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Otevřené vytrvalostní běžecké závody

pro žactvo a dorost

jako součást 106. ročníku

závodu „BĚCHOVICE“

37. ročník

MLADÉ BĚCHOVICE
(děti do 14 let)

&

10. ročník

BĚCHOVICKÁ MÍLE
(mládež od 15 do 18 let)

SOBOTA 28. září 2002

Připravuje: Sdružení organizátorů závodů „Běchovice“

Základní škola v Praze Běchovicích

Pod záštitou: Úřadu městské části Praha − Běchovice

Ředitel závodu: Jan Jech, SDM Praha Běchovice

Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek, ZŠ Praha Běchovice

Hlavní rozhodčí: Karel Mácha, předseda komise rozhodčích ČAS

Zdravotník: MUDr. Jana Nožičková a MO Červeného kříže

V mÌstÏ z·vodu prodej ̇ ËastnÌk˘m za zv˝hodnÏnÈ ceny.Auto - Exner s.r.o.
new balance
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Z jednání 81. schùze Rady MÈ

Praha 21 ze dne 17. èervna 2002.

Rada konstatuje
- �e v�echny úkoly z minulé Rady byly

splnìny, a� na úkol vybudování pøe-
chodu Zbyslavská, který trvá.

Rada schvaluje
- èástky za mo�né zveøejnìní reklamy

na internetových stránkách MÈ Pra-
ha 21 dle pøedlo�eného návrhu.

- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve
vý�i 4 000,- Kè na sportovní akce:
36. roèní Mladé Bìchovice a 9. roèník
Bìchovická míle a ukládá vedoucí FO
pøevedení tìchto prostøedkù z kapi-
toly 10 do kapitoly 06.

- pronájem vývìsních skøínìk a to ná-
sledovnì: 1. Sdru�ení dùchodcù Újezd
nad Lesy za poplatek 1 Kè/mìsíc po
dobu 10 let, 2. 3. a 4.pro MO ÈSSD,
ODS a KSÈM za poplatek stanovený
ve vý�i 100 Kè/mìsíc po dobu 10 let
a ukládá p. �ikýøové písemnì vyro-
zumìt �adatele.

- pronájem místnosti v ulici Lomec-
ké 656 MuDr. Milenì �vorcové za
poplatek 550,- Kè/m2/rok a povìøuje
Ing. �afaøíka vypracovat návrh smlouvy.

- na základì výbìrového øízení nabíd-
ku firmy Vialit Sobìslav s.r.o. na zpra-
cování technologického postupu a ná-
slednou realizaci opravy místních ko-
munikací v Újezdì nad Lesy.

- návrh pana starosty na udìlení od-
mìn starostovi, místostarostovi a rad-
ním za první pololetí 2002 a udìluje
odmìnu starostovi ve vý�i 1 mìsíè-
ního platu a penì�itý dar ve vý�i jedné
mìsíèní odmìny místostarostovi a èle-
nùm rady MÈ.

Rada bere na vìdomí
- zápis z výbìrového øízení ze dne

10.6.02.
- zápis z jednání KKR ze dne 13.5.

a 10.6.2002.
- zápis z jednání FV ze dne 10.6.2002.
Rada souhlasí
- na základì výbìrového øízení ze dne

10.06.2002 s nabídkou na koupi po-
zemkù firmou STAKO dle pøedlo�ené
�ádosti pana Karla Kodrase a ukládá
panu starostovi pøedlo�it nabídku ke
schválení ne jednání Zastupitelstva
MÈ Praha 21 dne 26.6.02.

- se �ádostí o povolení postavení elek-
tricky ovládané brány u vjezdu na
pozemek k RD è.p.2087 v ulici Po-

øíèské dle pøedlo�ené �ádosti Ing. Jo-
sefa Jirmana.

- se zøízením vjezdu na pozemek parc.
è. 4223 a 4222 z ulice Tou�ické v k.ú.
Újezd nad Lesy dle �ádosti pana Ja-
roslava Pitráka za podmínky, �e sta-
vebník si zajistí stavební povolení
a uzavøe smlouvu o smlouvì budoucí
o zøízení vìcného bøemene. Tento
souhlas je pouze souhlasem vlastní-
ka dotèeného pozemku.

- se zøízením vjezdu na pozemek parc.
è. 412 z ulice Staroújezdské v k.ú.
Újezd nad Lesy dle �ádosti za pod-
mínky, �e stavebník si zajistí povolení
a souhlas vlastníka pozemkù (TSK)
tento souhlas slou�í pouze jako vy-
jádøení MÈ Praha 21 ke stavbì.

- se vstupem na pozemky a ulo�ením
pøípojek plynu, vody, elektro, kana-
lizace a telefonu do pozemkù parc.
è. 1324 a 1359 v k.ú. Újezd nad Lesy
za podmínky uzavøení smlouvy o smlou-
vì budoucí o zøízení vìcného bøe-
mene dle usnesení Rady MÈ Pra-
ha 21 è. 935.

- s investièním zámìrem na výstavbu
Domova dùchodcù a víceúèelových
zaøízení podporujících jeho provoz na
pozemcích parc.è. 1405, 1406 a 1408
v k.ú. Újezd nad Lesy dle pøedlo�ené
dokumentace. Rada ukládá staros-
tovi, aby informoval místní Zastupi-
telstvo v intencích tohoto usnesení.

- se zmìnou rozpoètu na rok 2002,
která se týká navý�ení neinvestièní
dotace ze státního rozpoètu na vý-
kon státní správy ve vý�i 751 000 Kè.
Tato zmìna bude provedena dle po-
kynù MHMP, v kapitole 09 a 10. Rada
ukládá starostovi, aby tuto zmìnu pøed-
lo�il ke schválení na jednání Zastupi-
telstva dne 26.6.2002.

- s èerpáním výdajù rozpoètu k 31.3.
2002 podle kapitol dle pøedlo�ené
tabulky a ukládá starostovi aby jeho
schválení pøedlo�il na jednání Za-
stupitelstva 26.6.2002 a ukládá
Ing. Koblicové, aby souèástí ve�ke-
rých materiálù, které pøedkládá na
jednání Rady, byly i návrhy na pøí-
slu�ná usnesení.

Rada nesouhlasí
- se závìry auditu a roèní uzávìrky MÈ

Praha 21 za rok 2001 a ukládá panu
starostovi, aby pozval na pøí�tí jed-
nání Rady auditora. Rada ukládá
vedoucí FO Ing. Koblicové a zástupci

tajemníka panu Vlásenkovi, aby pøi-
pravili vnitøní smìrnici k vyplácení
cestovních náhrad a zajistili plnìní
nápravných opatøení, která vyplývají
ze závìru auditu v termínu do 31.8.
2002 a návrh øe�ení pøedlo�ili na jed-
nání Rady v záøí.

- s poskytnutím úèelové dotace na oplo-
cení �kolního objektu è.p. 1690 v Po-
lesné ulici a ukládá panu starostovi,
aby vstoupil v jednání s øeditelem Z�
panem Kurkou a Policií ÈR o mo�-
nosti zøízení kamerového systému.

- s �ádostí pana �ejtky o ruèení pozem-
kem na dobu pøechodnou a �ádá pana
�ejtku, aby v pøípadì vá�ného zájmu
o koupi pozemku par.è. 2764 a 2765
v ulici Kácovské zaplatil po�ado-
vanou èástku ve vý�i l 127 100,- Kè
do 31.8.2002. V pøípadì, �e nedojde
k úhradì této èástky, odstupuje MÈ
Praha 21 od smlouvy a pan �ejtka
pøedá pozemky dle nájemní smlouvy
k u�ívání MÈ Praha 21. Rada ukládá
p. �ikýøové informovat p. �ejtku
v intencích tohoto usnesení.

Rada odkládá
- jednání o pronájmu pozemku parc.

è. 1628 v Újezdì nad Lesy - pan Va-
nìk (výstavba víceúèelového spor-
tovního zaøízení) a ukládá panu
starostovi svolat mimoøádné zasedá-
ní Rady na toto téma za pøítomnosti
pronajimatele pana Vaòka.

Z jednání 82. schùze Rady MÈ
Praha 21 ze dne 2. èervence 2002.

Rada konstatuje
- �e úkoly dle usnesení z minulého jed-

níní Rady jsou splnìny.
Rada schvaluje
- FK ÚJezd nad Lesy bezplatný pro-

nájem tìlocvièny pouze ve støedu od
15.00 do 18.00 hodin s platností od
1.11.2002 do 9.4.2003, v ostatních
termínech bude pronájem hrazen dle
usnesení Rady è. 1174 ze dne 23.4.
2002. Rada ukládá p.Voøí�kovi, aby
�adateli odpovìdìl v intencích toho-
to usnesení.

- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve
vý�i 30 000 Kè futsalovému klubu
Roho�ník Letòany, který vznikl po
uzavøení grantového øízení. Rada
ukládá vedoucí FO Ing. Koblicové,
aby pøevedla tyto prostøedky z kapi-
toly 10 do kapitoly 06. Dále ukládá
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sl. Jakubcové, aby futsalovému klubu
sdìlila podmínky, které se musely spl-
nit pro uzavøení grantù, zabezpeèila
smluvnì poskytnutí finanèních pro-
støedkù a vysvìtlila zpùsob èerpání.

- návrh rozpoètu kapitálových výdajù
pro rok 2003 a investièní výhled do
r. 2008 následovnì:
vybudování svìtelných
pøechodù pro chodce 2.5 mil. Kè
vyèi�tìní rybníkù 4.0 mil. Kè
vybudování nové
�kolky na Blatovì 18.0 mil. Kè
rekonstrukce silnic 120.0 mil. Kè
domov dùchodcù 24.0 mil. Kè
a ukládá vedoucímu OMI Ing. Vosko-
vi, aby pøedal rozpis financování jed-
notlivých akcí po letech a komentáø
k nim nejpozdìji do 22.7.2002
Ing. Koblicové.

- zmìny rozpoètu è. 11 a 12 na rok 2002
dle pøedlo�ené tabulky, která je sou-
èástí zápisu.

- dodatek è. 1 Smlouvy o dílo è. 30/2000
ze dne 19.6.2000 mezi MÈ Praha 21,
zastoupenou panem starostou a pa-
nem tajemníkem a mezi Ing. Milo�em
Morávkem �lebská 1617 Praha Újezd
nad Lesy. Rada povìøuje starostu
podpisem dodatku, smlouva bude po-
depsána po úpravì záhlaví smlouvy.

- uvolnìní finanèní èástky ve vý�i
80 000 Kè na nákup travního traktoru
typ AC 132L 10083. Rada ukládá ve-
doucí FO Ing. Koblicové, aby pøe-
vedla tyto prostøedky z kap. 10 do
kap. 08.

- prodej bytu neplatièù è. 1627/01
3+k.k. o velikosti 68.3 m2 v ulici
�í�ovská 1627 ve prospìch pana
Petra Vlásenka za nabídkovou cenu
932 007,- Kè. Rada povìøuje p.starostu
podpisem smlouvy o pøevzetí dluhu,
smlouvy o pøevodu vlastnictví, smlou-
vu o smlouvì budoucí a smlouvy o zá-
pùjèce bytové jednotky.

- zprostøedkování prodeje 4 bytù
neplatièù - 1627/06, 1627/022, 1628/31
a 1629/17 spoleènosti ADM Reality,
ukládá vedoucímu BH a VHÈ
Ing. �afaøíkovi projednat pøedlo�ený
návrh smlouvy o zprostøedkování
prodeje s právním zástupcem JUDr.
Fialou a povìøuje p. starostu podpi-
sem smlouvy o zprostøedkování.

Rada bere na vìdomí
- zápis z jednání FV ze dne 26.6.2002.
- návrh na pøidìlení pololetních odmìn

pro KVV. Odmìny budou vyplaceny
tak jako u ostatních komisí, jednou
roènì.

- zápis z jednání bytové komise ze dne
27.6.2002.

Rada souhlasí
- se Zprávou auditora o ovìøení roz-

poètu a hospodaøení MÈ Praha 21 za
rok 2001 a ukládá p. starostovi, aby
pøedlo�il tuto zprávu ke schválení na
podzimní jednání zastupitelstva.

- s bezplatným pøidìlením vývìsní
skøíòky pøed budovou Úøadu MÈ
Praha 21 odboru BH a VHÈ za úèelem
propagace akcí a mo�nosti informo-
vání obyvatel o chodu tìlocvièny
a kulturního sálu.

