
- tabulky, která je nedílnou  sou-
částí  usnesení. Jedná se o pří-
jem neinvestiční účelové dota-
ce (transferu) z MHMP ve výši
100.000,- Kč na př ípravu
a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti v kap. 09 – Vnitřní
správa. Ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 35
a 36 – změny rozpočtu v roce
2007, dle předloženého návrhu
- tabulek, které jsou nedílnou
součástí usnesení. Jedná se
o příjem neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu
z MF ve výši 248.900,- Kč
k úhradě nákladů vzniklých
v souvislosti s výkonem agen-
dy sociálně-právní ochrany dětí

– záloha na II. čtvrtletí roku 2007
v kapitole 09 – Vnitřní správa
a účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z MF ve
výši 57.600,- Kč jako zálohu na
I. čtvrtletí roku 2007 na úhradu
poštovného v souvislost i
s výplatou dávek státní sociál-
ní podpory v kapitole – 09 Vnitř-
ní správa.  Zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit
materiál ke schválení na červ-
nové jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Informace z 3. zasedání Zastu-
pitelstva  MČ  Praha 21 konaného
dne 19. března 2007

Schvaluje

- program 3. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- smlouvu na prodej pozemku
č. parc. 488 o výměře 312 m2
v k. ú. Újezd nad Lesy, panu
Luboši Walterovi za celkovou
cenu 667 056,- Kč a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- smlouvu o převodu vlastnictví
bytové jednotky Žíšovská 1627/
11 panu Stanislavu Vyvialovi
a paní Vilmě Hynkové za cenu
322 673,- Kč a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- smlouvu o převodu vlastnictví
bytové jednotky Rohožnická
1606/6 manželům Vlkovým za
cenu 557 513,- Kč a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- smlouvu o převodu vlastnictví
bytové jednotky Žiželická 1613/
1 panu Ladislavu Pochylému za
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cenu 602 418,- Kč a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenko-
vou podpisem smlouvy

- studi i  polyfunkčního domu
v Újezdě nad Lesy, kterou zpra-
covala firma RHM, spol. s r.o.

- rozpočtové opatření č. 6 – úpra-
va rozpočtu v roce 2007 –
poskytnutí finančního neinves-
t ičního př íspěvku ve výši
10000,- Kč pro OS pro provoz
CIOP Měšice v kapitole 05 –
Zdravotnictví a sociální oblast
z položky rezerva v kapitole 10
-Pokladní správa

- rozpočtové opatření č. 2 – změ-
na rozpočtu v roce 2007 – při-
jetí neinvestiční účelové dota-
ce ze státního rozpočtu z MPSV
na výplatu dávek sociální péče
a dávek pomoci v hmotné nou-
zi  ve výši  6 847 700,- Kč
v kapitole 05 – Zdravotnictví
a sociální oblast; rozpočtové
opatření č. 3 – změna rozpočtu
v roce 2007 – přijetí neinves-
tiční účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu z MPSV na výpla-
tu příspěvku na péči ve výši
4 569 300,- Kč v kapitole

05 – Zdravotnictví a sociální
oblast a rozpočtové opatření
č. 7 – změna rozpočtu v roce
2007 – přijetí účelové neinves-
tiční dotace ze státního rozpoč-
tu ve výši 231 000,- Kč k úhra-
dě nákladů souvisejících
s výkonem sociálně právní
ochrany dětí ,  a to dle ta-
bulek, které jsou nedílnou sou
částí usnesení.

- odměny za výkon funkce čle-
nům Zastupitelstva MČ Praha
21 na základě nařízení vlády
č. 614 ze dne 20. prosince
2006, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.

- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za rok 2006 dle návrhu, který
je nedílnou součástí originálu
usnesení

Volí

- mandátovou komisi ve složení:
předseda: pan Voňka, členové:
pan Janda a paní Diepoltová

- návrhovou komisi ve složení:
předseda: pan Sikač členové:
pan Ondřej Vojta a paní Juře-
nová

Bere na vědomí

- plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- že na uveřejněný záměr MČ
Praha 21 č. 364 na prodej po-
zemku č. parc. 4306/4 v k. ú.
Újezd nad Lesy v ulici Miletic-
ké nebyla podána žádná nabíd-
ka a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 zpracovat globální zá-
měr na privatizaci pozemků
přilehlých ke společenstvím
vlastníků na Rohožníku

- stížnost pana Vlacha týkající se
na nedokončení chodníků a ne-
odstranění závad na hlavní
komunikaci a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové odpo-
vědět stěžovateli v intencích
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

Jmenuje

- pana Ing. Tomáše Vaníčka
a paní MUDr. Barboru Diepolto-
vou zástupci do Školské rady
MZŠ a MŠ Polesná 1690 dle
zákona č. 561/2004 Sb.

Z ÚŘADU

JAK JE TO SE ŠKOLKAMI A ŠKOLOU V ÚJEZDĚ NAD LESY ?

Minulý týden se mi dostaly do rukou dva  články na téma „kapacita předškolních zařízení v Praze “.
Jeden jsem nalezl v Mladé frontě DNES a říkal, že Městská část Praha 6 zavřela za posledních několik let
asi 40 školek… A v posledním čísle Újezdského zpravodaje jsem si pak přečetl článek rozhořčené mamin-
ky, která si stěžovala na nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení tady u nás v Újezdě nad Lesy
a především na to, že Rada Městské části nepřikládá této oblasti patřičný význam.

Dovolím si čtenářce Újezdského zpravodaje oponovat, neboť v posledních několika letech byla kapacita
školek výrazně posílena a i na další roky MČ připravuje nebo podporuje projekty tohoto typu.
· Tak například ve školním roce 2004/5 byly v prostorách Základní školy Masarykova upraveny prostory
pro nově založenou MŠ Sluníčko, která má dnes kapacitu téměř 60 dětí.
· O rok později, ve školním roce 2005/6 musela MČ řešit velký problém spojený se zánikem jedné z MŠ na
území Újezda a v rekordně krátké době postavila úplně novou MŠ v Čentické ulici, kterou dnes navštěvuje
56 dětí.
· Městská část současně ze svého rozpočtu formou grantu a dotací na stravování podporuje provoz Baby
centra, které též mohou děti z Újezda  využívat.

Pokud  jde  o plány na další roky, tak Rada MČ podpořila na Magistrátu HM Prahy žádost MČ Běchovice
o finanční příspěvek na výstavbu nové MŠ v této městské části. A v této školce by poté měla být jedna třída
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o 20 dětech „rezervována“ pro děti z Újezda.  Obdobné plány jsou připravovány společně se zastupiteli
Sibřiny. Nezbývá než doufat, že tyto záměry vyjdou.

Přestože kapacita školek roste, bohužel se ani v následujících letech nepodaří umístit do školek všech-
ny děti žadatelů.  To je prostě fakt, se kterým se dnes potýkají všechny rostoucí části Prahy a Újezd nad
Lesy do této kategorie nepochybně patří.

A protože je jasné, že silné předškolní ročníky velmi rychle dorostou do školních let, je potřeba řešit
i kapacitu školy.  V letošním roce Rada MČ uvolnila z rozpočtové rezervy částku 2 mil. Kč na úpravu prostor
Masarykovy základní školy za účelem rozšíření počtu učeben pro stále početnější ročníky školáků. Tato
rekonstrukce je naplánována přes prázdniny a v novém školním ročníku už by tedy učebny měly sloužit
školákům.

Na základě výše uvedených faktů si dovolím tvrdit, že  MČ Praha Újezd nad Lesy – na rozdíl od jiných
částí Prahy – kapacitu předškolních zařízení aktivně řeší, postupně rozšiřuje a bude v tom nadále pokra-
čovat. Určitě to není za dané situace – mám na mysli celkový objem financí, které v tomto státě putují do
školství – jednoduché.

Tomáš Vaníček, Radní Městské části Praha Újezd nad Lesy
Hana Kořínková, odbor Školství Úřadu MČ Praha 21 Újezd nad Lesy

Vážení spoluobčané,
 

v předešlém čísle Újezdského zpravodaje jsem vás informoval o připravovaném dopravním průzkumu
bezpečnosti a řidičské kázně na újezdských silnicích. Průzkum byl zaměřen zejména na dodržování povo-
lené rychlosti v obci.

Měření proběhlo ve dnech 29. května až 3.června 2007 (viz níže uvedená tabulka). Vážení obyvatelé
Újezda nad Lesy posuďte sami, jaké podmínky pro bezpečný denní život nás řidičů, cyklistů či chodců si
sami spoluvytváříme...

Překročení rychlosti
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S ohledem na zákonem předepsanou podmínku plnoletosti, kterou každý novopečený majitel řidičského
oprávnění musí splnit v prvním případě, by jeden řekl, že zodpovědnost a rozum bude vlastnostmi každého
řidiče. Bohužel tomu tak v mnoha případech nebývá. A to jsou účastníky silničního provozu i naše děti...
 

Můžu vás ubezpečit, že nezůstane jen u těchto měření rychlostí, či případných sankcí. Měření jsou
součástí dopravní studie, která je zpracovávána v rámci dopravního generelu obce. Ten bude podkladem
pro dopravně-bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích.
 

Na závěr, zamysleme se na touto statistikou, když budeme sedat do svého auta a vyjíždět ráno do
práce, či spěchat za zábavou. Jen policejní kontroly nebo radary to nevyřeší..
 
                                                                                                       Vladislav Mareček, radní MČ Praha 21
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE

Studny - termín podání žádosti o povolení k odběru podzemních vod

Řada lidí přichází na vodoprávní úřad s žádostí o povolení k odběru podzemních vod ze stávajících
studen právě touto dobou v domnění, že žádost je možné předložit pouze do konce června. Není divu.
Média, která se vehementně pustila do informování lidí o kampani „studny“ často uvádí neúplné informace
a pro obyčejného smrtelníka je poměrně složité najít v textu to, co je skutečně pravda. I když nutno říci,
většinou je to tam někde schované.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí proto vytvořila informační leták, který podává souhrnné
informace ohledně „Povolení k odběru podzemních a povrchových vod“ a zároveň ohledně „Povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro domácnosti“. Leták je k nahlédnutí
na úřední desce úřadu MČ Praha 21, na internetových stránkách www.praha21.cz a na stránkách Minister-
stva zemědělství www.mze.cz, sekce vodního hospodářství. Více informací k této problematice naleznete
také na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Jaké jsou tedy termíny k podání žádosti o povolení k odběru podzemních vod? S podáním žádosti
rozhodně neotálejte, pokud chcete mít na konci roku v ruce platné povolení. Spočítáte-li si, kolik studen se
nachází ve správním obvodu MČ Praha 21, tzn. v Újezdě nad Lesy, Klánovicích, Běchovicích a Kolodějích,
vyjde vám velmi vysoké číslo. Většina těchto studen nemá platné povolení k odběru podzemních vod
a některé nemají ani stavební povolení. Netroufám si odhadnout kolik studen by mělo do konce roku projít
řízením o dodatečném povolení k odběru podzemních vod, ale pohybujeme se v řádu prvních tisíců. Do
dnešního dne bylo na vodoprávní úřad předloženo „pouze“ přes 500 žádostí o povolení k odběru podzem-
ních vod. Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad má jen jednoho zaměstnance, který může vydávat správní
rozhodnutí a má ve své agendě kromě těchto povolení například také povolování výstavby vodovodů
a kanalizací a dalších důležitých vodohospodářských děl, je jasné, že vydání povolení k odběru podzem-
ních vod může trvat řadu měsíců. A pokud nebude vodoprávní úřad posílen, lhůty se budou postupně
prodlužovat. Množství žádostí, které na úřad chodí, není možné v rozumném čase vyřídit .

V každém případě, žádosti o povolení k odběru podzemních vod můžete předkládat na vodoprávní úřad
během celého roku 2007, jak vyplývá i z následující tabulky. Je však už teď jasné, že žádosti podané po
1.10.2007 nebude možné stihnout do konce roku vyřídit.

Mgr. Lucie Mikšíková,
      vodoprávní úřad MČ Praha 21
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Přírodní park Klánovice Čihadla

V několika následujících číslech Újezdského
zpravodaje bych vás ráda seznámila přírodním
parkem, který se nerozkládá jen na katastru
naší městské části, ale přesahuje ho do širší-
ho okolí.

Nejen v katastru naší městské části  se roz-
kládá přírodní park Klánovice Čihadla. Tato ob-
last klidu byla vyhlášena v souladu s platnými
předpisy dne 28.3.1991 vyhláškou hl.m.Prahy
č. 3/1991.  Posláním oblastí klidu je zachovat
a tr vale chránit  vymezené část i  území pro
jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodno-
ty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení
občanů a celkově přispět ke zlepšení prostředí
města. Oblasti klidu tak představují specifickou
velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní kraji-
ny ve městě.

Př írodní park se rozkládá na západě od
Kyjského rybníka a sídliště Černý Most II na
východ, až po  západní okraj úvalského katast-
ru. Na severu se dotýká okraje Horních Počer-
nic, dále jeho hranice pokračuje okolo lesa
k nejsevernějšímu cípu Klánovic, pokračuje po
hranici katastru Klánovic dále na východ. Jižní
okraj vede od Kyjského rybníka podél drážního
tělesa na východní konec Počernického rybní-
ka, vyhýbá se areálu VÚ Běchovice, pokračuje
podél ulice Mladých Běchovic až ke křižovatce
s ulicí Podnikatelskou, dále pak k lesu, čističce
odpadních vod a odtud po hranici újezdského
katastru k ulici Starokolínské - dále Novosibřin-
ské -  podél jejího severního okraje až k úvalskému katastru.

Součástí přírodního parku jsou i intravilány městských částí - Klánovice a severní část Újezda
nad Lesy. Zároveň jeho součástí jsou i zvláště chráněná území „Klánovický les“, „Klánovice Cyrilov“,
„Xaverovský háj“, „Počernický rybník“, „Křídový výchoz na vrchách“ a „Zamokřená louka u Golfu“

Oblast klidu podléhá zvláštnímu režimu ochrany. Zpřísněný režim zde má stavební činnost  a pro-
voz motorových vozidel. Zvláštní důraz je kladen na ochranu přírody.

Les, který je součástí přírodního parku byl již v roce 1981 zařazen do lesů zvláštního určení.
Plocha celého lesního komplexu je hojně využívaná pro rekreaci a proto vyžaduje mnohem více
péče.
Část území přírodního parku je součástí funkčního nadregionálního biocentra „Vidrholec“.

I když je lesní porost součástí chráněného území neznamená to, že by se zde netěžilo dřevo.
Těžba  ale podléhá přísnému naplánování a schválení a je zaměřena především na vrácení původ-
ních druhů dřevin ( dub, habr, lípa apod.)

V lese i na loukách můžeme pozorovat spoustu živočichů - srnčí zvěře, divokých prasat,  veverek,
spatřena zde byla zmije obecná i slepýš křehký, žije zde i velké množství ptactva. Vedle mnoha druhů
pěvců to jsou i káně lesní, poštolka obecná, krahujec, jestřáb, strakapoud, sojka, datel a další.

K procházkám touto zajímavou lokalitou  můžeme využít nepřeberného množství lesních cest.

Slabochová Dana, OŽPD
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Jak správně třídit sklo a jaké je jeho zpracování ?

Jako jedna z prvních městských částí jsme byli vybráni na pilotní projekt  třídění bílého
a barevného skla a od prosince 2004 se tento projekt rozjel. Byly přistaveny nádoby  Hájek na bílé
a barevné sklo o objemu 2000 l a každý občan mohl začít třídit.
V říjnu 2006 nám Pražské služby a.s. jako jedné z prvních městských částí vyměnili tyto nádoby za
nové a to  Atttomia 3300 l. Jedná se o jednu nádobu, která má rozdělené přepážky, takže vývoz skla
musí provádět specielní auto, které je rozdělené. Za tuto výměnu bych ještě jednou chtěla poděkovat
firmě Pražské služby a.s.
Nyní bych vám ráda připomněla, co se může odložit do sběrné nádoby.

Třídíme  podle barvy skla. tzn. sklo čiré do otvoru s bílou barvou a sklo barevné se odkládá do otvoru
se zelenou barvou.

Do specializovaných kontejnerů na sklo tedy patří:
· sklo čiré do otvoru s bílou barvou a  barevné do otvoru se zelenou barvy
· nevratné skleněné lahve od nápojů 
· velké skleněné střepy 
· tabulové sklo 
· skleněné vázy, sklenice, dózy apod. 

 
Do kontejnerů na sklo nepatří:

· zrcadla 
· drátěné sklo 
· autosklo 
· keramika a porcelán 
· žárovky 
· zářivky a výbojky 
· televizní obrazovky a počítačové monitory 
· lahvičky od léčiv  

Vývoz sběrné nádoby provádí speciální auto, které má horní otvor. Auto je rozdělené na dvě půlky.
Do jedné půlky se vysypává sklo čiré a do druhé sklo barevné. vývoz skla se provádí jednou za šest týdnů.
Jelikož bylo zjištěno, že se nádoby přeplňují, je v současné době podána žádost na Magistrát hl. m. Prahy
o zvýšení četnosti vývozu těchto nádob.

která se mimo jiné zabývá zpracováním skla.
V současné době má tato firma tři technologie na
zpracování skla a za rok celkem zpracuje 120 000
tun skla.

Než se podrobně seznámíme, jak se sklo zpraco-
vává, musíme si vysvětlit samotné třídění. Je totiž vel-
mi důležité, do jakých sběrných nádob se sklo třídí.

Dříve se používaly kontejnery 1100 l, které měly
 horní výsyp. Na fotografii je názorně vidět, že
z nádob z horním výsypem se sklo rozbije a drobné
střepy  se špatně zpracovávají.

Sklo, které se sbírá do nádob se spodním výsy-
pem se tak nerozbije a lépe se dotřiďuje a zpraco-
vává.

Kam se sklo vozí a jaké je jeho zpracování?
Měli jsme možnost navštívit firmu, která se zabý-

vá zpracováním skla, které třídíme. Jedná se o od-
bornou firmu pro zpracování odpadů

Sklo sbírané do nádob s horním výsypem.
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Část třídící linky, kde se laserem vytřiďuje odpadní sklo.
Dále se pásem sklo posouvá do části, kde se drtí

na prášek a tento se odevzdává sklárnám na zpra-
cování.

Jelikož sklárny požadují zvlášť vytříděné sklo bílé
a barevné , nebo ho chtějí mít namíchané v určitém
poměru, je nezbytné, aby se sklo třídilo podle barvy.
Ve sklárně se tato drť taví a vyrábí se z ní nové lah-
ve, které jdou opět do oběhu. Ještě bych dodala, že
je ekonomicky výhodnější  sklo odkládat do sběrných
nádob, než ho zálohově vracet do obchodů. Dále je
to pro životní prostředí také šetrnější, protože vratné
lahve se čistí louhem, což je nebezpečný odpad
a ten se musí jako nebezpečný odpad také likvido-
vat. Co se týká odpadu, který je z třídičky, jedná se
většinou o 30% odpadního skla, které se ještě vozí
na další dotřídění. Velmi záleží na lidech, jak pečli-
vě sklo třídí, protože čím horší kvalita skla, tím větší
množství odpadů, které se po konečném dotřídění
odváží na skládku.

Podle sdělení pracovníků firmy měla Praha nejkva-
litnější třídění skla. V současné době se kvalita sice
trochu zhoršila, ale věřím, že se budeme všichni sna-
žit, abychom tuto komoditu třídili pečlivěji, aby bylo
co nejméně znečištěného skla, které nelze recyklo-
vat a tím přispěli k ochraně životního prostředí.

Martina Nejtková, OŽPD

Pohled na třídící linku v Příbrami.Třídící linka

 Sklo, které se sbírá do nádob s dolním výsypem

Nejdříve se musí vytřídit odpad, který do skla ne-
patří. Sklo se nasype do kovové nádoby, ze které se
sklo dostává po pásu do třídící linky.

Firma má zřízené dvě třídící linky, jednu na dotři-
ďování skla z nádob se spodním výsypem a druhou
na sklo, které je z nádob z horním výsypem.

Pracovníci třídící linky, kteří pracují v třísměnném
provozu, stojí u pásu a mimo kovových odpadů vy-
bírají odpad, který mezi sklo nepatří. Měli jsme mož-
nost vidět hromady skla připraveného na zpracová-
ní a nestačili jsme se divit, co všechno se v hromadě
skla nacházelo. Např. pet lahve, kovová víčka od
sklenic, různé obaly od kávy, čokolády, nápojové
obaly od mléka a džusů atd. Podle informací pra-
covníka linky se mezi sklem nachází  např. i mrtvá
zvířata.

Když sklo projede ručním tříděním, projíždí tou
částí pásu, kde se nachází magnety a ty zachytáva-
jí kovový odpad. Dále projíždí pás částí, kde je za-
budován laser a ten vytřiďuje sklo, které se bude
dále zpracovávat a sklo, které se stává odpadem.
Odpadem se stává sklo, které je znečištěné.