- s návrhem obecnì závazné vyhlá�ky
Hlavního mìsta Prahy k zabezpeèení
místních zále�itostí veøejného po-
øádku, souvisícího s pohybem psù na
veøejnì pøístupných místech na území
Hlav. m. Prahy po doplnìní § 3 dle
pøílohy è. 2 tohoto zápisu. Rada ukládá
odboru O�PD, aby v intencích toho-
to usnesení informoval MHMP.

- s posunem termínu pøedlo�ení smlou-
vy o nájmu s MUDr.�vorcovou na
základì usnesení Rady MÈ Praha 21
è. 1230 ze dne 17.6.2002 na záøí 2002
do doby, kdy budou vyjasnìny vlast-
nické vztahy k nemovitosti è.p. 656
v ulici Lomecké. Rada ukládá ved.
odboru BH a VHÈ Ing. �afaøíkovi
projednat s ved. OMI Ing. Voskou dal�í
postup pøi pøevodu nemovitosti do
vlastnictví MÈ Praha 21.

Rada se zabývala
- pronájmem pozemku parc.è. 1628

v k.ú Újezd nad Lesy. Na jednání byl
pøizván právní zástupce obce JUDr.
Fiala a Ing. Vanìk, který je jednatelem
spoleènosti Malva Sport s.r.o. Ing.
Vanìk pøedlo�il návrh smlouvy o nájmu
pozemku a studii sportovního zaøí-
zení, které zahrnuje výstavbu nové
sportovní haly se 3 tenisovými kurty,
4 bowlingovými drahami, 4 squasho-
vými kurty a jejich zázemím. Rada
pøedlo�ené materiály prostuduje
a bude se jimi zabývat na pøí�tím
jednání Rady.

- problematikou realizace mìstského
informaèního systému s meteosta-
nièkou, kterou na bøeznovém jednání
odlo�ila. Rada MÈ schvaluje uvolnìní
finanèní èástky ve vý�i 200 000 Kè
na realizaci tohoto systému. Rada

ukládá ved. FO Ing. Koblicové, aby
pøevedla tyto prostøedky z kap. 10
do kap. 08.

Informace pana starosty a odpovìdi na
dotazy radních.

Pan starosta informoval o mo�ném
prodeji gará�í na sídli�ti Roho�ník. Bude
vypsán zámìr na prodej a ten bude
zveøejnìn na úøední desce. Dále infor-
moval o jednání s firmou PUDYS, jeho�
pøedmìtem byly opravy komunikací.

Dotazy pana �vejnohy - na dotaz,
zda bude slavnostní otevøení komuni-
kace Staroújezdské pan starosta odpo-
vìdìl zápornì. Na dal�í dotaz ohlednì
spoluúèásti na výstavbì mateøské
�kolky na Blatovì firmou IPB Real, která
zde provádí rozsáhlou bytovou výstav-
bu pan starosta odpovìdìl, �e MÈ Pra-
ha 21 zde výstavbu nové mateøské �kol-
ky plánuje, ale �e nemá nástroje jak firmu
ke spoluúèasti na výstavbì pøimìt. Na
poslední dotaz týkající se oficiálního
termínu na otevøení komunikace Straro-
klánovická pan starosta doporuèil smì-
rovat dotaz na Ing. Adama, který se na
kontrolních dnech zúèastòuje v�ech
jednání.

Dotazy pana Dvoøáka - na dotaz
ohlednì pøechodu pro chodce Zbyslav-
ská pan starosta odpovìdìl, �e Ing. Adam
ji� po�ádal TSK o realizaci. Dále pan
Dvoøák navrhnul, aby bylo zveøejnìno
zhodnocení dvou neúspì�ných akcí -
Laxenburger a jáma Karel, které se
táhnou ji� pøes nìkolik volebních ob-
dobí. Pan starosta souhlasil a toto zhod-
nocení bude zaøazeno do zprávy o èin-
nosti Rady a pøedlo�eno na jednání
zastupitelstva. Dále vznesl dotaz, jak
bude uplatnìn v Újezdì nad Lesy zákon
o pøedání pozemkù do majetku sportov-
ních organizací. Rada ukládá Ing. Vos-
kovi, aby se tímto problémem zabýval
a pøedlo�il v záøí na jednání Rady zprávu.
Poslední dotaz byl, zda byla provedena
kolaudace kanalizace v oblasti �Lesní
ètvr��. Odpovìï byla kladná.

Z jednání 83. schùze Rady MÈ Praha
21 ze dne 23. èervence 2002.

Rada konstatuje
- �e kontrolu plnìní usnesení z minulé

rady odkládá na pøí�tí jednání rady.
Rada schvaluje
- uvolnìní finanèní èástky 100 000,- Kè
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na zakoupení ojetého osobního mo-
torového vozidla typu Felicie a ukládá
vedoucí FO Ing. Koblicové, aby pøe-
vedla finanèní prostøedky z kapitoly
10 do kapitoly 09.

- smlouvu o dílo è. 47/02 s firmou
NATO-PRAHA (oprava fasády a ná-
tìry oken budovy Úøadu MÈ Pra-
ha 21) podle ust. § 536 a násl. Obchod-
ního zákoníku (zák. è. 513/1991 Sb.,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù) mezi
MÈ Praha 21 Staroklánovická 260,
Praha Újezd nad Lesy, zastoupenou
panem starostou Janem Slezákem
a mezi NATO -PRAHA spol. s r.o.,
Vrchlického 305, Praha 5 - Smíchov,
zastoupenou jednatelem spoleènosti
panem Josefem To�ovským. Rada po-
vìøuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.

- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
o zøízení vìcného bøemene dle § 50
obèan zák. v platném znìní s paní
Lucií �tìpánkovou a Ing. Tomá�em
Hlou�kem. Rada povìøuje starostu
podpisem smluv po projednání s práv-
ním zástupcem JUDr. Fialou.

- �ádost pana Doc. RNDr. Jiøího Krás-
ného o odvádìní de��ových vod
z pozemku parc.è. 1475 v ulici
Èankovské do strouhy parc.è. 1406/1
v k.ú. Újezd nad Lesy.

- zmìny rozpoètu na rok 2002 è. 13
a 14 dle pøilo�ené tabulky.

- zmìny rozpoètu na rok 2002 è. 15

a 16 dle pøilo�ené tabulky a ukládá
p. starostovi, aby pøedlo�il tato roz-
poètová opatøení ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MÈ Praha 21.

Rada bere na vìdomí
- zápis z jednání komise KKR ze dne

15.7. 2002.
Rada souhlasí
- s privatizací 118 gará�í v panelových

domech na sídli�ti Roho�ník a ukládá
ved. OMI Ing. Voskovi, aby zpracoval
pøedpis pro privatizaci dle zák. è. 72/
1994 Sb. v platném znìní a aby tento
pøedpis pøedlo�il na dal�í jednání Rady
a poté na podzimní jednání Zastupi-
telstva MÈ.

- s �ádostí spoleènosti A�-et s.r.o.
o povolení pøejezdu pøed pozemek
par.è. 58/21 po dobu výstavby
Penny-marketu. Po dokonèení výstav-
by musí být pozemek uveden do pù-
vodního stavu. Rada ukládá ved. OMI
Ing. Voskovi, aby informoval �adatele
v intencích tohoto usnesení.

- s pøevodem finanèních prostøedkù ve
vý�i 500 000,- Kè z kap. 10 do kap. 03
a s pøevodem finanèních prostøedkù
ve vý�i 200 000,- Kè z kap. 10 do kap.
08. Rada ukládá ved. FO Ing. Kobli-
cové, aby tyto pøevody zajistila.
Rada projednala návrh smlouvy o dílo

na zhotovení meteostanièky a ukládá
p. starostovi, aby tento návrh projednal
s právním zástupcem JUDr. Fialou a dále
ukládá ved. OMI Ing. Voskovi, aby po-

�ádal RNDr. A. Jiráska o pøedlo�ení
splátkového kalendáøe. Po zaji�tìní
tìchto nále�itostí Rada projedná návrh
smlouvy na svém dal�ím jednání.

Informace pana starosty a odpovìdi
na dotazy radních.

Pan starosta informoval Radu o jed-
nání, které probìhlo dne 23.7.2002
a jeho� pøedmìtem byl prodej firmy
Laxenburger. Bude pøipraven návrh
smlouvy a dojde k prodeji buï pozemku,
nebo celé firmy. V pøípadì, �e bude
prodej realizován mìla by na uvedeném
pozemku probìhnout výstavba byto-
vých jednotek. Dal�í informací p. sta-
rosty bylo uvolnìní finanèních prostøed-
kù na dostavbu nové �koly z M�-ÈR
s podmínkou, �e stavba bude dokonèena
do konce roku 2002.

Dotaz pana Sikaèe - na dotaz ohlednì
dokonèení komunikace Staroújezdská
p. starosta odpovìdìl, �e tato komunika-
ce má být otevøena 30.7.2002.

Dotaz pana �vejnohy - na dotaz ohled-
nì výstavby kanalizace na komunikaci
Staroklánovická p. starosta odpovìdìl,
�e v souèasné dobì jsou dodr�ovány
v�echny termíny.

Dotaz pana Dvoøáka - na dotaz ohled-
nì výstavby pøechodu na stanici Zby-
slavská p. starosta odpovìdìl, �e po-
kraèuje jednání s STK, které zaji��uje
Ing. Adam.

Zapsal: Pavel �vejnoha, radní MÈ
Praha 21 - Újezd nad Lesy.

MEZI LIDMI

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji sboru pro obèanské zále�itosti a místnímu spolku

zahrádkáøù za projevené blahopøání k �ivotnímu jubileu.
Libu�e �enberková

PODZIMNÕ V›STAVA OVOCE A ZELENINY 2002
Tradièní výstava zahrádkáøského spolku v Újezdì nad

Lesy probìhne letos 4. � 6. 10. (pátek 14 � 17; sobota 8 � 16;
nedìle 9 � 16hodin) v prostorách spolkové výstavní sínì.
Vyzýváme a nabízíme v�em kdo chtìjí konfrontovat své úspìchy
(jako� i neúspìchy) s ostatními kolegy zahrádkáøi, nech�
pøinesou své pøíspìvky ve ètvrtek (3.10.) odpoledne tamté�.

V nedìli, od 14hodin, bude nad na�imi exponáty rozjímat
a va�e zvídavé dotazy zodpovídat slovutný Mistr ovocnáø
pø. Kraus. Vstupné dobrovolné, zacházení vlídné, èervený
puntík v nebi je pro ka�dého náv�tìvníka zaji�tìn.
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MEZI LIDMI

UPOZORNÃNÕ OB»ANŸM
Úøad MÈ Praha - Újezd nad Lesy upozoròuje obèany, �e

v novém �kolním roce  2002 � 2003  bude poøádat hudební
a jazykové kurzy pro dìti a dospìlé:
- hra na flétnu pro dìti od 5 let

(zvlá��  vhodné  jako  prevence  proti  onemocnìní horních
cest dýchacích)

- hra na kytaru
- hra na klavír a keyboard

V�echny zápisy do hudebních kurzù se budou konat 9.záøí
od 16. do 17.00 hod. v Lomecké ulici (bývalý stavební úøad)

- angliètina pro zaèáteèníky a pokroèilé

Zápis se  bude konat 9.záøí  od 18. do  18.30 hod. v  místní
knihovnì v Lomecké ulici.

Podle zájmu mù�eme zahájit i kurzy:
- angliètina pro dìti od 4 let
- francouz�tinu a ru�tinu pro dospìlé

Pøedbì�né informace o v�ech kurzech získáte v místní
knihovnì.