Pás, kterým se sklo dopravuje do třídící linky
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 Termíny přistavení  velkoobjemových kontejnerů
> červenec Toušická ( u spořitelny) 14. 7.     velkoobjemový odpad

Netušilská x Brzická 14. 7.     velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská 14. 7.     velkoobjemový odpad

> srpen Rohožnická 11. 8.     velkoobjemový odpad

Dědická x Ranská 11. 8.     velkoobjemový odpad

Hrádková x Svojšická 11. 8.     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
 Martina Nejtková - OŽPD
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Manželé Engelbert a Květuše
Svobodovi děkují všem přátelům
za přání a dárky věnované
k diamantové svatbě. Svatba se
konala před 60 t i  lety dne
7. června 1947 v Domažlicích.

 Engelbert a Květuše Svobodovi

BLAHOPŘÁNÍ

V měsíci květnu oslavila krásné 30-té narozeniny
paní vždy hodná a usměvavá Jana Přibylová.
V červenci oslaví 30-té  narozeniny její manžel,
správný a ochotný soused pan Ladislav Přibyl.

Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, lásky
a zdraví oběma přeje

  Roman Mruvčinský

PODĚKOVÁNÍ

V červnu skončila první etapa výuky základů počí-
tačové gramotnosti pro seniory, kterou vedla
pí Helena Vonešová z Masarykovy ZŠ Újezd nad Lesy.

Děkujeme za srozumitelný a kvalitní výklad a za
čas, který nám pí Vonešová nezištně věnovala.
Poděkování rovněž náleží MÚ a pí Tomaidesové za
možnost využití počítačové techniky v místní knihov-
ně. Další etapa výuk pro seniory se uskuteční
po prázdninách.

S přáním krásného prožití léta za Sdružení
důchodců.

        Květa Svátková

Krásné letní měsíce a příjemnou dovolenou
pře je  svým č lenům a  p ř ízn ivcům a  všem
občanům Újezda nad Lesy výbor  Zák ladní
organizace Svazu post ižených c iv i l izačními
chorobami v Újezdě nad Lesy.

Hezkým a za j ímavým zá jezdem do oko l í
Vodňan jsme se s vámi, před létem, rozloučily
a těšíme se na shledanou první středu v září, kdy
uskutečníme vyjížďku do okolí Prahy, tentokrát
na Zbraslav.

Členky výboru ZO SPCCH

Vážení přátelé,
rádi bychom obnovili v Újezdském zpravodaji společenskou kroniku. Protože současné zákony neumož-

ňují zveřejňovat data o obyvatelích bez jejich souhlasu, obracíme se na vás s následující prosbou.
Pokud byste rádi uveřejnili ve zpravodaji oznámení o významné události, například narozeninách, výročí
svatby, narození, sňatku či úmrtí, prosím, obraťte se na redakci Újezdského zpravodaje, jmenovitě na slečnu
Martinu Nejtkovou e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz, tel: 281 012 943 a my velmi rádi vaši
zprávu otiskneme.

Děkujeme, redakční rada Újezdského zpravodaje    

Našemu bývalému členu redakční rady
panu Engelbertu Svobodovi  a jeho choti přejeme
dodatečně k diamantové svatbě vše nejlepší,
hodně zdraví a dalších mnoho strávených společ-
ných chvil.

          redakční rada

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Před odjezdem na dovolenou

zabezpečte svůj majetek
Sezóna domovních zlodějů přichází. Zatímco automo-

bily se kradou během prázdnin obvykle méně než po zby-
tek roku, byty a zejména rodinné domky jsou ohroženy
v letních měsících víc. Dokazuje to i policejní statistika
v Újezdě nad Lesy. Například letos v únoru vyšetřovalo
zdejší oddělení Policie České republiky jedno vloupání,
loni v červenci i v srpnu po pěti případech.

Lidé totiž odjíždějí na dovolenou, nemovitosti zůstávají
prázdné. Některé víc jiné méně zabezpečené. Jenže co je

dnes, kdy zloději používají nejrůznější důmyslné triky, sku-
tečně účinná ochrana? Nadporučík Dušan Marek, zástup-
ce vedoucí místního oddělení Policie ČR – Újezd nad Lesy
radí: „Nedopusťte, aby „přetékala“ vaše dopisní schránka.
Domluvte se se sousedy, aby ji vybírali a vytvářeli dojem,
že v domě někdo je. Například tak, že tu občas rozsvítí,
vyvětrají a podobně.“ Dobrým pomocníkem jsou automa-
tické spínače, které dokáží v určitou hodinu například
rozsvítit světla nebo stáhnout a vytáhnout předokenní ža-
luzie. Ty ale na druhou stranu mohou vykonat i medvědí
službu. Mnoho lidí je totiž při odjezdu stahuje. Pokud stojí
dům „na samotě“, respektive vedle nevšímavých souse-
dů, fungují téměř jako pozvánka pro lupiče: skutečně
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nejsme doma, pojďte dál. Lze je totiž obvykle, byť za
cenu velkého hluku, povytáhnout. „Nejlepší obranou proti
zlodějům jsou tedy poučení a všímaví sousedé,“ říká
Dušan Marek.

Zároveň dodává, že ani oni ale nejsou stoprocentním
zabezpečením. Drzost zlodějů dnes nezná mezí. „Vejdou
i do domu či bytu, ve kterém někdo spí,“ dodává. Jejich
metody se mění, aktualizují podle momentální situace.
Mnohdy pracují ve skupinách. Vykradou na jednom mís-
tě najednou několik domů a zmizí do jiné oblasti.

I když je policie dopadne, nemá poškozený, který
nebyl proto krádeži  pojištěn, příliš šancí na náhradu
škody. Zloději jsou lidé většinou ve výkonu trestu, bez
majetku, naopak s dluhy z dalších krádeží.
Jak se zachovat, když zjistíte, že byl váš dům či byt
vykraden? „Ideální je ani do něj nevstupovat – kvůli sto-
pám - a ihned volat linku 158 nebo zdejší oddělení po-
licie,“ doporučuje Dušan Marek.

Pozor na věci v autech

Nejsou to ale jen domovní vloupání, co zaměstnává
zdejší příslušníky policie. Od loňského do letošního
1. června řešili 312 trestných činů, z tohoto počtu se
156 případů týkalo automobilů (odcizení, vloupání,
pokus o vloupání) a 33 vloupání do rodinných domů.
Zbytek tvoří například podvody, loupeže v obchodech
a podobně. „Množí se případy krádeží měděných oka-
pů na novostavbách,“ upozorňuje Dušan Marek.
Dalším problematickým místem jsou krádeže
v obchodech. „Nakupující neopatrně odkládají kabelky
a tašky s peněženkami do košíku. Otočí se třeba jen na
chvilku k jinému regálu a přijdou o ně,“ uvádí příklad.
Před časem byla „móda“ krást kabelky z předních se-

dadel automobilů, ve chvíli, kdy nakupující vykládal ná-
kup z vozíku do kufru auta na parkovišti.

Dušan Marek důrazně varuje před tím nechávat
v autě, které opouštíte, kolemjdoucím cokoli na očích.
„Vyšetřovali jsme například případ tří podnikatelských
aut, jejichž majitelé si dali schůzku v restauraci a ne-
chali ve vozech notebooky. Ani jeden ho po návratu
k autu už nenašel,“ vypráví Dušan Marek. Přitom ob-
jasněnost krádeží aut a jejich vyloupení je obecně vel-
mi nízká. Dušan Marek ji v Praze odhaduje na zhruba
pět až deset procent.
Jak nejlépe zabezpečit auto proti odcizení? Systémy
typu Construct nejsou všespásné, ovšem mohou být
velmi užitečné, pokud zloděj nemá eminentní zájem
přímo o váš vůz. „Když zloděj vidí na autě  nálepku,
která značí zabezpečovací zařízení, jde často o auto
dál. Tedy k nezabezpečenému vozu,“ potvrzuje Dušan
Marek. U starších vozidel, do kterých nelze moderní
systémy namontovat, se osvědčil spínač, který přeruší
kontakty u zapalování.

Klára Mandausová

Kam se jít vykoupat?
Červen se tvářil tak, že léto bude hodně horké. Uvidíme, jak se vybarví červenec a srpen. V každém

případě je dobré být připraven: vědět kam se jít vykoupat.
Nejblíž jsou Újezdu nad Lesy koupaliště v Úvalech a Klánovicích. Obě jsou v pěkném prostředí
a  obě prošla změnami.

Klánovický areál letos vítá návštěvníky v novém. Byly tu rekonstruovány bazény, sociální zařízení
i převlékárny. Občerstvení bude rozšířeno o předzahrádku, kterou můžete použít, aniž byste platili
vstupné na koupaliště.  Z části areálu vznikne kemping. Výstavba začne letos, ale provoz koupaliště by
neměl být nijak omezen. Kolik tu zaplatíte? Ta celodenní koupání dospělí 80, studenti 60 a děti od
100 do 150 centimetrů výšky 40 korun, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Menší děti mají vstup
zdarma. Rodiny si mohou koupit i rodinné vstupné, stojí 200 korun pro dva dospělé a dvě děti.

V Úvalech přibyl minigolf a už od minulých sezón tu je nové sociální zařízení. Dospělí se mohou celý
den koupat za 80 a studenti za 60 korun. Děti od 2 do 6 let zaplatí 20, děti do 15 let a senioři 40 korun.

Komu nevadí, jet za koupáním trochu dál, může zkusit jezero Lhota nebo přírodní koupaliště Vyžlovka.
Jezero Lhotě s plochou 25 hektarů proslavila vedle příjemného koupání mimo jiné i nudistická pláž.
Dospělí tu za vstup zaplatí 40 korun, děti a důchodci polovinu.
Na koupališti Vyžlovka se koupete v chovném rybníku Vyžlovský s písečným břehem a – kvůli chovu
ryb - chemicky neupravenou vodou. Návštěvníci tu mají k dispozici mimo jiné restauraci, dětský skáka-
cí hrad a nafukovací fotbalové hřiště nebo ping pong. Denní vstupné přijde na 25 korun pro dospělé
a 10 korun pro děti. Z Újezda nad Lesy je do Vyžlovky zhruba 20 kilometrů.

Vyhledávané je i přírodní koupaliště u Čelákovic směrem na Lázně Toušeň.