M.Tomaidesová

RŸZN…

Vá�ený pane starosto,
Sna�ím se dost pravidelnì a pozornì sledovat �Újezdský

zpravodaj�. Pravidelnì do nìj pøispívají témìø stále stejní
pisatelé svými èlánky, oznámeními a inzeráty a i stí�nostmi.
Vy také, pane starosto, pøispíváte velmi hojnì do tohoto
na�eho místního listu a Va�e jméno se skví skoro na ka�dé
stránce i rubrice. Nemohu se ubránit silnému zá�itku z toho,
�e jste èlovìk témìø renesanèní. Na ka�dém kroku je vidìt, �e
jste èlovìk pracovitý a èinorodý. Dovedete strhnout lidi
k nevídané pracovitosti a tvoøivosti. Je tudí� jistì velice ne-
pøíjemné a tì�ké, èelit na radnici dennodennímu kritizování ze
strany na�ich obèanù. Je to národním svérázem stále nìkoho
obviòovat a podezírat z nekalých, ba a� zloèinných úmyslù.
Nikam to v�ak nevede a rozdmýchává to nepøátelství mezi
bratry, sousedy, lidmi v jedné vsi, mìstì atd. Nebylo by
rozumnìj�í u� pøestat se �abomy�ími válkami? Zaèít se chovat
a jednat se svými nejbli��ími v �irém okolí tolerantnì, citlivì
a s úctou, jakou my sami chováme k sobì. Opravdu to není
závidìníhodná pozice být starostou a být tudí� hromosvodem
v�ech bleskù, které v obci Újezd n.L. prásknou. Není ani lehké
èelit hromu, který následuje. Není to snadné, dennì øe�it
z pozice starosty v�echny problémy, a� malé, èi velké a pod

v�echny se podepsat. Je to tak, je to velké bøemeno. Zároveò
také dává právo se stavìt velmi rozhodnì v�em poten-
cionálním �kùdcùm na odpor. Také to dává právo rozhodnout
pohotovì, rychle a dynamicky. a hlavnì - rozumem. To vám,
pane starosto, velmi chválím a ctím si va�ich dobrých poèinù.
Ale velice stra�nì se mi nelíbí nová fasáda pana architekta
Nahálka, zrekonstruovaná na místním úøadì. To je, pane
starosto, ukázka neúcty k ji� pokrokovým odkazùm na�ich
pøedkù. Je mnì to velice líto, �e znovu opakuji to, co ji� bylo
vyøèeno. Nechci být vìdmou. Stanete-li se napøíklad primá-
torem hlavního mìsta Prahy a bude-li tøeba zrekonstruovat
fasádu obecního domu, nevytratí se secesní vzhled budovy?
Komu by se dávala pak vina? Pane starosto! Komu? Vím, jak
byste odpovìdìl: Nìkomu se to líbí a nìkomu ne. Je to tak
správné. Svìt by byl jednostranný. Jen�e samolibostí
a arogancí této odpovìdi se nedosáhne dlouhodobé sympatie.
Pøeji Vám ze srdce, aby se vám v�echny Va�e poèiny daøily -
a vìt�ina se daøila - abyste ale citlivì naslouchal a nechápal
v�echna kritická slova osobnì. Pakli�e spojíte svùj rozum
a svoje pracovní schopnosti se schopnostmi ostatních,
vznikne libozvuèná harmonie.

Al�bìta �tulcová

K odpovÏdi p.NOV¡KOVI sluönÏ a korektnÏ
spoleènosti LAXENBURGER p.staros-
tou PAVLÍÈKEM (ODS) v roce 1993,
kdy byl zakladatelem a jednatelem spo-
leènosti a v roce 1996 pøevzala funkci
jednatelky p.NOVÁKOVÁ byla pøi
zalo�ení spoleènosti hodnota majetku
vlo�eného obcí 10 mil. Kè. V ka�dém
pøípadì mìl pozemek �LÍPA� (NÁS
V�ECH) nyní soukromé spoleènosti
LAXENBURGER pøiná�et zisk pro obec.
Spoleènost LAXENBURGER zkracho-
vala, má dluhy, tak �e v tom má pravdu
p.NOVÁK, �e nám ji� pozemek �LÍPA�

nepatøí. Kolik bylo penìz pøi pøebírání
funkce jednatelky p.NOVÁKOVÉ
v r.1996 nebylo zveøejnìno, tudí� na
prohospodaøených milionech má podíl
p.PAVLÍÈEK (ODS) spolu s p. NOVÁ-
KOVOU (ODS).

O zájemci o pozemek z Mìlníka jsem
napsal pouze to, co zveøejnil na veøejné
schùzi zastupitelstva p.starosta.

Na veøejné schùzi zastupitelstva jsem
po�ádal o informaci firmy LAXEN-
BURGER pí.NOVÁKOVOU. Byl jsem
vyzván abych se pøi�el podívat na úèet-
nictví, ano nepøi�el jsem, proto�e úèet-
nictví není má profese ani nejsem audi-

Panu NOVÁKOVI, který o mì v Újezd-
ském zpravodaji è.7-8 roku 2002 napsal,
�e jsem uvedl nepravdivé údaje, po-
mluvy, l�i a dezinformace. Co uvádím je
dolo�eno v materiálech firmy LAXEN-
BURGER a v Újezdském zpravodaji.

Pravdìpodobnì jste ji� zapomìl,
nebo neèetl, Újezdský zpravodaj è.2,4
a 11 z roku 1997, kde cituji pí.NO-
VÁKOVOU (ODS).  K mému prohlá�ení,
�e pozemek patøí nám v�em, pí�ete ne-
patøí, v souèasné dobì máte pravdu, pro-
to�e pøi vlo�ení pozemku do soukromé
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RŸZN…
tor, zároveò nejde o informaci jen pro
mou osobu, ale je zde celá obec, která
má nárok vìdìt, jak se hospodaøí ve spo-
leènosti LAXENBURGER. Dále jsem se
doèetl, �e obec mìla pobírat byl-li by
uskuteènìn projekt men�í podíl na zisku.
Rakouský partner 75% a obec 25% proè?

Pan NOVÁK pí�e o odmìnì p.NO-
VÁKOVÉ, �e byla pohyblivá, ale
zapomìl napsat v jakém rozsahu, napsal
pouze od r.1999 5.000 Kè hrubého. Pro
upøesnìní a omluvu p.NOVÁKOVÉ.
Ano máte pravdu, odmìna za funkci
jednatelky firmy LAXENBURGER byla
pohyblivá ve vý�i 25.000 Kè mìsíènì.
Od roku 1997 byla odmìna zvý�ena na

30.000 Kè mìsíènì, kterou mìla
p.NOVÁKOVÁ dostávat. Za firmu
�NOEMA� spol. s r.o. pí.NOVÁKOVÉ,
která vedla úèetnictví firmy LAXEN-
BURGER - Újezd n/Lesy spol. s r.o. mìla
pobírat odmìnu pí. NOVÁKOVÁ 10.000
Kè mìsíènì. Od 2.bøezna 1999 tato od-
mìna zastupitelstvem MÚ byla sní�ena
na 5.000 Kè mìsíènì. Má-li kdokoliv
zájem o pøeètení si v Újezdském zpra-
vodaji, jak jsem uvedl v úvodu z r.1997
má mo�nost u pí.TOMAIDESOVÉ
v knihovnì MÚ, kde jsou dle informace
sleèny Jakubcové (redakèní rada) za-
lo�eny Újezdské zpravodaje od r.1991.

Kdyby byla p.NOVÁKOVÁ ochotna

informovat pravdivì a ucelenì o firmì
LAXENBURGER, nemuselo by dojít
k tìmto nedorozumìním.

Miroslav �edivý  (bezpartajní)

Oprava tiskové chyby v èlánku p.�e-
divého v è.6/02 Zpravodaje uveøejnì-
ného na str.24.

�Myslím, �e pan starosta Slezák se
zastupitelstvem v tomto období v glo-
bálu udìlali mnoho pro obèany, není tøeba
osoèovat pouze starostu, proto�e zod-
povìdnost má nejen starosta a rada, ale
i celé zastupitelstvo, které stejnì musí
v�e odsouhlasit.�

Za chybu se omlouváme, redakèní rada.

Slovo k obËan˘m ⁄jezda nad Lesy
S velkým zájmem sleduji na stránkách Zpravodaje polemiku

mezi rodinou Novákových a panem �edivým kolem spoleè-
nosti Laxenburger s.r.o.. O hospodaøení této spoleènosti
a o hospodaøení s obecním majetkem vùbec jsem psal do
Zpravodaje více ne� rok (od prosince roku 1996 do konce
roku 1997). Co jsem se o sobì dozvìdìl od v�ech mo�ných
funkcionáøù tehdej�ího MÚ i nìkterých èlenù zastupitelstva
ani nebudu uvádìt. Kdo by mìl zájem proèíst si celý prùbìh
tohoto pøípadu mohu poskytnout celý kufr podkladù. Sou-
èasná polemika by byla úsmìvná, kdyby ne�lo o prohospo-
daøený obecní majetek, který mohl slou�it obèanùm této
mìstské èásti. Je pravdou, �e souèasné skuteènosti jsou da-
leko hor�í, ne� jak jsem o nich z nedostatku informací psal.

Vá�ený pane �edivý, chci Vám upøímnì podìkovat, �e jste
se mì zastal a �e ani Vám není lhostejné jak se zacházelo
s obecním majetkem. Vùbec si nedìlejte hlavu z blábolù uve-
dených na Va�í osobu v posledním Zpravodaji è.7-8/2002.
Jsou nepravdivé a hloupé, máte ale jedno veliké �tìstí, �e jste
celý �ivot bez politické pøíslu�nosti. Jinak by jste se dozvìdìl
daleko hor�í vìci. Vùbec se nebojte vyhro�ování trestním ozná-
mením, �alující strana by dopadla hodnì �patnì. Na závìr to-
hoto problému je tøeba uvést, �e vyøe�ení tohoto pøípadu mìly
ve volebním programu v roce 1998 v�echny volební strany
a bohu�el pøes ve�kerou snahu se to nepovedlo. Z èásti �díky�
paní Novákové a v poslední dobì i �díky� jistému zastupiteli.

Moc se omlouvám, �e jsem se o tomto pøípadu dlouze
rozepsal, nemìl jsem to v úmyslu. Chci psát o nìèem jiném.
Od roku 1990 na v�ech jednáních tvrdím, �e v komunální
politice nejde o soupeøení politických stran, ale o poctivou
práci èlenù zastupitelstva ve prospìch mìstské èásti a jeho
obèanù. Vìøte mi prosím, �e vím o èem pí�i, proto�e jsem
èlenem zastupitelstva od roku 1964 i kdy� døíve byl jiný název,
ale to není podstatné. V posledních mìsících sleduji ve Zpra-
vodaji pøestøelku mezi nìkterými zastupiteli a starostou.
Starostovi je vyèítáno, �e moc pí�e a nepøipou�tí jiné názory.
Je to úsmìvné, kdy� si èlovìk uvìdomí, �e pøedchozí dva
starostové byli to samé jenom práce ve prospìch obèanù
bylo ménì. Je s podivem, �e nejvíce køièí zástupci té strany,
která neomezenì vládla na radnici 8 let. KSÈM od samého
poèátku prosazuje zastoupení v�ech volebních stran v radì.
Pro pøipomenutí obèanùm v roce 1998 byl do rady v tajných

volbách zvolen zástupce ODS, ale své funkce se vzdal. Musím
uvést je�tì jeden fakt z tohoto období. Nikdy jsem ho neuvedl,
ale teï si myslím, �e je to nutné, u� jenom proto, aby nìkteøí
zastupitelé jednali realisticky. Po volbách v roce 1998 jsem
byl jako zástupce KSÈM mnohokrát kontaktován
pøedstavitelem ODS a �ádán o uzavøení koalice s tím, �e mì
bylo nabídnuto místo v jednobarevné radì. Po projednání
s kolegy jsme tuto nabídku odmítli. Znamenalo by to v praxi
opìt vládnutí jediné správné strany a to není dobøe. Konèící
volební období, pøes v�echny mo�né problémy, které bì�ný
�ivot pøiná�í jednoznaènì prokázalo, �e zastoupení více
volebních subjektù v radì pøiná�í více názorù, stanovisek
i rozporù a výsledek v kladném slova smyslu je v Újezdì nad
Lesy vidìt.

Na závìr si dovolím malou polemiku se svou kamarádkou
Zuzankou Dastychovou. Její poslední èlánek si o polemiku
pøímo øíká. V minulých obdobích jsem byl také èlenem za-
stupitelstva. Ptám se, �pøipustili jste za ona dvì období jiný
názor ne� svùj vlastní�. Ani náhodou, naopak zastupitelé
z jiných stran byli zesmì�òováni a zostouzeni. Vùbec nejde
o úspìchy a neúspìchy té které rady (v�dy� za Vás se nová
�kola také nepostavila, pouze dokonèila). V�dy jde o to, �e
jedno zastupitelstvo vìci pøipraví a dal�í dokonèí. Ètyøleté
období je prostì na nìkteré projekty krátké. Potom ov�em
zále�í i na tom, s jakým úsilím to které vedení radnice za plnìní
cílù jde. A právì to úsilí bylo v minulých obdobích jaksi
smìrováno jinam. Tìch �pomníkù� z minulého období zùstalo
doopravdy dost. Jsou vlastnì vyjmenovány v uvedeném
èlánku minulého Zpravodaje. Je pravdou, �e morálku má ka�dý
svoji, ale pravda je jenom jedna i kdy� ka�dý si ji pøedstavuje
podle svého. Pravdou napøíklad je, �e i místní komunikace se
v posledních dvou letech promìòují k lep�ímu. A to jsme mìli
do roku 1998 radního na magistrátu odpovìdného za dopravu.
  Èím skonèit? Problémù k øe�ení je mnoho. Na stránkách
Zpravodaje je polemikou urèitì nevyøe�íme. Je ale velmi nutné,
aby o nich vìdìli obèané Újezda. Chtìl bych v tomto pøed-
volebním období znovu poprosit - nedìlejme hon na èaro-
dìjnice, práce v zastupitelstvu o tom urèitì není. Jednejme vìcnì,
bez postranních úmyslù a hlavnì ve prospìch Újezda nad
Lesy a jeho obèanù.

Dr.Pavel Janda
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KULTURA

ST¡TNÕ ⁄STÿEDNÕ ARCHIV V PRAZE

INFORMACE O VÝSTAVÌ �Èeská panovnická a státní

symbolika. Vývoj od støedovìku do souèasnosti.�

Po loòské výstavì vìnované nejcennìj�ím písemným pa-
mátkám na�í národní minulosti, která se u náv�tìvníkù setkala
s nebývalým ohlasem, pøipravuje Státní ústøední archiv v Pra-
ze dal�í výstavu urèenou opìt �iroké odborné a laické ve-
øejnosti, tentokráte vìnovanou státní symbolice a nazvanou
�Èeská panovnická a státní symbolika. Vývoj od støedovìku
do souèasnosti�. Zá�titu výstavy pøevzali ministr vnitra Èeské
republiky a pøedseda Senátu Èeské republiky.

Ve fondech Státního ústøedního archivu jsou ulo�eny jedi-
neèné prameny k tomuto tématu, pøièem� je tøeba zdùraznit,
�e zamìstnanci jeho pøedchùdcù se významnì podíleli na
vzniku znakù i vlajky ÈSR. Na výstavì se dále podíleli a své
exponáty zapùjèili: Kanceláø prezidenta republiky, Archiv
Kanceláøe prezidenta republiky, Archiv Ministerstva
zahranièních vìcí Èeské republiky, Národní muzeum - Èeské
muzeum hudby, Historický ústav Armády Èeské republiky,
Zemský archiv v Opavì a Èeský rozhlas, Archivní a progra-
mové fondy.

Èeská státnost, její� poèátky, úzce související se státností
velkomoravskou, sahají do doby vlády kní�ete Boøivoje I.
(+889), se po naru�ení své kontinuity, ke kterému do�lo v rámci
rakouské monarchie, obnovila ve 20.století a plnì osamo-
statnila zánikem Èeskoslovenska k 1.lednu 1993. Tého� dne
vstoupil v platnost zákon o oficiálních státních symbolech Èeské
republiky, zahrnující znaky, vlajky, peèe� a hymnu. Cílem vý-
stavy je poskytnout náv�tìvníkùm ucelený pøehled o podobì
a historickém vývoji tìchto symbolù, které pozoruhodným
zpùsobem odrá�ejí tisícileté dìjiny na�eho národa i problémy
z doby svého vzniku.

Výstava je rozèlenìna do tøinácti chronologických oddílù
(I. Èeský stát do roku 1490, II.Èeský stát v personální unii
s Uhrami (1490-1752), III.Rakouská monarchie (1752-1804),

IV.Rakouské císaøství (1804 - 1867), V. Rakousko - Uhersko
(1867 - 1918), VI. Pøedlitavsko (1867-1918), VII.Èeská panov-
nická, zemská a národní symbolika v letech 1752-1914,
VIII.Protirakouský odboj (1914-1918), IX.Demokratická
Èeskoslovenská republika (1918-1948), X. Protektorát Èechy
a Morava (1939-1945), XI.Èeskoslovensko pod vládou
komunistické strany (1948-1989), XII.Èeská a Slovenská
Federativní Republika (1990-1992), XIII.Èeská republika od
roku 1990), jejich� názvy výmluvnì vypovídají o svìtlých
i stinných stránkách na�ich národních dìjin. Poslední, ètrnáctý
oddíl pøibli�uje na pøíkladech aplikaci státní symboliky v praxi
(vývìsní �títy úøadù, úøední peèetidla a razítka, státní záslu�né
øády, odznaky, spolkové prapory, mince atp.) Slavnostní atmo-
sféru výstavy dále umocní i zdaøilé nahrávky hudebních sym-
bolù, od støedovìku nerozluènì doprovázejících panovnickou
a státní symboliku (Svatováclavský chorál, Hospodine, pomi-
luj ny, Haydnova rakouská hymna, Kde domov mùj, èesko-
slovenská a èeská národní hymna, fanfáry z Libu�e). Závìrem
je tøeba poznamenat, �e se jedná o výstavu jedineènou a prù-
kopnickou, nebo� dosud nikdy nebyly vystaveny exponáty
dokumentující èeskou panovnickou a státní symboliku v celé
�íøi svého vývoje a bohatosti promìn.

Výstava se uskuteèní opìt v budovì Státního ústøedního
archivu, Archivní 4, Praha 4 (Archivní areál Chodovec) ve
dnech 28.9.-31.10.2002 od 9 do 18 hodin kromì pondìlí a bude
doprovázena výpravným katalogem. Zahájení výstavy pro
veøejnost dne 28.9.2002 bude spojeno se Dnem otevøených
dveøí archivu, kdy budou mít náv�tìvníci jedineènou
pøíle�itost prohlédnout si nejen prostory depozitáøù, v nich�
je uchovávána pamì� národa, ale i dal�í zajímavé provozy
vèetnì restaurátorských dílen.

Dopravní spojení autobusovými linkami MHD ze stanice
metra: �elivského è.213, Kaèerov è.170 a 203, Chodov è.115,
Opatov è.213 a Háje è.203 a 213. Výstupní stanice CHODOVEC
se nachází v bezprostøední blízkosti Archivního areálu.

PhDr.Alena Pazderová
tel./fax: 02/243 242 72
e-mail:sua1@mvcr.cz

Joachim FRIEDRICH Ètyøi a pùl kamaráda
a tajemství sedmé okurky

Matou� KRY�TOF Ferda a kino brouka Pytlíka
Jana HORECKÁ Jídla z brambor:Chutné, levné,

jednoduché a sváteèní
Ivan KLÍMA Milenci na jednu noc
Diana STAINFORTH Indiskrétnost
Kneale MATTHEW Angliètí pasa�éøi
Martin NÌMEC Perníková vì�
David MACAULAY Nová mamutí kniha techniky
V.P.BOROVIÈKA �ivotu nebezpeèní lékaøi
Ed McBAIN Sladký svìt
Ale� CIBULKA Nata�a Gollová

Jan CIMICKÝ Obìti �ivota
Stephen KING Pavuèina snù
Arno�t LUSTIG Tma a svìtlo svìta
Edith PARGETER �arlatové zrnko
Peter ACKROYD Golem z londýnských dokù
Josef FROLÍK Støílející abaty�e
Vlasta JAVOØICKÁ Vykoupený høích
Nora ROBERTS Zlovìstný úplnìk
Jeffery DEAVER Katedrála hrùzy
Olivia GOLDSMITH Klub odlo�ených �en
Patricie CORNWELLOVÁ Za øekou Styx
Nina BONHARDOVÁ Hodina závrati
Mary Higgins CLARK Døív ne� Ti øeknu sbohem
P.T.DEUTERMANN Nulová varianta Zero option
Rudolf ÈECHURA Blázni z Velepes
Bruce JONES Sprinter
Bernard SIMONAY Imhotepovo svaté mìsto
William SAROYAN Kterak si stvoøit �enu

NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ
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KULTURA
Vá�ení obèané,

dovolte, abych Vás seznámila s novou situací, která vznikla. Knihovna se pøestìhovala do vìt�ích prostor v Lomecké ulici,
kde døíve sídlil stavební úøad (viz.plánek). Provoz bude zahájen v pondìlí 2.záøí 2002.

PÙJÈOVNÍ DOBA:

Pondìlí: 10.00 - 11.00  11.30 - 18.00
Støeda: 10.00 - 11.00  11.30 - 17.00
Pátek: 10.00 - 11.00  11.30 - 16.00

Vìøím, �e i pøes obtí�nìj�í dostupnost mi zachováte svou pøízeò a cestu do své knihovny si najdete. Tì�ím se na va�i
náv�tìvu.

Marie Tomaidesová
knihovnice

11. DNY SENIORŸ 2002
konanÈ u p¯Ìleûitosti Mezin·rodnÌho dne senior˘ 1. ̄ Ìjna
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KULTURA

galerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na v˝stavu

Frantiöek Kollman - obrazy, kresby, rytÈ sklo
4.9. ñ 28.9.

Vöechny p¯Ìznivce umÏnÌ zveme na vernis·û, kter· bude 4.9. v 17.00 hodin uvedena hercem Ivanem VyskoËilem
a Dr. Josefem Keönerem, zahrajÌ a zazpÌvajÌ brat¯i Tesa¯Ìkovi a Karel Zich.

St·l· prodejnÌ v˝stava Ëesk˝ch v˝tvarnÌk˘:
T. BÌm, A. Born, M. J. »ern ,̋ T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, M. Pat¯iËn ,̋ M. Poövic,

E. Srncov·, J. Tich ,̋ O. Vyleùalov· a dalöÌ.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod., sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,
Na telefonech 0602 341 318, 0603 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd n/ L., tel.: 81 97 22 11,      (cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)

ZAHRADA V Z¡ÿÕ ROKU 2002
Úvodem si øeknìme, �e záøí - to u�

jsou i mo�né lehké pøízemní mrazí(è)ky
a noci, o tìch ani nemluvím - prostì
podzim, co si budem nalhávat. Jakmile
se objeví první ocún, je dobøe pøidat pod
ko�ili trièko, nebo ko�ilku. Pro pokojové
kytky letnící se nìkde pod vysokým stí-
nem u� je èas na odjezd do tepla domo-
va. Azalky a kamélie je�tì nemusí spì-
chat. Nìjaké to babí léto u� nám rybník
taky nezateplí. A na zahrádce (i v domì,
i okolo nìj) zaèínají práce, na nì� pøes
léto nebyl èas. Pøeházíme kompost a pak-
li�e máte na�etøíno, pøidejte do nìj urych-
lovaè. Nebo dusíkaté vápno, je sice
drahé,  ale krom vlastního urychlení
a zintenzivnìní rozkladných procesù
zlikviduje v kompostu (aspoò zèásti)
i houby, které pøená�ejí choroby jako
strupovitost, padlí, rzi atd., jako� i po-
mù�e znièit v kompostu semena obtí�-
ných plevelù. A do ètvrtice dodá dusík
a vápník. Zahradní úklid je rovnì� sou-
èástí  neustávajícího boje se slimáky
a pl�i, kteøí jakoukoliv hromádku prken,
cihel, èi jiného nepoøádku osází vajíèky.
1 pl� na podzim = 400 malých na jaøe, jen
si to pøedstavte - horor!

Odkvétají trvalky a je tøeba odkvetlou
nádheru støíhat. Pokud je kvìtní stvol
bez listù, støíhá se co nejvíce nakrátko.
U olistìného stonku �mikneme nad prv-
ním listem a jestli�e odkvetou pol�táøe
nízkých trvalek, sestøihují se celé. Obje-
vují se hlavnì �luté kvìty (a bílé floxy,

modré hlaváèe, ohnivì èervená èechra-
va atd.) z nich� takové krásnooèko krá�lí
zahradu od léta. Krásnooèko (slovensky
dokonce kráska) se latinsky øekne
Coreopsis, co� vychází z øeètiny a zcela
nepoeticky znaèí: kóris = �tìnici; opsis
= vzhled. Míní se tím podoba jeho na�ky
se �tìnicemi. Na loukách a volnì u cest
kvetou nádherné �luté chocholy
zlatobýlu - Solidago (solidus = celistvý;

ago = dìlám - trochu kostrbatì jde nej-
spí� o vyjádøení schopnosti zlatobýlu
hojit rány). Lidovì se zlatobýlu øíká také
celík. Pøi té pøíle�itosti mì napadá -
a doufám �e se nepletu, v�imli jste si
taky, �e u nás ve volné pøírodì neexistuje
�ádná rostlina, která by v èeském od-
borném názvosloví zaèínala na písmeno
�c�? (Nepoèítám samozøejmì kytièky na
zahrádkách - celer, cukýny, cibuli.) Do

poloviny záøí je èas na výsadbu  nebo
pøesazování pivonìk, typických to kvì-
tù skorého léta. Koøeny se vkládají svisle
do zemì tak, aby oèka (minimálnì by
mìly být na oddìlku alespoò dvì) byla
cca 5 cm v pùdì. V�eobecnì se dnes
vysazují spí�e kyselomilné a slunce-
milné pivoòky bìlokvìté, neboli èínské,
kvetoucí v�ak nejen bíle, ale i rù�ovì
a èervenì. Ov�em temnì rudých kvìtù
pivonìk na�ich babièek - vápnomilných
a spí�e stínomilných pivonìk lékaøských
zdaleka nedocilují. Pokud potøebujete
osít plochu novou trávou, záøí je ten
vhodný èas. Poseèená tráva kterou ne-
odstraníme do druhého dne zaèíná hnít,
zpùsobuje fleky a pøemno�ují se v ní
de��ovky.