Klára Mandausová

Necháváte cenné věci  v  autě na sedadle?
Jako byste vyzývali zloděje: jen si je klidně ukradněte
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DEN OTCŮ

Na 18. května se naše rodina letos dlouho těšila. MŠ Rohožník ten den slavila „Den otců“. Rodiče byli
dlouho dopředu požádáni, aby dětem připravili do školky s sebou spacáky, stany a baterky. A tak se roz-
poutala mezi rodiči diskuze, kdo bude ve spacáku či stanu spát a kde, a co budou případně dělat zbylí
členové rodiny. A  jak ten slavný den potom skutečně probíhal ?

Na odpoledne a podvečer byly připraveny hry pro dvojice tatínek – mateřský školáček nebo pro další
rodinné dvojice i trojice. A tak se skákalo v pytlích,
běhalo se svázanýma nohama a kreslilo. Velký gril
obstaraný některými oslavenci (tatínky) sliboval od
začátku akce lahodnou posilu, a skutečně poskytl
všem hladovým voňavé špekáčky a naložené vepřo-
vé. Maminky dodaly další dobroty a děti s paní uči-
telkami k tomu zazpívaly. Pak přišla na řadu baterka
při noční hře a rodiče se mohli rozloučit. A tak dál už
to známe jenom z vyprávění. Děti postupně zalezly
do spacáku. Ty malé v budově školky, ty větší do sta-
nů v atriu. A po tolika zážitcích prý mnohé z nich
spaly u první pohádky.

V 8 hodin ráno jsme si vyzvedávali rozdováděné,
spokojené a o kousek samostatnější a větší děti.
Vždyť zvládly celou noc bez nás rodičů. Jsme za to
všem paním učitelkám vděční a mockrát děkujeme.

ZE ŠKOLY

Informace z 1. mateřské školy.

Jak jsme slíbili v měsíci dubnu, přicházíme opět s informacemi o dění v naší mateřince. A protože je konec
školního roku, jsou to zprávičky poslední.

Měsíc květen byl ve znamení oslav a sportovního zápolení. Jako první jsme oslavili Den matek.Vystoupení pro
maminky k jejich svátku jsme pečlivě připravili a odměnou nám byly slzičky v jejich očích a dlouhý potlesk. Také
vlastnoručně vyrobené dárečky se velmi líbily. Museli jsme se proto odreagovat na odpolední keramické dílně, kde
jsme se společně s rodiči předháněli v dovednosti a šikovnosti. A kdo zvítězil? Přece všichni!

A pak hurá na sportovní zápolení. Nejdříve jsme si ověřili v rámci sportovních her pro mateřské školy svoji
šikovnost a vytrvalost s kamarády ve školce, poté ti nejlepší z nás změřili své síly se stejně starými „soupeři“
z obvodu Praha 21 na hřišti zdejší základní školy. Všichni jsme se moc snažili, diplom a sladká medaile patřila
všem za snahu a čestné zápolení.

S dětmi soutěžily i rodiče.

Stanování bylo dobrodružné !Dětem se ve školce líbilo,

Petra a Jan Smolíkovi
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Škola v přírodě – Český Šumburk

Zástupci školky na sportovních hrách Prahy 21

Po sportovních výkonech jsme si zasloužili odpočinek na školním výletě. Farma v Obořišti nás nadchla. Nejen
hospodářská zvířata, která jsme krmili a jízda na koních, ale i nedaleká obora s daňky, muflony, divočáky s odborným
výkladem o jejich životě, byla příjemným zpestřením „ obyčejného školního“ dne.
Ještě v květnu jsme oslavili Den dětí a to soutěžemi, diskotékou, hrami a samozřejmě jsme dostali i dárky.
A proč tak brzy?

1.června jsme se na týden rozdělili. Někdo zůstal ve školce a užíval si sluníčka a vody na zahradě. 26 kamarádů
odjelo za dobrodružstvím na týden do Jizerských hor. Pobyt si zpestřili příběhy ze Starých pověstí Českých. Jako
praotec Čech obdivovali krásu Jizerek a Krkonoš ze skalní vyhlídky a rozhledny Štěpánka, jako udatný Bivoj lovili
kance, jako Horymír se Šemíkem si zkusili skákat ze skály ( ne tak vysoké jako vyšehradská) a snažili se najít
poklad v dolomitových bozkovských jeskyních (cestu absolvovali nikoli na koních, ale vláčkem). Také hry v lese,
stavění domečků a zdobení stromu „šiškovníku“ patřilo k oblíbeným zábavám. Nemohla chybět ani stezka odvahy
a táborák s opékáním buřtů.Za pobyt bez maminky si všichni odvezli diplomy a medaile Týden utekl jako voda
a my všichni jsme se těšili do školky.

A pak přišel den „D“ – přeměna předškoláků na školáky a společné rozloučení (i s rodiči) se školkou - divadelní
představení a pasování. Kamarádi vlastnoručně připravili pohoštění a mnoho maminek přispělo sladkým pečivem
k důstojné oslavě. Při loučení ukápla rodičům, ale i učitelkám nejedna slzička dojetí.
Co zbývá? Poděkovat všem rodičům za podporu a pomoc po celý školní rok. Ať už za dárky k vánocům, školku
v přírodě a pasování, doprovod na akce školky, opravy dřevěného nábytku, výrobu CD z oslav a vystoupení i
pečení dobrot na všechny akce školky.

Přejeme všem hezké léto a příští školní rok ahoj.
                                                                                                                      Kamarádi z 1. mateřské školy

Pasování předškoláků

…. a takovýto krásný dort jsme dostali
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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

Klánovické hudební léto

červenec / srpen 2007
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program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

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.

Příslib dotace fondu kinematografie - Aktivizace veřejné sbírky
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE MÍSTNÍ KNIHOVNY

Místní veřejná knihovna upozorňuje čtenáře, že v době od 16. července do 22. července a od 1. srpna
do 17. srpna, bude knihovna uzavřena. Bude čerpána řádná dovolená.
Hezké prožití prázdnin a dovolených s knihou vám přeje

Marie Tomaidesová, knihovnice

ZVEME VÁS

Pozvánka na výstavu

Na přelomu měsíců srpna a září opět ožije
subtropický skleník v Botanické zahradě Univerzity
Karlovy, která se nachází v samém srdci Prahy,
v ulici Na Slupi kousek od Karlova náměstí. Tento
skleník personál zahrady využívá k zimování rost-
lin, a protože je přes sezónu prázdný, koná se zde
řada výstav. Ta, kterou pořádá Klub přátel exotické-
ho ptactva na sklonku prázdnin, patří vůbec k nejú-
spěšnějším výstavám ptáků u nás a má desítky let
starou tradici.
   Letošní ročník je otevřen od 24.8.2007 do 9.9.2007
od 9:00 do 18:00, poslední den pak do 16:00.
Výstava má každý rok svůj název odvozený od
zaměření výstavy - letos „Ptáci napříč kontinenty,“

což má návštěvníkům poukázat
na neuvěřitelnou rozmanitost
ptačí říše. Tento nelehký úkol
nám pomáhají uskutečnit naši
partneři - Klub chovatelů bažan-
tů, vodního ptactva a holoubků,
Zookoutek Pátecká stezka
a Záchranná stanice AVES
Kladno. Abychom mohli návštěv-
níkům výstavy ukázat opravdu
pestrou paletu ptáků, celou

výstavní plochu jsme od základů přebudovali. Sa-
mostatné expozice podbarvené informačními
panely tak budou tvořit vždy ucelené celky - Jižní
Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, expozice velkých
papoušků, expozice evropských sov, voliéra bažan-
tů, expozice vodního ptactva, kanárů, andulek, drob-
ných exotů i ručně dokrmovaných ptáčat. Svou voli-
éru zde bude mít i náš dorost, aby i mladí chovatelé
mohli předvést své umění. Jeden roh výstavy bude
věnován i handicapům z řad exotických ptáků, kde
Vám ukážeme, že i postižený papoušek může prožít
plnohodnotný život.
   Zlatým hřebem výstavy budou dvě expozice, kde
se snoubí nezastupitelná role rostlin jako životního
prostředí ptáků s pestrou paletou jejich zástupců.
První bude představovat pohled do asijské tropické

džungle plné rozličných kvetoucích rostlin, kde bude
poletovat několik zástupců jihoasijské avifauny, aby
dojem živoucího pralesa byl úplný. Druhé expozici
vyčleníme celou kulatou část skleníku a návštěvní-
kům nabídneme pohled do mokřadu. Spousty strom-
ků, keřů, vodní jezírka a na nich kachničky, okolo se
pasoucí bernešky a za tím vším velká síťová voliéra
s okouzlujícími ptáky, kteří si na této výstavě odbu-
dou svoji velkou premiéru. Ibis posvátný, majestátní
pták z řádu brodivých, se zde předvede v celé své
nádheře. Vážení čtenáři, doufám, že jsem Vás tímto
krátkým pozváním naladil v příjemné očekávání
a že se na sklonku léta potkáme v krásném prostře-
dí Botanické zahrady. Navíc na každého 500. ná-
vštěvníka čeká malý květinový dárek.

 Ladislav Žoha,  KPEP
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PŘIHLÁŠKA DO HUDEBNÍCH KURZŮ
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

bude ve školním roce 2007/2008 opět pořádat hudební kurzy
PRO  DĚTI  I  DOSPĚLÉ

Otevřený klub Neposeda připravil  pro děti na letní prázdniny následující akce:

12.7. Výlet do Kerska
Pojedeme vlakem do Třebestovic, projdeme stezkou B. Hrabala k Lesnímu ateliéru Kuba, napijeme se
z Josefského pramene, přitom si zahrajeme hry.
SRAZ je v 10:00 hod. u klubu Neposeda, NÁVRAT okolo 17:00 hod.
S sebou: pohodlnou obuv a oblečení, pláštěnku, svačinu, 100 Kč na vlak a vstupy.

26.7. Poznáváme Běchovice a okolí (možnost s kolem či bruslemi),
zároveň si zahrajeme hry, zasoutěžíme si, popovídáme si o tom, co se nám v Běchovicích líbí a co
bychom rádi změnili.
SRAZ: 13:00 u klubu, NÁVRAT: okolo 17:00 hodin

4.8. - 8.8. Minitábor na chalupě v Lukově u Slaného
5denní akce, kde si sami budeme vařit, čekají nás hry, výlety a spousta zábavy pod dohledem zkuše
ných vedoucích.
Podrobnosti budou upřesněny na přihlášce
CENA: 850,-Kč.
Uzávěrka přihlášek do 19.7. (se zálohou 300,-Kč)

23.8. Večerní Vyšehrad
Procházka, návštěva Slavína, ale i v parku. Večer pak od 19:00 představení s rytířskými souboji.
SRAZ: 16:00 u klubu, NÁVRAT: až okolo 21.30hod.
S sebou: pohodlné oblečení, svačinu, pláštěnku, 2 jízdenky na MHD a 70,- Kč na vstup

1.9. Návštěva ZOO (jako rozloučení s prázdninami)
S sebou: pohodlné oblečení, svačinu, pláštěnku, 2 jízdenky na MHD a 70,- Kč na vstup, čas bude
upřesněn.

MIMO TYTO AKCE BUDE KLUB OTEVŘEN
VE DNECH 19.7., 27.8. a 30.8.

DĚTI SI MOHOU PŘIJÍT POPOVÍDAT, ZAHRÁT HRY
I POMOCI PŘI ÚPRAVĚ A ÚKLIDU KLUBOVNY.

Veškeré akce se konají při minimálním počtu alespoň 3 dětí (tábor 5 dětí), přihlášky budou ke stažení na
webových stránkách www.neposeda.org s tím, že je třeba účast potvrdit telefonicky či sms zprávou na
tel.č.: 723 504 252 (S. Rendlová - vedoucí klubu).Tam je také možnost získat podrobné informace.

Vyučovat se bude na tyto nástroje :  Kytara

Flétna

Klavír

Klávesy
Již dnes se můžete přihlásit v době provozu knihovny. Případně na tel: 281 973 864.

Fyzický zápis se uskuteční 3. září 2007 v 17:00 hod v místní knihovně.

Marie Tomaidesová

Od září bude v Klubu Neposeda nabízet Hudební škola Yamaha hudební výchovu pro nejmenší (děti do 4
měsíců do 6 let). Zájemci se mohou přijít podívat do Klubu Neposeda na lekci zdarma 12. září od 10 hodin.
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ZPRÁVY Z FOTBALU

Mladší přípravka (hráči roč. 1998 a ml.)

Výsledky dalších odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2006/2007.

18. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Slavia ,,B“   6 : 0  ( 3 : 0 )
sestava:Bouška - Horák, Šulek, Mesjar, Králová, Michek, Votava, Šuleková, Přibyl, Pinkas, Mruvčinský
branky: 19´ , 34´ Mruvčinský, 21´ , 37´  Přibyl, 23´ Šuleková, 32´ Králová
Komentář: Slavia nastoupila do tohoto utkání s ročníkem 2000, takže se před zahájením utkání zdálo, že
tento souboj bude pro nás procházkou růžovým sadem. Ale jelikož slávisté od začátku utkání nastoupili
s odhodláním předvést vše co umějí, trvalo nám skoro celý poločas, než jsme se dokázali prosadit
v koncovce. Do té doby jsme sice měli několik brankových příležitostí, ale nedokázali jsme je využít, ať už
zbrklostí střelců nebo v cestě balonu do sítě stála branková konstrukce. V posledních 5 minutách prvního
poločasu si ale hráči uvědomili, že kombinačně slávisty dokážeme přehrát a tak během 4 minut skóre
narostlo na tříbrankový rozdíl. Začátek druhého poločasu nás zastihl opět v útlumu, ale naštěstí naši hráči
brzy zapnuli na vyšší obrátky a v rozmezí 5 minut nasázeli Slavii další tři góly po pěkných kombinačních
akcích. Posledních 10 minut utkání již všem zúčastněným došly i vlivem velkého vedra síly, takže se skóre
již nezměnilo. Naši hráči předvedli v utkání několik velmi pěkných akcí a po zásluze a s přehledem zvítězi-
li.

FK Újezd n/L ,,B“  – Kolovraty   4 : 2  ( 1 : 1 )
sestava: Šuleková – Černý,  Šulek, Votava, Mesjar, Mikuš, Bouška, Přibyl, Havel, Králová, Michek,
Mruvčinský
branky: 15´, 39´ (p), 45´  Mruvčinský, 28´ Mesjar D.
Komentář: S tímto soupeřem jsme se utkali již před začátkem jarní části ligy v přátelském utkání, ve kte-
rém jsme zvítězili 3:1 po velkém boji, takže jsme očekávali, že velký boj bude i dnes. To se potvrdilo v plné
míře, neboť soupeř na nás vletěl hned od začátku a v prvních minutách nás přehrával a také se dostal do
jednobrankového vedení. Pak si ale hráči po domluvě trenéra uvědomili, že soupeř se sám neporazí
a začali více bojovat, proto jsme poměrně rychle vyrovnali a tento nerozhodný stav vydržel celý poločas.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s větším odhodláním než do prvního, což se brzy potvrdilo a dali
jsme vedoucí branku po pěkném protiútoku, kdy do brány dorážel míč pravý obránce. Soupeř pak začal
více myslet na útok, čehož jsme chtěli využít a to se nám také povedlo, když jsme zvýšili vedení na 3:1
z penalty za faul na našeho útočníka v pokutovém území. Ke konci zápasu nám soupeř začal zase víc
zatápět a z penalty za ruku snížil na rozdíl jediné branky. Vedení jsme již ale nepustili a před koncem
utkání zvýšili na konečných 4:2. Výsledek utkání by byl pro nás určitě lepší, kdyby hřiště nebylo takové
drnovité, a hlavně největší vliv na náš lepší výsledek v utkání měl velice špatný a nezvládnutý výkon
rozhodčího, který zbytečně z utkání mladší přípravky udělal boj gladiátorů!

19. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Bohnice   2 : 4  ( 0 : 1 )
sestava Šulek – Přibyl, Černý, Mesjar D., Bouška, Veselovský, Šuleková, Horák, Mikuš, Votava, Denemark,
Králová, Mruvčinský
branky: 35´ Horák, 46´ Mruvčinský
Komentář:  Jakmile je výkop stanoven na brzkou hodinu ranní, tak soupeř může dopředu počítat s tím, že
minimálně první poločas jsme naprosto odevzdaným týmem. Tuto tradici jsme neporušili ani toto utkání,
jenže soupeř asi taky večer předtím koukal dlouho na televizi a proto na hřišti spal. Celkem logicky pak hra
byla uspávací, přičemž Bohnice se probudily dříve než my a tak po zásluze v poločase vedly. Do druhého
poločasu jsme chtěli vstoupit s větší agresivitou a bojovností, ale bohužel se to ne zcela povedlo. Soupeř
nás přehrával a tak logicky s tím přišly i góly, takže výsledek 2 : 4 v náš neprospěch je celkem zasloužený.
Když už jsme se dostali na dostřel branky soupeře a vystřelili na brankáře, tak ten většinu balónů vyrazil,
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ale nikdo, kdo byl zrovna v útoku, nebyl poblíž branky, aby vyražený balon vrátil do branky. Pokud se
budeme vyvarovat těchto chyb a podpoříme naši hru více bojovností, určitě se dostaví i lepší výsledky.

FK Újezd n/L ,,B“  –  Hostivař   3 : 2  ( 1 : 1 )
sestava: Přibyl –  Šulek, Votava, Bouška, Michek, Veselovský, Šuleková, Čermák, Denemark, Králová,
Černý, Mrzena, Mruvčinský
branky: 25´ , 37´ , 49´ Mruvčinský
Komentář: Na soupeře z Hostivaře jsme se těšili, protože na podzim jsme je s přehledem porazili 10:0
a všichni kluci se těšili, jak si s chutí zastřílí a dají gól i sváteční střelci. K našemu velkému překvapení
nepřijel tým, co proti nám hrál na podzim, ale úplně jiný tým, ve kterém bylo 6 hráčů ročníku 1998 a zbytek
byl ročník 1999, velikostně naše hráče převyšovali tak o hlavu, některé hráče i o dvě hlavy.
Tomuto vystřízlivění byl poplatný i začátek utkání, neboť jsme nastoupili ustrašení a zaražení, nechtělo se
nám se soupeřem běhat, báli jsme se k soupeři jen přiblížit, zvláště ti co začali s námi hrát až tuto sezónu.
Také jsme brzy prohrávali 0:1. Trenéři apelovali zejména na starší a zkušenější borce, aby pozvedli náš
uvadající prapor bojovnosti, ale hráči se dostávali do zápasového tempa jen pomalu. Nakonec se nám
přeci jenom bojovností podařilo těsně před přestávkou vstřelit vyrovnávající branku a byli jsme zvědaví, co
naši borci předvedou ve druhém poločase. Druhý poločas jsme začali jen o malinko lépe než ten první,
takže jsme za chvíli opět prohrávali o jednu branku. Naši hráči si začali uvědomovat, že takhle soupeře
neporazíme a když zjistili, že i většího kluka dokážou předběhnout nebo přihrávkou s kamarádem obejít,
začali jsme Hostivař konečně přehrávat. Vyrovnali jsme po krásné kombinační akci čtyř hráčů na jeden
dotek a soupeř pomalu nevěděl, co má na nás hrát. Občas sice zahrozil ojedinělým protiútokem, ale naše
obranu mu už nic nedovolila. Posledních deset minut jsme na hřiště poslali to nejlepší co máme a dokázali
jsme vstřelit vítěznou branku. Za posledních 15 minut druhé půle musíme kluky pochválit za předvedenou
hru a bojovnost, ale chtělo by to takhle hrát rovnou od začátku.

20. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Motorlet ,,B“   1 : 4  ( 0 : 3 )
Sestava: Šulek – Bouška, Černý, Šuleková, Pinkas, Votava, Mesjar D., Mesjar A., Veselovský, Michek,
Herčík, Horák, Králová, Mruvčinský
branky: 49´ Mruvčinský
Komentář:  Motorlet dorazil převážně s hráči ročníku 1998, takže už podle soupisek byl v tomto utkání
favoritem, neboť my poslední dobou můžeme postavit tak staré kluky pouze tři, maximálně čtyři. Přesto
jsme chtěli od začátku nastoupit s velkým odhodláním poprat se o dobrý výsledek. Jenže chtít je jedna věc
a provést to přímo na hřišti věc druhá, takže než jsme se vůbec stačili rozkoukat a zpotit tričko, svítil
v šesté minutě na ukazateli skóre stav 0:3! To byla pěkně studená sprcha. Reagovali jsme střídáním hráčů
po minutě a kluci si uvědomili, že kdo nebude bojovat, nemá na hřišti místo. Hra se víceméně vyrovnala
a do konce poločasu se již stav nezměnil. Druhý poločas soupeř začal opět lépe, ale infarktový stav naší
obrany se nekonal, přesto v půlce druhého poločasu jsme prohrávali již o čtyři branky. Hráče jsme nabádali
k větší vůli po vstřelení aspoň jedné čestné branky, což se nám podařilo minutu před koncem. Z tohoto
utkání si můžeme vzít ponaučení, že jestli nebudou hrát pořádně všichni, co jsou na hřišti, tak nemůže
předvést pohledný a bojovný fotbal s výsledkem, který by se nám mohl zamlouvat.