Nakupujeme a vysazujeme jehliènany.
Nepøekonatelným oøí�kem pro nás laiky
je rozli�it mezi sebou oblíbené a èetnými
druhy zastoupené cypøi�ky (Chamae-
cyparis) a túje - zeravy (Thuje). U star-
�ích stromù je urèování jednoduché:
cypøi�ky (podobnì jako pøíbuzné cypøi-
�e), mají samièí! �i�tice kulovité, vypa-
dají jako opravdové �i�ky a jejich �upiny
se nepøekrývají. �upiny na �i�kách tújí
naopak jsou protáhlé, mìkké a opatøeny
zøetelnými hákovitì zakonèenými pøí-
vìsky. Na�loutlé pupeny mròavých sam-
èích! kvìtù (u obou rodù jsou na konci
vìtévek) se dají u tújí zøetelnì nahmatat.
Tyté� jsou u cypøi�kù drobnìj�í, zato
jsou èervené. Vzrostlé stromy cypøi�kù
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mívávají nìkolik, zpravidla pøevislých,
vrcholù. Odumøelé èásti tújí (zeravù -
rezavù) mají zøetelnì rezavou barvu.
Tolik dospìlé stromy. Problémy s urèo-
váním nastávají v�ak u desítek odrùd
mladých, malých, okrasných, skalko-
vých, slo�itì selektovaných a navzájem
si podobných druhù, které dnes zahrad-
nictví nabízejí, pøièem� mnohdy se sami
nedoká�í rozhodnout. Pomùckou mù�e
být barva listù (�upin) - u tújí mají v drtivé
vìt�inì stejnou barvu na líci i na rubu.
Ale spolehnout se na to v�dycky nedá.
Rozhoduje lupa, literatura a hlavnì mno-
holetá zku�enost. Nìco jako s èarovìníky.

Nejspolehlivìj�ím kritériem zralosti já-
drovin - zvlá�tì pak jablek, je zhnìdnutí
jader a snad je�tì snadné oddìlení stopky
(co� ov�em nemusí a� tak jednoznaènì
platit u v�ech odrùd). Sklízíme i lískové
oøí�ky. Broskve mají tu hlavní sklizeò taky
za sebou, tak�e mù�eme zaèít s hlubokým
øezem. Odøe�eme suché a nemocné døevo
a� na zdravé. Odplozené výhony odstraní-
me k silnému letorostu. Toté� udìláme s
vlky. Do pùlky mìsíce se doporuèuje
ukonèit øez slivoní, �vestek a renklód.

O tom, �e prázdninový èas cestování
a lelkování u vody definitivnì konèí, vy-
povídá i zpravodajství z výborové schùze
spolku. 13. úkolù jsme si nadìlili, pøièem�
nìkolik z nich je i pro vás.

Leto�ní mo�tování zaène 14.9. Pøedem
upozoròujeme p.t. zájemce, �e pøíjezd
osobními auty pøímo do Areálu bude
pravdìpodobnì èásteènì omezen kvùli
pracem na úpravì dvoru, ale mo�tování
- u� s novì zavedenou vodou a tedy
i podstatnì zvý�enými hygienickými
mo�nostmi, bude probíhat jako za mlada.
Zároveò s poèátkem mo�tování zahájí
pø. Nohejl i sezónu v pøíruèní spolkové
prodejnì. Pøedpokládáme, �e do té doby
se nám podaøí zajistit a dovézt i pytle
s vápencem.

Tolik oèekávaná, chválená a milovaná
Podzimní výstava ovoce a zeleniny -
pøehlídka výpìstkù újezdských zahrád-
káøù bez rozdílu ras, pohlaví a spolkové
pøíslu�nosti, probìhne i letos tradiènì
v Areálu snù v zabìhnutém termínu 4.-
6. 10. Pro pøíjem v�eho co nám chcete
nabídnout k pochlubení, ke zkoumání,
k pouèení èi k pousmání budeme pro

vás tamté� ve ètvrtek (3.10.) od 13 hodin.
V sobotu odpoledne po 14. hodinì pøi-
jde zkouknout výstavu a pobesedovat
s námi nad výsledky práce v uplynulé
sezónì - o jejich kladech i záporech
(proto neváhejte pøinést ukázky i �pat-
ností ze zahrady) nìkdo z vìrných lek-
torù o jejich� profesních znalostech
a praktických zku�enostech jsme se
mnohokráte pøesvìdèili. Srdeènì zveme
v�echny - vzácné hosty, kteøí k nám
zavítají po prvé, jako� i ty, kteøí to mají
skoro za stavovskou povinnost.

O týden nato, 18. - 19. 10 bude v Areá-
lu vystavovat pø. Lucka Dlabaèová své
nádherné dekorace a vazby ze su�ených
kvìtin - tentokráte u� opìt s du�ièkovou
(a v pøedstihu i vánoèní) náladou.

To� v�e co mají výboøi na srdci. Po-
zvání jsou i �ádost o va�i pomoc. Bez ní
by nebyla ani výstava, ani pro koho ji
poøádat a tak nás v tom nenechejte o sa-
motì. Rovnì� pomoc pøi mo�tování je
vítána, tady se dokonce za pomoc i platí
- to� nìkdy a nìkde s vámi na shledanou
se tì�í �.

za Výbor zahrádkáøù Petr Mach

KALEND¡RIUM NA MÃSÕC Z¡ÿÕ ROKU 2002

Pokraèujíce v leto�ním seriálu populárních èeských jmen,
otvírám kalendáø u data 9. záøí � svátek má Daniela. Jméno má
hebrejský pùvod a v pøekladu by znìlo �Bùh je mùj soudce�
� platí pro �eny i pro mu�e (ti slaví 17.12.)
Daniel patøil ke ètyøem izraelským pro-
rokùm a notoricky známé slovní spojení
Daniel - jáma lvová, souvisí s prorokovou
zatvrzelostí nenechat se zviklat v �idov-
ské víøe ani z oèi - v oèi smeèce hlado-
vých �elem. Byl mistrem zázrakù se spe-
cializací na vykládání snù, proèe� se mu
podaøilo z jámy lvové dvakrát vyváznout
a vrátit se ke dvoru svého �ivitele � nepøá-
telského krále babylonského. Tak se mu
podaøilo vymoci pro Izraelity návrat ze
zajetí do vlasti. 11. 9. slaví svátek Denisa.
Jméno pøi�ed�í k nám nepochybnì
z Francie nese v sobì zjevnì zakódova-
nou vzpomínku na øeckého boha vína
(a pøírodního bujení vùbec) Dionýsa.
V pøekladu znaèí Denisa �bo�ské dítì�.
12. záøí slavíme Marii. Údajnì jenom Èe�i.
V kalendáøích ostatního svìta toti�
pøipadá svátek narození P. Marie na 8.záøí, kdy ale my máme
u� Marianu a tak s na�í typickou národní improvizaèní �ikov-
ností jsme �problém� vyøe�ili slo�itìji. O Marii, nejfrekven-
tovanìj�ím to �enském jménu vùbec, u� byla nìkolikráte øeè

(v�dy� jen velké mariánské svátky existují ètyøi), tak jenom
telegraficky: jméno má nìkolik zva�ovaných pùvodù: a� ze
starého Egypta - to by mohlo znít jako �milovaná Bohem�;

ale taky se pøekládá jako �moøe hoøkosti�,
a tady a teï je�tì do tøetice - �kapka moøe�.
Ta jedna jediná a nejznámìj�í Maøenka
je patronkou køes�anství a spolu se
svým druhem Josefem zakladatelkou
neopakovatelné instituce panenského
man�elství, tzv. �svatojosefského man-
�elství�. 14., letos v sobotu, slavìjí svátek
Radky � koneènì zase èeské jméno
(spoleènì s  Rad(o)milou, Radomírou ale
i Radoslavem, Radovanem, atd.) Pùvod
je jasný: radostnost, radování, míti rádìní
(milování) je tu nepokrytì k mání. 26. je
Andreji - (mu�ským protìj�kem je
Ondøej), pøièem� z pùvodního øeckého
základu jména vyplývá, �e jeho nositelé
jsou vzorem odvahy a stateènosti. Teï
bych prosil bubny a trumpety, páè bude
øeè o Václavech, respektive pota�mo
s nimi o sv. Václavu � hlavním to patronu

zemì èeské, jediném na�em svìtci, uvedeném v generálním
øímském kalendáøi. Jméno samo je zkrácenou formou pùvod-
ního staroèeského �v(j)ac slavný�- paradoxnì i jméno jeho
vypeèeného bratøíèka, který ho nechal zavra�dit � �bóle(je)

Radoslav Brzobohatý
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slav(ný)� má stejný koøen. I o Václavovi byla ji� mnohokráte
øeè a tak po slavnostních fanfárách pøejdeme hned ke jménu
poslednímu � 29. záøí mají svátek Michalové - jako� i Michae-
lové (stejnojmenné dámy pøijdou ke slovu v øíjnu). Andìl
stejného jména hlídá ráj a mimoto je dùvìrníkem bo�ím � to�
uznejte: mù�e být nìkdo víc! Ostatnì i pøeklad pùvodnì hebrej-
ského jména zní �podobný Bohu�. Mají tedy Micha(e)lové co
obhajovat. Budi� jim, jako� i v�em ostatním oslavencùm, i le-
to�ní záøí k tomu vlídnì naklonìno.

Jako ka�dý mìsíc hledám nìkoho stoletého, nìkoho kdo
zùstal souèasný a � známý. Nu�e - nejprve pro pamìtníky
starých �patných èasù: 20.9. 1902 se v Tisovci pod Muráò-
skou planinou, narodil Vlado Clementis (má tam bustu), po
Janu Masarykovi 2 roky ná� ministr zahranièí. Jeho �ivot je
v�ak smutný, ba co povídám - tragický, pøíbìh èlovìka, který
chtìl s vlky nevýti. Co� nejde! Po dvouletém muèení (mimo
jiné i ve sklepeních komunistické �Peèkárny�- pùvabného
zámku v kolodìjském sousedství) skonèil 3.12.1952 na
popravi�ti. Jeho popel rozprá�ilo komando estébákù okýnkem
z auta (nìco nám to pøipomíná z na�í neblahé historie, není-
li� pravda). Po deseti letech byl rehabilitován, pøièem� jména
jeho vrahù i nadále zùstávala v uèebnicích jako vzory ctností
a poøádku.

Na�el jsem nìco z radostnìj�ího soudku i pro ty mlad�í.
Pravdìpodobnì nebýt velké retrospektivní výstavy v Galerii
hl.m. Prahy pøed dvìmi léty, byla by paní Toyen blí�e známa
jen zasvìcencùm výtvarného umìní. Takhle se stalo, �e obrazy,
ale i historie jejího pestrého �ivot vstoupily do obecného
povìdomí a malíøka se stala, dvacet let po smrti, �národní
umìlkyní�. K jejímu francouzsky vyhlí�ejícímu, bezrodému
a nesklonnému pseudonymu ji, podle svých pamìtí V�ecky
krásy svìta (kapitola II., vzpomínka nazvaná Sleèna Toyen),
pomohl Jaroslav Seifert a z Manky Èermínové se stal TOYEN
(sama o sobì mluvila v mu�ském rodì). Stala se rovnì�
èlenkou Devìtsilu (o jednom z  jeho devíti zakládajících èlenù
� Adolfu Hoffmeistrovi, byla øeè v minulém kalendáriu), ale
ji� brzy se osamostatnila natolik, �e ji byla Praha malá a vy-
mìnila ji za hlavní mìsto Paøí�. Tam, spolu se svým �ivotním
i profesním druhem Jindøichem �tyrským, zalo�ili vlastní
umìlecký smìr, èím� pomno�ili desítky jiných, kterými se Paøí�
té doby jen hem�ila. Artificielismus � syntéza výtvarna a vol-
ného ver�e odvíjená od �vzpomínky na vzpomínku� a èerpající
ze snových zá�itkù � zjevnì tedy �lo o jejich vlastní pojmeno-
vání obecnì známìj�ího surealismu jako takového. Do Paøí�e
se pak Toyen vrátila je�tì jednou a to u� natrvalo po roce

1947 s básníkem Jindøichem Heislerem a stala se blízkou
spolupracovnicí André Bretona. Spolu s hrstkou stárnoucích
�bítnikù� poèátku minulého století je symbolem pøe�ívajícího
surealismu jako takového, jako� i vzorem a inspirací dal�ích
výtvarných generací. Zemøela v Paøí�i na podzim roku 1980.

I v záøí se na obloze pøíli�ných efektù nedoèkáme. Na po-
èátku mìsíce by mìla kulminovat aktivita slab�ího meteo-
rického roje v souhvìzdí Aurigy - Vozky (najdeme ho mezi
Velkým vozem a Býkem s nejvìt�í hvìzdou Capellou). V roce
1994 zazáøilo za hodinu okolo 100 meteorù, pøedloni ji� jen 10.
Dùle�itìj�í jevy se v�ak budou odehrávat skrytì a bez efektù
- 23. záøí pøejde toti� Slunce z Panny do Vah a kvùli èemu� my
se octneme v astronomickém podzimu. V cca 6 ráno nastane
rovnodennost a pak u� se nám budou noci prodlu�ovat. Pøá-
telé, zima se nám blí�í!... s tímto zvoláním se s vámi pro záøí
musím rozlouèit.                                                                      mac.

... je�tì tradièní pøipomínka narozenin va�ich dobrých známých:

2. 1938 Zdenìk Thoma - fotograf
4. 1934 Juraj Herz - re�isér a scénárista

Jan �vankmajer - re�isér
6. 1946 Hana Zagorová - zpìvaèka
7. 1941 Marie Poledòáková - re�isérka

1948 Marta Vanèurová - hereèka
9. 1939 Jiøí Naèeradský - malíø

1952 Mikolá� Chadima - hudebník
11. 1936 Pavel Landovský - herec, dramatik
13. 1932 Radoslav Brzobohatý - herec
14. 1931 Ivan Klíma - spisovatel
16. 1937 Pavel Bobek - zpìvák
17. 1949 Michael Rittstein - malíø
19. 1924 Václav �ilka - flétnista a pedagog
21. 1923 Ljuba Skoøepová - hereèka

1950 Václav Malý - pomocný biskup pra�ský
24. 1914 Jiøí Koláø - básník a výtvarník

1946 Jan Nedvìd - písnièkáø
25. 1951 Peter Dvorský - pìvec
26. 1948 Vladimír Remek - kosmonaut
27. 1924 Josef �kvorecký - spisovatel

1963 Ivana Chýlková - hereèka
28. 1924 Otakar Brousek - herec

1944 Milo� Zeman - politik
1950 Josef To�ovský - finanèník ekonom

SPORT

NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VEØEJNOST
v nové tìlocviènì základní �koly (�kola v parku)

Staroklánovická 230, Praha - Újezd nad Lesy

Hlavnì pro �eny a dívky je od záøí 2002 pøipraven násle-
dující program:

Cvièební lekce pro �eny
vedené Kateøinou Ohniskovou pondìlí 19.30 - 20.30 hod.

Joga podle IYENGARA
vedená MUDr.Marcelou Mike�ovou úterý 18.30 - 20.00 hod.

Aerobik
vedený Ivanou Horáèkovou støeda     18.00 - 19.00 hod.



12

SPORT
Mu�i si mohou ve vplných termínech zahrát fotbálek,

nohejbal nebo dnes velmi populární floorbal.

V termínech støeda 19.00 - 21.00 hod.
pátek 19.00 - 21.00 hod.

bude  fungovat oddíl  stolního tenisu,  do jeho�  øad se mù�ou
zájemci pøihlásit a tak roz�íøit stávající základnu.

Dìti a mláde� se mohou od záøí zapojit do oddílù:

Taekwondo
vedený Markem Doxanským pondìlí 16.00 - 18.00 hod.

úterý 16.00 - 18.30 hod.
ètvrtek 16.00 - 18.30 hod.

Moderní tanec - urèený hlavnì  pro dívky od  7 - 15  let.
Termín bude upøesnìn, dle zájmu.

Spoleèenský sál - je k  dispozici 7  dnù v  týdnu a  zve k  po-
øádání rùzných kulturních akcí, pøedná-
�ek, pøedstavení a prezentací.

S dotazy se s dùvìrou obracejte na kontaktní telefony:

0776 811 331 Jitka Králová
0777 811 331 Zdenìk Voøí�ek

odbor kultury a sportu
ÚMÈ Praha 21

FC RohoûnÌk United
Bilancování na konci sezóny

Právì skonèená jarní sezóna Hans-
paulské ligy dopadla v koneèném hod-
nocení pro klub FC Roho�ník United
pomìrnì zajímavì. Pøed zahájením se-
zóny si vytkl �A� tým boj o postup ze 7.
do 6. ligy, zatímco �B� tým, nováèek v 8.
lize, si kladl za cíl boj o støed tabulky.
V�e nakonec dopadlo zcela jinak.

�A� mu�stvo se po poèáteèním zavá-
hání dokonce pohybovalo uprostøed
soutì�e v tìsné blízkosti sestupového
pásma. Zbytek Hanspaulské ligy mu�-
stvo zabojovalo z plných sil, zmobili-
zovalo se, zmìnilo taktiku a v posledních
4 kolech si nakonec pøipsalo 3 vítìzství,
kdy� v posledním kole porazilo horkého
kandidáta na postup tým Emperators
pomìrnì jednoznaènì 3:0.

V celkové závìreèné tabulce patøí
týmu FC Roho�ník United �A� 7. místo
z 11 mu�stev s bilancí 4 výher, 3 remíz a
4 proher, skóre 25:20. Na postupové
3. místo chybìly mu�stvu ve vyrovnané
soutì�i jen 4 body. �koda jen zaèátku
sezóny, kdy tým pøedvádìl pohlednou
hru, které chybìlo zakonèení a hráèi nedo-
kázali udr�et pøíznivì se vyvíjející zápasy.

Druhý tým FC Roho�ník United na-
prosto pøedèil oèekávání. S celkovou bi-
lancí 5 výher, 5 remíz a pouhé jedné pro-
hry mile pøekvapil a obsadil v tabulce
4. místo s odstupem jediných dvou bodù
na postupovou pøíèku a se skóre 19:14.
Závìr sezóny vy�el hráèùm �B� týmu
podobnì jako jejich kolegùm z �A� mu�-
stva: 3 vítìzství v posledních 4 kolech,

mezi kterými je i cenná výhra nad AG
teamem, jedním z hlavních favoritù
a druhým postupujícím ze skupiny. �B�
týmu patøí i dal�í primát � �ádné z ostat-
ních mu�stev nemìlo na svém kontì tolik
remíz: pìt!

Pro pøí�tí, podzimní, sezónu, nebyly
zatím stanoveny �ádné cíle, ale �B� tým
by mìl po leto�ních pøedvedených vý-
konech opìt bojovat o èelo tabulky. Dou-
fejme, �e mu k tomuto ambicióznímu cíli
napomohou i zcela nové dresy, zakou-
pené z obecní dotace Mìstské èásti
Újezd nad Lesy. Tímto chceme za tuto
podporu srdeènì podìkovat! Doufáme,
�e se nám na oplátku podaøí na fotbalo-
vých høi�tích dobøe propagovat jméno
Újezda nad Lesy.

MLAD… BÃCHOVICE l BÃCHOVICK¡ MÕLE l BÃCHOVICK¡ STOVKA

28. Z¡ÿÕ 2002

    Prázdniny se pøehouply do
druhé poloviny a tím se pøiblí�il
i bìchovický sportovní víkend.
Nìkolik let byly závody Mladé
Bìchovice a Bìchovice poøá-
dány s týdenním rozestupem.
Nyní vyhovìli organizátoøi po-
�adavkùm na slouèení termínu

sportovcùm, kteøí k nám jezdí z velkých vzdáleností i se svými
dìtmi. A tak bude mo�né potomky slavných i ménì slavných
sportovcù vidìt ji� v sobotu 28. záøí na 37. roèníku Mladých
Bìchovic. O den pozdìji � v nedìli 29. záøí � vybìhnou na
tra� z Bìchovic na Vápenku jejich rodièe a trenéøi.

A nyní k vlastnímu závodu. Jeho zahájení bude jako tra-
diènì v 8,50 a vìøíme, �e bude z úst toho nejpovolanìj�ího �
herce Miroslava Dole�ala � dlouholetého startéra závodu.
Doufáme, �e pozvání pøijme i skupina ma�oretek ze základní
�koly Na Slovance. Od 9,00 hodiny a� do poledne budou
probíhat starty jednotlivých závodù podle ní�e uvedeného
rozpisu. Pøekvapil nás zájem okolních obcí a firem o ná� závod.
Proto jsme nìkteré vybrané kategorie pojmenovali po
sponzorech. Starostové MÈ Újezd nad Lesy, Dolní Poèernice
a Horní Poèernice podpoøili finanènì ná� závod a vìnovali
pohár nejlépe umístìnému závodníkovi z jejich MÈ v pøí-
slu�ném bìhu. Aby to místním sportovcùm nebylo líto,
vìnoval øeditel Z� Bìchovice pohár nejlépe umístìnému
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bìchovickému závodníkovi z kategorií Nábor IV. a Nábor V.
Jako ka�doroènì budeme v pravé poledne losovat ze závod-
níkù, kteøí dokonèí závod nového majitele horského kola
a kolobì�ky.

Souèástí Mladých Bìchovic je i závod Bìchovická míle
pro juniory a Bìchovická stovka pro dìti s posti�ením. Na
v�echny tyto závody mù�ete pøihlásit své dìti ji� nyní pro-

støednictvím telefonu 0606 481222 nebo 819 31 244, vyplnìním
pøedti�tìné pøihlá�ky a odevzdáním panu uèiteli Svátkovi,
nebo odesláním údajù na adresu: jechsoft@volny.cz.

Tì�ím se, �e pøijdete povzbudit na�e závodníky a strávíte
s námi krásné sportovní dopoledne.

Jan Jech,
øeditel závodu

FK ⁄jezd nad Lesy
Blatovské høi�tì � výstavba

Vá�ení ètenáøi, jak mnozí z vás vìdí, v loòském roce zaèala
rekonstrukce hrací plochy fotbalového høi�tì na Blatovì, které

bude po dokonèení slou�it mláde�nické kopané. Cílem rekon-
strukce je vlastní kvalitní hrací plocha pro èinnost na�eho
fotbalového klubu. Høi�tì po svém dokonèení výraznì pøi-
spìje ke zlep�ení podmínek pro více ne� 120 dìtí z Újezda
soustøedìných v 10-ti mu�stvech ve vìku od 5-ti do 18-ti let
a zároveò výraznì zjednodu�í práci v�em, kdo èinnost FK
zaji��ují. Dokonèení rekonstrukce na�eho høi�tì je stále nalé-
havìj�í, proto�e kapacita jediné hrací plochy stávajícího újezd-
ského høi�tì ve vlastnictví SK Újezd n/L byla ji� døíve nedo-
stateèná pro rozsah èinnosti v oblasti práce s mláde�í. Pøièem�
je tøeba zdùraznit, �e spolupráce mezi FK a fotbalovým klubem
SK Újezd n/L, který se vìnuje výkonnostní kopané dospì-
lých, je na velmi dobré úrovni. Skuteènost rostoucího poètu
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dìtí nás tì�í, ale také zavazuje k tomu, abychom pro bìh klubu
udìlali maximum nejen po stránce sportovní, ale i organizaèní
a technického zázemí.

Dosavadní prùbìh výstavby

Jak jsem uvedl vý�e, práce na høi�ti byly zahájeny v roce
2001 a provádí je firma Zdenìk Phillip � sportovní trávníky,
vze�lá z výbìrového øízení. V loòském roce byly provedeny
terénní úpravy a vybudovány dvì drená�ní vrstvy, které za-
jistí, aby v pøípadì nepøíznivých klimatickým podmínkách,
zejména v dobì vydatných srá�ek, nebylo nutné zastavit
provoz høi�tì, jak je tomu u mnoha jiných høi��. Celoplo�ná
drená�ní vrstva umo�ní velmi rychlý prùsak povrchové vody
do ni��ích vrstev, kde hloubková drená� vodu odvede mimo
hrací plochu. V rámci budování drená�ní vrstvy byl vytvoøen
potrubní systém jako základ pro automatickou závlahu høi�tì.

Letos byly práce zahájeny ji� zaèátkem roku (leden), kdy
byla vybudována opìrná zeï mezi vozovkou Pilovské ulice a
hrací plochou. O vybudování bylo rozhodnutu a� v prùbìhu
výstavby høi�tì, co� se ukázalo jako nevyhnutné a zároveò
jako komplikující faktor z hlediska financování výstavby.