FK Újezd n/L ,,B“  –  Vinoř   4 : 2  ( 3 : 0 )
sestava:Šuleková - Votava, Mesjar D, Bouška, Michek, Černý, Veselovský, Králová, Mikuš, Mruvčinský
branky: 12´, 18´ , 28´  Mruvčinský, 23´ Černý
Komentář:  Ačkoli i dnes byl výkop stanoven na devátou hodinu ranní a my počítali s tím, že hráči zase
budou první poločas dospávat, tak kupodivu dneska začali pěkně zostra a už od úvodních minut přikovali
soupeře na jejich půlku a začali dobývat soupeřovu svatyni. Už už jsme několikrát chtěli křičet gól, ale
nakonec se to podařilo až ve 12 minutě. Soupeř s hráči věkově srovnatelnými s našimi chtěl také během
prvního poločasu vstřelit gól, ale naše obrana podporovaná zálohou jim nic kloudného vymyslet nedovoli-
la. Jakmile jsme bojovali a chtěli hrát, dali si i občas přihrávku, tak soupeř nevěděl co na nás zahrát a do
poločasu jsme mu nastříleli tři góly, přičemž minimálně dalších pět mohl dostat, kdybychom před brankou
hráli více aktivněji. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že soupeř už je na kolenou a že zápas
dohrajeme pěkně v klídku. Jenže ten klídek byl až moc velký, takže najednou jsme soupeři umožnili podni-
kat rychlé protiútoky a po našich faulech kopal několik trestných kopů, až jeden z nich proměnil. Pak jsme
zase trošku přitlačili my jeho a výsledkem byl další gól v jeho síti a řada dalších neproměněných šancí.
Deset minut před koncem jsme vyklidili střed hřiště, čehož soupeř využil k většímu tlaku a vstřelení druhé-
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ho gólu. Více jsme mu už nedovolili, naopak my měli další šance, ale útočníkům a hlavně útočnicím dneska
nebylo souzeno ani z nejjasnější pozice vstřelit gól, přesto jsme po zásluze z Vinoře odjeli s třemi body.

21. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  Optimum  2 : 1  ( 0 : 1 )
sestava:Šulek–Bouška, Šuleková, Mesjar D., Michek, Mrzena, Čermák, Mikuš, Herčík, Horák, Votava, Mruv-
činský
branky: 32´ Mruvčinský, 34´ Horák
Komentář: Na druhý den po krásném utkání s Podolím jsme přijeli se stejnými hráči do Písnice potvrdit roli
druhého mužstva tabulky. K předpokládanému zisku tří bodů nás ale mohlo zastavit několik věcí – jednak
únava z předchozího dne, vysoká teplota přes 26°C v 9 hodin ráno a pak především nezpůsobilý trávník
pro naše malé fotbalové kouzelníky. Už jsme zažili při výjezdech za soupeři hodně, ale takové hřiště, jako
bylo „připravené“ v Písnici jsme opravdu ještě nezažili. Plocha hřiště sem tam drn trávy vysoký cca 15 cm,
mezi tím vyrůstaly stvoly jitrocele vysoké cca 25 cm. Vypadalo to spíše jako louka pro krávy než na fotbal.
Zápas jsme ale museli absolvovat, takže se nic nedalo dělat. Zpočátku našim hráčů dělal „trávník“ problé-
my, protože přihrávky se zastavovali daleko dříve v té vysoké trávě než na normálním hřišti, hráči často
zakopávali o stvoly jitrocele, přesto jsme si vytvořili více brankových příležitostí než soupeř, ale nedokázali
jsme žádnou na rozdíl od soupeře využít. Do druhého poločasu jsme proto malinko přeházeli sestavu
včetně brankáře a začali dobývat soupeřovu branku, což se nám brzy podařilo a během dvou minut obrátili
výsledek. Hráči si také již trošku zvykli na otřesný pažit, takže soupeř se již prakticky nedostal do žádné
vážnější šance. Zrovna tak jako v utkání s Podolím si hráči sáhli v ne moc fotbalových podmínkách na dno
svých sil, za což je potřeba je všechny pochválit. Až nyní jsme si uvědomili, jak velké štěstí máme, že
můžeme hrát na takovém až „ligovém“ trávníku!

FK Újezd n/L ,,B“  –  Podolí ,,B“   5 : 0  ( 2 : 0 )
sestava:Šulek–Bouška, Šuleková, Mesjar D., Michek, Mrzena, Čermák, Mikuš, Herčík, Horák, Votava, Krá-
lová, Mruvčinský
branky: 31´ , 47´ , 49´ Mruvčinský , 3´ , 20´ Šulek
Komentář: Dnešní soupeř dorazil v parném odpoledni při teplotě vzduchu přes 30°C kompletně s ročníkem
hráčů 1998, takže jsme očekávali těžké utkání, zvláště když šlo o souboj druhého celku tabulky se čtvrtým.
Úvodní dvě minuty jsme trochu zaspali a soupeř předváděl hru odpovídající jeho postavení v tabulce. Pak
jsme ale z prvního vážnějšího útoku vytěžili přímý kop, který skončil  v síti pod břevnem soupeřova branká-
ře. To soupeře na delší čas deprimovalo, takže se hra odehrávala především mezi oběma vápny.
My jsme měli ale přeci jenom více šancí, jenže naše stará bolest – neproměňování šancí nás stála hodně
nervů. Pět minut před koncem poločasu jsme proměnili i druhý přímý kop, který z 18 metrů proskákal
brankovištěm, až k překvapení všech skončil v síti Podolí.
Do druhého poločasu jsme vletěli jako uragán, hráči bojovali a běhali tak, že soupeři se dvěma hráči na
střídání brzy začali v horku docházet síly, čehož jsme dokázali ještě 3x brankově využít.
Všichni hráči si zaslouží pochvalu za předvedený výkon, neboť za takového horka hráli opravdu parádně
a soupeře vůbec k ničemu nepustili!!

22. kolo
FK Újezd n/L ,,A“  –  King  3 : 1  ( 2 : 1 )
sestava: Šulek–Bouška, Šuleková, Mesjar D., Michek, Mrzena, Herčík, Horák, Votava, Králová, Černý,
Veselovský, Pinkas, Pikner, Mruvčinský
branky: 9´ , 30´ Mruvčinský,  17´ Mesjar D.
Komentář: Poslední utkání „A“ týmu v letošní sezóně bylo zároveň i posledním utkáním hraném na domá-
cím trávníku. Možná i proto přišlo na mládežnickou kopanou  nezvykle mnoho diváků, kteří vytvořili bouřli-
vé prostředí pro hráče. Újezďáci dokonale využili domácího trávníku a porazili tým ze spodního patra tabul-
ky a vybojovali celkové 6. místo (jen díky skóre) v soutěži mladších přípravek 1.A třídy.
Zpět k samotnému utkání – začali jsme aktivně, od prvních minut jsme soupeře přehrávali a přesto, že
nám  střelecký prach  v pátečním předbouřkovém počasí trochu zvlhnul,  jsme v 9. a 17. minutě po kombi-
naci několika hráčů a dokončení akcí jednotlivými střelci dali dva krásné góly. Soupeř z ojedinělého proti-
útoku snížil na poločasových 2:1, více jsme mu už ani v druhém poločase nedovolili. Ten začal ještě za
slunečného počasí, ale během pěti minut přišla průtrž mračen, která malinko znehodnotila fotbal, protože
na trávníku bylo místy 2 cm vody a tráva strašně klouzala. Přidali jsme ještě jeden gól z penalty, přičemž
rozhodčí neznalý pravidel položil míč téměř na vápno. Penaltu jsme s přehledem dali a očekávali další
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branky. Jenže k prudkému dešti se přidali ještě blesky, takže po dohodě rozhodčí utkání ukončil za stavu
3:1 pro naše barvy. Hráči zahráli výborný zápas a důstojně se rozloučili s touto sezónou.

FK Újezd n/L ,,B“  –  Chodov   1 : 5  ( 1 : 3 )
sestava: Šulek– Šuleková, Mesjar D., Mrzena, Herčík, Horák, Votava, Králová, Černý, Veselovský, Pinkas,
Mruvčinský
branky: 15´  Mruvčinský
Komentář: „B“ tým nastoupil k posledním utkáním 2.A třídy proti týmu Chodova a byl to zároveň  souboj
o první místo v tabulce. Pro některé hráče to bylo i poslední utkání hrané v kategorii MF8, protože přechá-
zejí včetně pana trenéra Šulka do vyšší věkové kategorie, tedy MF10.
Soupeř se na nás dobře připravil, i když měl z tohoto utkání trochu obavy, protože na svých stránkách
napsal: Hráči Újezda asi v zimní přípravě hodně zapracovali a v jarní části soutěže jsou zatím nejlepším
mužstvem. Po 9 vítězstvích a pouze jediné porážce se na jaře probojovali na druhou příčku celkové tabul-
ky. A tak v tomto utkání půjde o to, kdo z nás vyhraje naší soutěž a postoupí do vyšší soutěže. Jde tedy
o hodně a tak doufám, že kluci přistoupí k zápasu zodpovědně a toto vědomí jim nebude svazovat nohy.
Chodov svázané nohy opravdu neměl a od začátku utkání nás přehrával, brzy se dostal také do vedení,
nám se ale podařilo hned vzápětí vyrovnat, pak už ale na hřišti dominovali hráči soupeře, který postavil
proti nám kompletně ročník 1998, takže hlavně jeho fyzická převaha byla znatelná. Statečně jsme sice
bojovali a vytvořili si i šance, ale gólově jsme se už na rozdíl od soupeře neprosadili. Chodov tedy vyhrál
naší soutěž a postoupil, my jsme s celkovým druhým místem spokojeni a na chodovském hřišti to bylo
i vidět, neboť na rozdíl od soupeře jsme si na oslavu a ukončení sezóny přivezli i šampaňské.
Děkujeme tímto panu trenérovi Šulkovi za obětavou práci a starost o naše fotbalové naděje a odcházejícím
hráčům do vyšší kategorie přejeme mnoho dalších úspěchů. Všem hráčům děkujeme za výbornou repre-
zentaci Újezda nad Lesy a ať se Vám daří o prázdninách!!
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Obrázek z posledního utkání sezóny: Chodov - Újezd nad Lesy

Tabulka střelců mladší přípravky
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Starší přípravka (hráči ročníků 1996, 1997), I.A třída Praha

Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Výsledky dalších odehraných mistrovských utkání jarní části sezóny 2006/2007.

18.kolo- FK Újezd nad Lesy  - Meteor   2:5 (1:3)
Branky : Rubeš D.,vlastní
Sestava : Přibyl R. – Vojáček L.., Andras L., Drdla L. – Rubeš D.,Havel J. – Podlipný J. (C) , Baudiš J.
Střídali – Černý T., Lipár D., Novotný D.
Komentář : Ve značně kombinované sestavě jsme ze začátku utkání neproměnili 3 jasné gólové šance a
soupeř nás za to v průběhu zápasu nekompromisně potrestal.

19. kolo -Admira - FK Újezd nad Lesy 2:0 (0:0)
Sestava : Černý T. – Vojáček L.., Andras L., Drdla L. – Konejl D.., Foltman P. – Podlipný J.(C), Baudiš J.
Střídali – Lipár D., Havel J.
Komentář : Po nejhorším výkonu na jaře jsme zaslouženě prohráli.Bez bojovnosti to prostě nejde.

20. kolo – FK Újezd nad Lesy  - King   2:3 (1:2)
Branky : 2x Baudiš J.
Sestava : Černý T. – Vojáček L., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Rubeš  D. – Baudiš J. Podlipný J.(C)
Střídali – Havel J., Konejl D.
Komentář : Po dobrém výkonu jsme těsně podlehli nešťastnou brankou 2 minuty před koncem zápasu.

21. kolo -Háje - FK Újezd nad Lesy 2:0 (0:0)
Sestava : Přibyl R. – Vojáček L., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Konejl D. – Podlipný J. (C) , Baudiš J.
Střídali – Lipár D.., Havel J., Černý T.
Komentář : Nerozhodný výsledek jsme drželi ještě 5 minut před koncem. Pak nadšeně bojující domácí 2x
udeřili a na zvrat již nezbýval ani čas ani síly.

22. kolo – FK Újezd nad Lesy  - Chodov  0:3 (0:1)
Sestava : Šulek P. – Lipár D., Andras L., Drdla L. – Foltman P., Havel J. – Baudiš J. Podlipný J.(C)
Střídali – Černý T., Karbus J.
Komentář : S prvním týmem soutěže jsme sehráli vyrovnanější utkání než vypovídá výsledek. O ten jsme
se připravili sami neproměňováním vlastních šancí.

Hráči ročníků 1996 přecházejí od nové sezóny do kategorie mladších žáků. Tým nadále povede trenér
Jan Chumlen. Patří mu poděkování za trpělivou a obětavou (a ne vždy jednoduchou) práci s mužstvem.
Dále je nutno poděkovat i „neviditelné“ práci rodičů, kteří s námi poctivě cestovali na zápasy auty a v případě
nutné výpomoci byli vždy k dispozici.

Pro tým mladších žáků hledáme nové fotbalisty především ročníků 1995 a 1996. Hlásit se mohou u
trenéra – kontakt viz výše.

Muži „A“ týmu vyhráli svoji soutěž 1.A třídu a postupují do Pražského přeboru.
Gratulujeme !

Roman Mruvčinský
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ÚJEZDSKÝ  TÝM  TAEKWONDISTŮ  ZVÍTĚZIL NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Vynikajícím úspěchem skončilo pro újezdské taekwondisty
14. otevřené mistrovství České republiky v Taekwondo WTF –
Czech Open 2007, které se konalo 9.6.2007 v pražské hale
Slavia. Ve velmi ostré konkurenci 27 týmů z 5 zemí se podaři-
lo újezdskému oddílu Kangsim Dojang zvítězit a stát se tak
mistrem republiky pro rok 2007. Vítězství nebylo jednoduché
a až do poslední chvíle se bojovalo o celkové vítězství v soutěži
týmů. Skvělé výkony předvedla cestou k titulu mistryně re-
publiky Sára Semerádová, která porazila nejenom Polskou zá-
vodnici, ale v semifinále i českou reprezentantku Alexandru
Kábrtovou. Finále už pak bylo újezdskou záležitostí, neboť
z druhého konce pavouka se do finále probojovala Klárka Šťast-
ná, která se tedy celko-

vě umístila na druhém místě. V juniorské kategorii mužů do
63 kg zářil Jan Berger. Ve čtyřech zápasech nezaváhal a před-
vedl pevné nervy hlavně v semifinále proti polskému závodníko-
vi, kdy v posledních třiceti sekundách otočil zápas. Honzu zdobí
vynikající výbušné techniky, a to útočné i obranné. Jeho zápasy
patřily na turnaji k těm nejlepším. Pro celkově třetí titul mistra
republiky si dokráčel i druhý újezdský trenér Pavel Černý
(senior do 78 kg), který dlouhodobě patří mezi stabilní opory
reprezentace ČR. Čtvrtou zlatou medaili vybojoval pro Újezd
v seniorské kategorii do 62 kg Ondrej Cehlár.
K vítězství týmu samozřejmě přispěli i další medailisté a to stří-

brným umístěním již
zmiňovaná Klárka
Šťastná, dále Laura Vinklerová, Robert Husák, Petr Vobecký
 a Marcela Miková. Té po dvou vítězných zápasech zkazili
finále rozhodčí. Nejenom, že soupeřka použila zakázanou tech-
niku, po které nebyla ani napomínána, ale již asi unavení roz-
hodčí zvrátili bodový náskok, který Marcela měla z prvních dvou
kol zápasu. Bronzovou medaili si vybojovali: Ríša Stočes,
Pavel Pospíšek, Jakub Šťastný a Tomáš Brousek.
V soutěži týmů skončil za újezdským oddílem SK Kangsim
Dojang na druhém místě tým Polska a na třetím místě závod-
níci pelhřimovského oddílu.

TŘETÍ MÍSTO PAVLA POSPÍŠKA NA

AUSTRIA OPEN 2007

Na rakouském mistrovství,  které se konalo
2.-3.6.2007 v Innsbrucku se podařilo Pavlovi Pospíš-
kovi vybojovat bronzovou medaili v kategorii kadetů
do 49 kg. Pavel vycestoval na turnaj spolu s českou
reprezentací a ve dvou zápasech se mu podařilo
zvítězit sedmibodovým rozdílem. Svými výkony si
vybojoval účast na ME kadetů, které se bude konat
v červenci v Maďarsku.

Jan Kolář
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Ve čtvrtek 7. června se konal

t u r n a j   t ř e t í c h   t ř í d   v   k o p a n é .

Děkujeme Fotbalovému klubu Újezd, že nám

umožnil odehrát zápasy na svém hřišti. Turnaje

se aktivně zúčastnila i děvčata v roli roztleská-

vaček a některá dokonce i jako fotbalistky. Pan

Mruvčinský rozhodoval zápasy spravedlivě, všich-

ni hráli s velkým nasazením a poctivě. Vítězem

turnaje se stala třída 3.C

ž á c i  3.C, 1.stupeň Masarykovy ZŠ

ZPRÁVY Z REKREAČNÍ KOPANÉ

V posledních dvou zápasech soutěžního ročníku 2006/07 nejprve porazilo mužstvo S.Újezd n.L.

v Běchovicích RWE Transgas 1:0 (30.5.) a poté podlehlo týmu Neutrino 0:2 (5.6.) a v konečné tabul-

ce obsadilo 7.místo. V uplynulé sezóně za S.Újezd n.L. nejvíce utkání odehráli: brankáři Marek Dráb,

Josef Pekárek a Petr Bejšál, obránci František Sedlák, Viktor Zollmann, Miroslav Sitter, Jan Šneider,

Luděk Grabinský a Petr Janouš, středopolaři Petr Požárek, Jan Šimůnek, Marek Sedlák,   Přemysl

Herclik, Pavel Rečný, Karel Šimek, Tomáš Brož, Ladislav Mandík a Michal Okrouhlík, útočníci Petr

Sedlák, Robert Barnišin, Petr Kovář, Petr Šubík, Jaromír John, Vladimír Ondoš a Petr Kopecký. O 15

branek vstřelených v jarní části sezóny se podělili tito střelci: P.Sedlák a V.Ondoš po 3, P.Šubík 2,

R.Barnišin, J.John, T.Brož, P.Janouš, P.Požárek, P.Kopecký a P.Kovář po 1.

Konečná tabulka I.B třídy 2006/2007

Více informací na internetové adrese www.Klub rekreační kopané.cz

V.Zollmann a F.Sedlák
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PRÁZDNINOVÁ ZAHRÁDKA

Letní prázdninová zahradka

Je plné léto doba prázdnin, dovolených a konečně si můžeme na zahradě dopřát po jarní lopotě
pohled na rozkvetlé keře, květiny a užít si jejich vůně a krásy.

V této době rozkvétá zahrada trvalkami a kvetoucími keři jako je třeba mochna, vděčná žlu-
tě,oranžově a bíle kvete po celé léto. Orientálně působící ibišky rozzáří každý koutek zahrady různo-
barevnými květy.

Pokud odstraníme  z keřů odkvetlé nažky mohou k podzimu znovu rozkvést.
Kromě keřů jen na okrasu jsou i ovocné dřeviny, které sice nejsou ozdobou zahrady, ale svými plody
zahrádku projasní a jsou i zdravé.

Plody maliníku působí protizánětlivě, močopudně, odbourávají cholesterol, snižují horečku a krev-
ní tlak. Obsahují vlákninu, vitamíny a mnoho stopových prvků.

Ostružiny mají mimořádně vysoký obsah vitamínu C, šťáva  z nich je elixírem pro povzbuzení
organizmu. Obsahují pektin, mnoho vitamínů a stopových prvků posilujících imunitu,snižují nervozi-
tu a stres.
Stále obtížnější sběr borůvek v přírodě /zákazy vstupu do lesa/ snad by mohly nahradit borůvky
pěstované na zahradě a to kanadské nebo americké. Mají ale svoje  požadavky na půdu, což je
někdy obtížné dodržet, abychom měli úspěch. Borůvky mají dlouhou dobu dozrávání od července do
září  a to je jejich výhoda. Podle výzkumů pomáhají proti ucpávání tepen, snižování škodlivého cho-
lesterolu  a pročišťují orga-
nizmus. Musí se j ich ale
sníst velké množství.

Také starší odrůdy bobu-
lovin pěstované  na zahra-
dách, r ybízy a angrešty
jsou velmi prospěšné, plné
vitamínů,minerálních látek
a rostl inných barviv pro-
spěšných našemu zdraví.
Období sběru těchto plodů
můžeme využít jako léčeb-
né období z přírody. Květi-
na měsíce července slu-
nečn ice  vys t ihu je  lé to
nejlépe svým obracením se
za sluncem, jak se zpívá
v písni, rozsvítí každou  za-
hradu. Dát do vázy v bytě
by se měli vyhnout alergici
je sice krásná, ale nevhod-
ná pro jejich zdraví.