Zeï zajistila zpevnìní pøechodu mezi vozovkou a plochou
høi�tì, èím� se èásteènì vyøe�il velmi nepøíznivý stav, který
vyplýval ze skuteènosti, �e dosavadní vozovka Pilovské ulice
vedla a dosud èásteènì vede v rozporu s katastrálními zázna-
my. Pøi odbagrování ze strany hrací plochy docházelo k sesuvu
vozovky co� si vy�ádalo postavení zmínìné zdi. Zároveò mne
mrzí, �e tímto vznikl pro nìkteré obyvatele Pilovské ulice
(a dal�í kdo touto ulicí projí�dí nebo prochází) nepøíznivý
stav. V prùbìhu mìsíce èervence se v�ak podaøilo situaci do
znaèné míry vyøe�it vybudováním nového zpevnìného po-
vrchu v rámci oprav a budování vozovek v Újezdì.

Dal�í práce na høi�ti v�ak nepokraèují dle na�ich pøedpo-
kladù a po�adavkù. K problémùm se vracím dále v èásti èlánku
- pøípojky in�enýrských sítí. Nicménì práce nestály a v prùbìhu
2. ètvrtletí roku byla pøipravena vegetaèní vrstva. Vegetaèní vrstva
je smìsí písku (70%) ornice (20%) a ra�elinového substrátu
(10%)  co� pøedstavuje pøibli�nì 1700 tun materiálu, který je
tøeba dobøe promíchat a následnì navézt a rovnomìrnì roz-
prostøít na hrací plochu. V souèasné dobì je dodavatelská firma
pøipravena k osazení zavla�ovacího zaøízení a osetí hrací plochy.

Na�ím pùvodním zámìrem bylo osetí plochy v prùbìhu
mìsíce kvìtna tak, aby bylo zachyceno vegetaèní období
a tráva mohla dostateènì zakoøenit pro zahájení vyu�ití hrací
plochy na jaøe roku 2003. Ji� nyní je jasné, �e k osetí dojde a�
ve tøetím ètvrtletí leto�ního roku. Výsev bude proveden v záøí
a k zahájení provozu hrací plochy dojde na podzim 2003
pøípadnì na jaøe 2004. Letos budou také dokonèeny terénní
úpravy v okolí hrací plochy.

Pøípojky in�enýrských sítí

Jak jsem ji� zmínil, po vybudování drená�e je koneènou
vrstvou høi�tì vegetaèní vrstva do které je zaseta tráva tvoøící
povrch høi�tì. Pro zasetí trávy je tøeba zajistit závlahu, její�
jednu èást tvoøí zavla�ovací zaøízení a druhou zdroj vody.
Zavla�ovací zaøízení je budováno prùbì�nì. Po neúspì�né
snaze v roce 2001 vyvrtat studnu na vlastním pozemku jsme
se rozhodli pro vybudování pøípojky k vodovodnímu øádu.

Administrativní komplikace, které se nám nedaøí zásadním
zpùsobem ovlivnit vedly k tomu, �e pøípojky dosud nejsou
hotovy s výjimkou elektøiny, pøesto�e nutné èinnosti spojené
s budování pøípojek jsme zahájili ji� v bøeznu se zámìrem jejich
dobudování do konce kvìtna.

Náklady na výstavbu

Vzhledem k tomu, �e celá akce je nákladnou zále�itostí,
pova�uji za dùle�ité informovat nejen o prùbìhu výstavby,
ale i o zpùsobu financování. Zvlá�tì pak s ohledem na to, �e
financování je naprosto dominantním zpùsobem zaji�tìno
z veøejných prostøedkù. Pøehled o zpùsobu zaji�tìní financemi
je mo�né získat z následující tabulky.

Mláde�nický sport není pro komerèní oblast atraktivní, proto
prostøedky získané ze sponzorství zatím nestaèí na financo-
vání výstavby høi�tì a jdou do oblasti materiálního zabezpe-
èení sportovní èinnosti (dresy, míèe, atd.). Pokrytí nákladù
na výstavbu høi�tì jsme tedy zajistili tøemi základními zpùsoby.
Soustavnou a dùslednou prací pøi získávání grantù ze v�ech
dostupných mo�ností - 70% prostøedkù. Dále pak spoluprací
s Úøadem mìstské èásti Újezd nad Lesy pøi zaji��ování spolu-
úèastí na financování z grantù, které jsou základní a nevyhnut-
nou podmínkou pro získání v�ech grantù - 27,2%. Na tomto
místì bych chtìl podìkovat èlenùm Rady mìstské èásti, panu
starostovi Slezákovi a témìø v�em pracovníkùm Úøadu se
kterými jsme spolupracovali za jejich dosavadní podporu.
Posledním zdrojem financování je financování z vlastních pro-
støedkù, které v�ak tvoøí pouze 2,8% z celkových prostøedkù.

Za prioritu pøi výstavbì jsme si stanovili dosa�ení maxi-
málních úspor pøi zachování potøebné kvality budovaného
díla. Z uvedené tabulky je zøejmé, �e se nám podaøilo dosáh-
nout znaèných úspor oproti plánovaným výdajùm. Úspor bylo
dosa�eno intenzivním vyjednáváním s dodavateli a subdoda-
vateli, významnou pomocí nìkterých rodièù na�ich mladých
hráèù a mimoøádným nasazením funkcionáøù klubu.

Na�í základní snahou je dokonèit rekonstrukci v leto�ním
roce, pøesto�e nám v souèasné dobì stále schází èást prostøedkù.

V pøípadì dotazù nebo pøipomínek mne kontaktujte na
adrese: mi.ba@volny.cz

Miroslav Bare� - FK Újezd nad Lesy
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�ákovské turnaje
Ve dne 29. � 31.8. probìhly na høi�ti

místního SK tøi jednodenní �ákovské
turnaje O pohár starosty mìstské èásti
Praha Újezd nad Lesy, kterých se zú-
èastnilo dohromady 30 dru�stev z Prahy
a blízkého okolí. V dobì uzávìrky tohoto
èísla Újezdského zpravodaje byly tur-

naje je�tì pøed námi, proto budou po-
drobnosti uvedeny a� v následujícím èísle.

Nábor nových hráèù
S nástupem nového �kolního roku

opìt hledáme a pøijímáme nové zájemce
o fotbal z øad pøed�kolních a �kolních
dìtí. Proto prosím kontaktujte Jana
Manna na tel. èísle 0603 465 245 nebo

Ev�ena Pospí�ila na tel. èísle 0603 101
900, pøípadnì pøijïte na høi�tì SK Újezd
n/L v kterékoliv úterý nebo ètvrtek v�dy
mezi 16:00 a 18:00.

Podìkování
Dìkujeme firmì STARPLAST za spon-

zorskou podporu, která nám umo�nila
získat tréninkové náøadí pro na�e hráèe

Z ⁄JEZDSK… HISTORIE
Kronika 29.

V lednu 1951 byl zastaven provoz
benzinové stanice A.Lnìnièky a zaniklo
�ivnostenské oprávnìní pro �ivnost sta-
vitelskou staviteli Fr.Ro�kotovi.

Poèátkem roku 1951 mìla na�e obec-
ní knihovna 2.586 svazkù.

V bøeznu 1951 resignoval na funkci
pøedsedy MNV s.Fr.Kopaèka ze zdra-
votních dùvodù. Jeho nástupcem byl
zvolen dne 5.4.1951 s. Fr.Krátký.

V roce 1951, na pamì� 30.výroèí zalo-
�ení KSÈ, byly uzavøeny závazky.

Jeliko� rùst cukrovky, která dosud
není k 30.5.1951 vyjednocena, je ohro-
�en, usná�í se rada MNV, aby od 31.5.
do odvolání byla stanovena prodejní
doba na 2 hodiny dopolední a 2 hodiny

odpolední, ve zdej�ích distribuèních jed-
notkách. Zamìstnanci tìchto jednotek
ve zbývajících 4 hodinách budou pomáhat
místnímu JZD na jednocení cukrovky.

Prùbìh závìreèných zkou�ek �ákù
zdej�í støední �koly, v èervnu r.1951, byl
velmi dobrý. Podle zprávy ONV Praha -
sever zaøadila se na�e �kola mezi nejlep�í
�koly v okrese. O to má hlavní zásluhu
uèitelský sbor v èele s øeditelem Jose-
fem Dvoøákem. Rovnì� provedení nábo-
ru probìhlo ve shodì s plánem a v do-
hodì s rodièi.

Dodateènì poznamenávám, �e v roce
1951 nebyla konána oslava 1.máje v na�í
obci, nýbr� se organizoval zájezd v�ech
slo�ek NF na májovou slavnost do Pra-

hy. Vyzdobena byla èekárna u nádra�í
na stranì na�eho katastru. Odjí�dìlo se
z Klánovic v 6,42 hod. a vystupovalo
se v Karlínì, kde bylo seøadi�tì pro pochod
na Václavské námìstí. Z na�í obce bylo
na 800 úèastníkù.

Ve dnech 3. a 10.6.1951 probíhala
podpisová kampaò lidového hlasování
pro mír. Pøed podpisovou akcí byl uspo-
øádán �Pochod míru�. Pochodovalo se
z Újezda od Saskù do Bìchovic a zpìt.
Zúèastnily se v�echny slo�ky NF ve vel-
kém poètu.

Spoleènì s pøedsedou JZD s.Kváèou
vypracován podrobný plán spoleèných
�ní a projednán se v�emi zemìdìlci. A�
do skliznì brambor zavádìjí se �hledací
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dni� proti mandelince bramborové, pro
v�echny masové slo�ky NF v obci. Plán
výkupu zemìdìlských výrobkù v roce
1951 byl splnìn.

Roku 1951 poøádány kursy ru�tiny,
uèitelem byl Petr Terzi, kurzy angliètiny
vedl odborný uèitel St.Kraus a kurs
nìmèiny, kde vyuèoval do své smrti N.Ko-
vaøík, vedl po nìm po�tmistr K.Dvoøák.
Dne 22.8.1951 jela zdej�í �kolní brigáda
do Knì�evse u Rakovníka na èesání
chmele. Vedl ji uèitel L.Polánka a uèitelka
Lagronová.

Roku 1951 zavedeny byly opìt potra-
vinové lístky na chléb, mouku, maso
a ostatní potraviny.

Kulturní èinnost v roce 1951 v na�í
obci: Oslava Mezinárodního dne �en,
estráda ÈSM dne 17.3.1951, Leninovy
oslavy dne 20.4.1951, oslavy kvìtnové
revoluce, Sokolské dny 26. a 27. kvìtna
1951, divadelní pøedstavení �Lucerna�
od Al.Jiráska, Radostné dny mláde�e
23. a 24.èervna 1951, pøedná�ka k fil-
movému létu na vesnici dne 16.6.1951,
pøedná�ka Svazu èsl.sovìtského pøátel-
ství na téma: �Co dává vzorný pracovník
socialisaci�, Husovy oslavy dne 5.7. 1951,
tøi rozhlasové relace /socialisace vesni-
ce, boj proti americkému brouku, bez-
peènostní a protipo�ární opatøení/, zaji�-
tìní slavnostního pøedání pozdravné
�tafety III. festivalu mláde�e v Berlínì,
oslava na pamìt narozenin generalisima
Stalina dne 21.12.1951 v sále u Saskù.

Po roce 1951 je mezera ve vedení kroni-
ky a� do roku 1954. Tehdy jsem byla jme-
nována kronikáøkou a sna�ila jsem se
tuto mezeru alespoò èásteènì doplnit.

Nejzáva�nìj�í událostí bylo v roce
1953 spojení obce Újezda, Blatova
a Nové Sibøiny v jednu velikou obec
s názvem Újezd nad Lesy. Velikost ka-
tastru ve spojení mìøí v roce 1953 1682
ha. Výmìra polí 241,21 ha, luk 20,99 ha,
lesù 553,93 ha, sadù 119,17 ha. Po
spojení mìl Újezd nad Lesy 980 domù.