Dostali jste v zimě mini
růžičku ? V květináči dělá  pěknou ozdobu v bytě ale ne na dlouho. Je to dřevina, pro dlouhodobější
pěstování v bytě nevhodná.Když odkvete potřebuje silně seříznout a přemístit do zahrádky. Na zimu
ale zapustit do země  na chráněné místo.Pokusit se ji udržet, doma by stejně živořila nedostatkem
světla a vlhkosti.

V létě hrozí i na zahradě zdravotní rizika. Při teplotě nad  30 stupňů  Celsia je velká zátěž na srdce
a cévy, hlavně u starších lidí. Měli by se vyhýbat namáhavé,dlouhodobé jednotvárné práci.Tuto
činnost je lépe si nechat na ranní nebo večerní dobu. Nepříjemný hmyz jako jsou vosy a komáři nás dove-
dou hodně  potrápit. Láká je pach potu ale i  vůně parfémů , voňavých mýdel, šamponů ale i vod po holení.
Abychom předešli štípnutí těmito potvůrkami, raději se těmto voňavým přípravkům v létě, když jdeme do
přírody, vyhneme. Některé aroma  olejíčky prý mohou působit jako repelent proti obtížnému hmyzu,který
nemají rádi jsou to eukalyptus,máta peprná, grep nebo vůně tabáku. Mohlo by se to vyzkoušet..

Hezké a ve zdraví prožití letních  měsíců nabrání hodně slunce a čerstvého vzduchu přeje

  Zdenka Nohejlová,  Výbor ČZS
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Nevíte, co dělat v létě?

Pevnost - České  centrum znakového jazyka
pro Vás připravila

Intenzivní kurzy
znakového jazyka

 Léto 2007

Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny a to v termínech

Nevidomým můžete přispět i prostřednictvím dárcovské SMS

Celonárodní sbírka Bílá pastelka organizovaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých

probíhá každoročně od roku 2000 jako pouliční sbírka. Od letošního roku poprvé můžete přispět i prostřed-

nictvím dárcovské SMS, takzvané DMS. Pokud chcete pomoci i vy, odešlete, prosím, SMS ve tvaru DMS

PASTELKA na číslo 87777 (platí pro všechny operátory). Za SMS zaplatíte 30 korun, z toho 27 korun

získají nevidomí a slabozrací.  

23.7. – 27.7. 2007
   6.8. – 10.8. 2007
  20.8. – 25.8. 2007

3.9. – 8.9. 2007

cena kurzu je pouhých 1.300,- Kč!

Bližší informace a přihlášky najdete na
www.pevnost.com  Můžete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700

A také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57
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SUDOKU
je číselná křížovka. K jejímu luštění nepotřebujete extra matematické nadání. V tabulce o rozměrech 9×9
máte připraveno několik čísel a musíte doplnit všechna ostatní.
Pravidla SUDOKU

Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby byly splněny následující podmínky:
* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát

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

Sudoku těžké Sudoku těžké vyřešené

Sudoku středně těžké Sudoku středně těžké vyřešené

Sudoku lehké Sudoku lehké vyřešené
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společnost INC, a.s.
si vás dovoluje informovat, že Centrum zdravotní péče Jirny

zahájilo provoz
Jakou zdravotní péči poskytujeme?
Centrum zdravotní péče Jirny poskytuje zdravotní péči v těchto oborech:

- praktické lékařství pro dospělé, pracovní lékařství
- praktické lékařství pro děti a dorost
- chirurgie
- kardiologie
- gynekologie

- urologie
- otorinolaryngologie
- radiologie a zobrazovací metody
- fyzioterapie

Ordinační hodiny a telefonní kontakt naleznete pod textem. V závislosti na počtu pacientů dojde u jednotlivých oborů
k rozšíření ordinačních hodin.

Kteří lékaři v zařízení působí?
Lékaři patří ke špičkám ve svém oboru. V odborných ambulancích naleznete zásadně lékaře s druhou atestací, výjim-
kou nejsou ani primáři z klinických pracovišť.

Jakou přístrojovou technikou jsme vybaveni?
Zařízení je vybaveno novou moderní diagnostickou přístrojovou technikou, splňující veškeré normy Evropské unie.
Mezi špičkové přístroje lze zařadit zejména:
- skiagrafický rentgenový přístroj s pohyblivým elevačním stolem, vertikálním stativem a sloupovým stojanem
- mamografický přístroj
- ultrazvukový přístroj Philips Envisor s konvexní, sektorovou lineární sondou
- ultrazvukový přístroj Philips HD3 konvexní a vaginální sondou
- moderní vyšetřovací křesla a zákrokové stoly

Kde nás najdete?
V areálu INC, a.s. ve středu obce Jirny, na začátku Tovární ulice, u zastávky městské hromadné dopravy.

Jak se k nám dostanete?
- Vozidlem s možností parkování v areálu přímo před vchodem do Centra zdravotní péče.
- autobusy
o linka 304, trasa Černý most (stanice metra „B“) – Úvaly, zastávka Jirny
o linka 344, trasa Černý Most (stanice metra „B“) – Horoušany, zastávka Jirny
o linka 343, trasa Klánovice – Nové Jirny, zastávka Jirny
o linka 405, trasa Brandýs nad Labem – Úvaly, zastávka Jirny
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HLÍDÁNÍ  DĚTÍ

nabízím hlídání dětí od 0 - let věku, možno celý den
i týden přes noc. Mám zkušenosti i doporučení.

Jsem zkušená řidička sk.B, s časovou flexibilitou.

Věk 33 let. žena

Mobil: 728 603 387 
 

PLACENÁ INZERCE

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 ČERVENEC

Firma zabývající se výrobou nábytku,

přijme spolehlivého truhláře
nebo manuálně zručného člověka na zaučení

s platem od 12.000 do 20.000 Kč

Informace na 602 316 085
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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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

placená
 inzerce & reklama

NABÍZÍM PRÁCI V OBORU
ELEKTROMECHANIK / ELEKTROMECHANIČKA

na Živnostenský list

Jedná se o opravy domácích šňůrových
spotřebičů, včetně kadeřnických.

Kontakt na tel.: 603 525 507 nebo 731 485 149
Práce na provozovně v areálu VÚ Běchovice

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

Hledám paní na hlídání
k roční holčičce na 3 dny v týdnu

od 7:30 do 18:30. Začátek cca srpen 2007.
Preferuji paní nad 30 let s bohatými zkušenostmi

s hlídáním dětí. Cena dohodou.
lokalita Újezd nad Lesy. Tel: 777 905 008

Dětská sestra s dlouholetou praxí

hledá hlídání malých dětí

ve svém domě s velkou zahradou.

tel.: 608 152 517

Vys t ř ihně t e  s i  a  za lo ž t e  mou  v i z i t ku  ! ! !

Odhady a oceňování nemovitostí

Jiří Kopecký
Soudní znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

www.volny.cz/odhadynemo    E-mail:odhadynemo@volny.cz
Meinlinova 312
190 16 Praha 9-Koloděje

Tel./Fax:+420 281 971 998
Mobil:+420 737 256 762

Petr ČADIL,  Barákova 627, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808
e-mail: petr.cadil@volny.cz

TELEVIZE VIDEA
SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVD
AUDIOTECHNIKA KAMERY

PO - NE   PŘIJEDU

Prodej
a poradenství
v oboru
domácího kina
a veškeré domácí
elektroniky,
neváhejte a volejte

Elektronik Servis
opravy a prodej elektroniky

POZOR NOVINKA! Pomoc při problémech se špatným anténním
signálem. Montáž DVB-T přijímačů - obraz všech programů ve špičkové
digitální kvalitě.

zde mohl být váš inzerát
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

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

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

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

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)

REALITNÍ KANCELÁŘ ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21- Újezd nad Lesy
Soběšínská 1788

tel.-fax: 281 972 217
mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz
www.anna.spacilova

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD
pro konkrétní klienty
platba ihned hotově

Hledám rodinné domy, a byty k prodeji i pronájmu-
velká poptávka

AS

++ prodej ++ pronájem ++ právní servis ++
++ odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++

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.: 281 973 333

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

placená
 inzerce & reklama

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

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

NOVÁ KOLEKCE PLAVEK

Hledám spolehlivou paní z Újezdu n. L.

k vyzvedávání 3,5 leté dcery ze školky Podlesná
(2-3x týdně).

Podmínkou je hlídání v našem domě.

Tel: 605 940 370

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

Platové podmínky velmi dobré.

Mobil: 732 275 039
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D Ů L E Ž I T É
U Z ÁV Ě R K A  14 . SRPNA  2007

Viladomy Klánovický les, s.r.o.

PRODEJ LUXUSNÍCH BYTŮ
180 m od Klánovického Lesa
Újezd n. Lesy, Hrádkova ulice

dokončení 12/2007

8 bytů ve viladomě, 4 ještě volné,
3-5+k.k., každý byt 2 koupelny, 2 WC,

dřevěné podlahy, garážová stání,
sklepní boxy, balkony, terasa, zahrada

   www.hezké byty.cz              tel.: 777 246 147

 KOUPALIŠTĚ KLÁNOVICE
nově otevřeno po rekonstrukci

OTEVÍRACÍ DOBA
od 15. 06. do 31. 08.
Denně 09.00 – 19.00

OBČERSTVENÍ
Otevírací doba: 09.00 – 19.00

cca 100 míst k sezení

CENÍK 2007
Vstupné celý den od 16 hod.
Celodenní 80,- Kč 40,- Kč
Studenti 60,- Kč 30,- Kč
Děti do 150 cm 40,- Kč 20,- Kč
Děti do 100 cm zdarma zdarma
Důchodci,
zdravotně postižení 40,- Kč 20,- Kč
Rodinné vstupné
2 dospělí,
2 děti do 150 cm 200,- Kč 100,- Kč

K dalšímu zlepšení jistě přispěje rozšíření
občerstvení o předzahrádku, která umožní
i kolemjdoucím výletníkům, aby se zastavili, aniž
by museli platit vstupné na koupaliště.

ELEKTROINSTALACE DO 1 000 V
rodinné domy * bytové jednotky
dílny * průmyslové rozvody
kanceláře * el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE    *   hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:
DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský

e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz

Sdružení elektro
Elektroinstalace

Lacina – Koubský

korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

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
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