Dne 16.kvìtna 1954 konaly se volby
do Místního národního výboru, do
Okresního i do Krajského národního
výboru. Celkem volilo 2099 obèanù,

s kandidáty nesouhlasilo 474 obèanù.
Výsledek byl na 82,3 % pro kandidáty.
Dne 26.kvìtna 1954 konalo se I.zasedání
novì zvolených èlenù MNV, kteøí pøi
tomto zasedání slo�ili slib. Pøedsedou
MNV zvolen s.Svìtlík, námìstkem
s.Bauerová, tajemníkem s.Melè, èlenové
rady: Procházka, Lacina, Lízner a Plná.
Pøedsedou komise zemìdìlské zvolen
s.Tomá�ek, pøedsedou komise vnitøního
obchodu - Ladislav �ulc, pøedsedou
komise místního hospodáøství s.Klika,
pøedsedou komise finanèní a rozpoè-
tové - s.Pravda, pøedsedou komise
osvìtové a �kolské - s.Silovský, pøed-
sedkynì komise zdravotní - A.Tmìjová,
pøedsedou bezpeènostní komise -
s.Vokroj, pøedsedou komise sociálního
zabezpeèení - s.Mach. Pøedsedou by-
tové komise zvolen s.Hnìves. V roce
1956 byl zvolen pøedsedou komise míst-
ního hospodáøství Alois Lacina. Dne
9.8.1954 resignoval s. Melè na funkci
tajemníka a na jeho místo zvolen s.Rù-
�ièka. Av�ak v roce 1955 na podzim
do�lo opìt ke zmìnì a za odstoupiv�ího
s.Rù�ièku byl jmenován tajemníkem
s.Pravda.

V únoru 1956 zøekl se místa pøedsedy
MNV s.Svìtlík a na jeho místo na-
stoupila s.Marta Bauerová. Místopøed-
sedou zvolen s.Ladislav Silovský.

Dne 28.11.1954 probìhly volby do
Národního shromá�dìní. Poslankyní byla
zvolena s.Eli�ka Svobodová, která také
nìkolikrát na�i obec nav�tívila. V roce
1965 pøi pohovoru s obèany, po�ádali ji
tito z nejvýchodnìj�í èásti na�í obce
o pomoc, aby tato èást byla pøipojena
na elektrické vedení, o které ji� nìkolik
let marnì �ádali a stále svítili petro-
lejovými lampami, v takové blízkosti
Prahy. Soudr.Svobodová se velmi tomu
podivila a skuteènì se zasadila o pro-
vedení elektrifikace. Také se postarala
o vèasné dodání sloupù a v�eho ma-
teriálu a obèané si práce s tím spojené
vykonali sami. Pøed vánoèními svátky
zazáøila v této èásti elektrická svìtla.

V letech 1954 - 1956 byly provedeny
následující práce ke zlep�ení na�í obce

a byly provedeny vìt�inou brigádními
hodinami na�ich obèanù, a to: chodník
u státní silnice od køi�ovatky k biu
�Svìt�. Pøi zøizování tohoto chodníku
byly pøemístìny ploty soukromých
domkù a zarourovány pøíkopy v délce
370 bm, úprava chodníku v Pra�ské ulici
v délce 600 bm a 1500 bm, chodník
k nádra�í, zvý�ení, vyrovnání a odvod-
nìní chodníku v délce 2000 bm, stì-
tování a �kvárování poboèných ulic
v délce 2920 bm, odvodnìní poboèných
ulic a pøejezdù v délce 50 bm, pøestavba
sálu bia �Svìt�, nové polo�ení podlahy,
postavení promítací kabiny, uvolnìní
a úprava sálu na køi�ovatce pro tìlový-
chovu a kulturu, úprava místností pro
osvìtovou besedu u �opkù, výstavba
kravína, silá�ové jámy a vepøince v JZD,
oèíslování domù v bývalé Nové Sibøinì
a zmìny katastrálních èísel, nové ma-
pování katastru obce, provedení od-
hadù konfiskátù, pøíprava slouèení zdra-
votního støediska do jedné budovy, tj.
do domu Dr.Hru�ky, roz�íøení elektrické
sítì, roz�íøení elektrické sítì, roz�íøení
a oprava veøejného rozhlasu, oprava
a údr�ba otáèek autobusù, zhotovení
ochranného zábradlí na hlavní køi�o-
vatce, roz�íøení støední �koly o 1 míst-
nost, oprava mateøské �koly II., zhoto-
vení podlahy, postavení kabin na høi�ti,
roz�íøení spojù ÈSAD, úprava místnosti
pro slouèení knihoven v domì p.�ukala,
úprava místnosti v domì u Jehlíkù pro
údr�báøský podnik MNV, úpravy parkù
a vybavení lavicemi a mnoho dal�ích
prací.

V bývalé èásti Nové Sibøiny byl
v roce 1941 zalo�en høbitov za sta-
rostování s.Antonína K�ády. Uprostøed
høbitova jsou èestné hroby obèanù
z Nové Sibøiny, kteøí polo�ili své �ivoty
za revoluce v kvìtnu r.1945. V roce 1945
byl za tìmito hroby postaven nákladem
obce pomník.

V zadním, levém rohu høbitova je za-
kopáno 15 nìmeckých vojákù, kteøí zde
pøi�li o �ivot za revoluce 1945.

pokraèování

UPOZORNÃNÕ
V dùsledku likvidace povodní nebudou a� do odvolání v na�í mìstské èásti pøistavovány velko-

objemové kontejnery a nebude provádìn mobilní sbìr nebezpeèného odpadu.

O mo�nosti individuálního odvozu velkoobjemového odpadu do sbìrného dvora do Horních Poèernic se
prosím pøedem informujte na tel. è. 81 92 49 59.

Dìkujeme za pochopení                                                                               O�PD ÚMÈ Praha 21
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Pot¯ebujete pomoci se sv˝m mil·Ëkem?
- oprava plastov˝ch n·raznÌk˘
- leötÏnÌ a renovacezaöl˝ch autolak˘
- drobn˝ servis
- v˝mÏna brzdov˝ch destiËek
- v˝mÏna v˝fuk˘
- klempÌ¯skÈ pr·ce

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

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

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

251 01 Tel.: 0608/ 966 362, 0737/ 112 979, Fax: 0204/ 603 720

FITNESS CENTRUM
Z v e m e  V · s  k  n · v ö t Ï v Ï  k o n d i Ë n Ì h o  c e n t r a
NabÌzÌme:
Posilovna, osobnÌ trenÈr
TÏlocviËna - aerobic
Orient·lnÌ tance
Turbo sol·rium
Mas·ûe
ObËerstvenÌ - FitBar

OtevÌracÌ doba:
Po ñ P·  14.00 ñ 22.00 hod.
So ñ Ne  10.00 ñ 20.00 hod.

Telefon: 281 97 3333

TOJA-CZ spol. s.r.o.
VelebnÈho 1899

Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

     V˝stava se bude konat jiû v zrekonstruovanÈ Staro˙jezdskÈ ulici v ⁄jezdÏ nad Lesy
ve dnech: 18.10.2002 od 12.00 ñ 18.00 hod.

19.10.2002 od 8.00 ñ 17.00 hod.

Lucie DlabaËov·,  »enovick· 1445, ⁄jezd nad Lesy,  Tel.:2819 72 342.

TÏöÌm se na Vaöi n·vötÏvu, Lucka.

S p¯ich·zejÌcÌm podzimem V·s r·da opÏt pozvu do ÑZahr·dk·¯skÈho are·lu sn˘ì na
prodejnÌ v˝stavu.

R·da bych V·m p¯edstavila nÏkolik novinek a trend˘. A samoz¯ejmÏ jako kaûd˝ rok
duöiËkovÈ vÏnce, suchÈ v˝robky, ¯adu dekoracÌ na stÏnu nebo na st˘l, trvanlivÈ kytice,
svÌcny. To vöe se nech· pouûÌt jako d·rek pro Vaöe p¯ÌbuznÈ a zn·mÈ.

Nebude chybÏt ani uk·zka adventnÌch vÏnc˘ (kterÈ m˘ûete objednat jiû nynÌ) a drobnÈ
v·noËnÌ dekorace.

Adresa:
Brzick· 372, ⁄jezd n/L, Praha 9

TEL.: 0605 939 049

Petr »ADIL, Bar·kova 627,   250 82 ⁄valy
Tel.: (02) 8198 2087  l  Mobil: 0606 550 808

PO ñ NE   PÿIJEDU

AERAERAERAERAEROBIK s IOBIK s IOBIK s IOBIK s IOBIK s Ivvvvvanouanouanouanouanou
Masarykova škola v Újezdě nad Lesy

od 4. září 2002

každou středu 18.00 – 19.00 hodinkaždou středu 18.00 – 19.00 hodinkaždou středu 18.00 – 19.00 hodinkaždou středu 18.00 – 19.00 hodinkaždou středu 18.00 – 19.00 hodin

1 hodina = 45,− Kč     *     5 hodin = 200,− Kč

Co s sebou?Co s sebou?Co s sebou?Co s sebou?Co s sebou?

podložku, ručník, pevnou obuv, drobné korunky na vstupné

těší se na Vás

Ivana Horáčková  Ivana Horáčková  Ivana Horáčková  Ivana Horáčková  Ivana Horáčková  (cvičitelka III. a II. třídy aerobiku ACI ČASPV)

Rezervace míst na tel.: 0603 − 597 824Rezervace míst na tel.: 0603 − 597 824Rezervace míst na tel.: 0603 − 597 824Rezervace míst na tel.: 0603 − 597 824Rezervace míst na tel.: 0603 − 597 824
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ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›

PROD¡M MRAZ¡K CALEX
Ëty¯z·suvkov ,̋ v˝öka 110 cm, 3 roky po z·ruce, tÈmÏ¯

nepouû. - 3.800,- KË - p˘v. cena 8.400,- KË

Tel.: 819 72 388

AUTOSKLA - PRODEJ, MONTÁ�
p¯Ìprava vaöeho vozu na STK vËetnÏ jejÌho provedenÌ

TEL.: 0605 256 489
0603 235 166

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

MOBIL: 0607 633 317     TEL.: 819 701 69

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

FA A-Z STÿÕäKA

MONT¡é
   STÿEäNÕCH
       OKEN

= STÿECHA NA KLÕ» = OPRAVY A REKONSTRUKCE
= N¡TÃRY A ZATEPLENÕ    PLOCH›CH A äIKM›CH STÿECH
= KLEMPÕÿSK… PR¡CE =  »IäTÃNÕ OKAPŸ

ROZPO»ET ZDARMA !!
ZEMAN a spol.
Tel.: 0602 931 816, 0723 222 961

STÿECHY
  POKR›VA»SK…
       PR¡CE

MONT¡é  OKAPŸ

POKL¡DKA
VäECH STÿEäNÕCH KRYTIN

OPRAVY PRAÈEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 819 70 947, 0602 949 765

Na rùzných oslavách
Vám zazpíváme a zahrajeme na klávesy

Petr �imon   Ivana Holubová
Tel.: 02/ 819 71 887        Mobil: 0605/ 53 26 99

Praha 9 - Újezd nad Lesy

OBKLADY - DLA�BY
ZEDNICKÉ  PRÁCE

BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍÈ
Martin FOLAUF

KALSK¡ 1394, PRAHA 9 - ⁄JEZD NAD LESY

819 722 44, Mobil: 0606 493 391(

placen·
 inzerce & reklama
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Své služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízíSvé služby nabízí

POHÿEBNÕ SLUéBA
Jan éÕéALA

Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)Husovo náměstí 62, Český Brod (před Městským úř.)

PPPPPro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:ro informaci:

rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení −rozloučení − v Pv Pv Pv Pv Prrrrrazeazeazeazeaze do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−do 12.000,−

Bez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřaduBez obřadu do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−do 6.500,−

KVKVKVKVKVALITALITALITALITALITA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍA         NÍZKÉ CENY        SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

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

Kontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se VKontakt s naší firmou se Vám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.ám finančně vyplatí.
Spojení:Spojení:Spojení:Spojení:Spojení: TTTTTel./Fel./Fel./Fel./Fel./Fax:ax:ax:ax:ax: 0203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 580203/ 62 24 88, 0203/ 65 77 58

Mobil:Mobil:Mobil:Mobil:Mobil: 0602  429 9130602  429 9130602  429 9130602  429 9130602  429 913

Jak postupovat pøi úmrtí:
Tímto inzerátem se nechceme podbízet, pouze Vás

informovat.
- v�dy zále�í výhradnì na Va�em rozhodnutí
- v �ádném pøípadì nemusíte poslouchat nìkteré pracovníky
zdravotního zaøízení, kteøí Vás nìkam smìøují. Uvìdomte si,
�e v dne�ní �moderní� dobì není nic zadarmo, tak�e i informace
od tohoto pracovníka zdravotnictví je bohatì odmìnìna, tou
firmou, kam jste smìrováni.

A V�E PLATÍTE JENOM VY!
- proto se také ceny za pohøby u tìchto firem pohybují
v závratných vý�kách, co� je pro informaci o 10 000,- Kè více
ne� u na�í firmy /ve stejné kvalitì/.
- proto pøi úmrtí doma èi obdr�ení telegramu z nemocnice se
nejdøive informujte o cenách nebo nás telefonicky kontaktujte
a my Vám poradíme.

Jan �í�ala
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AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

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

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

fa: Lehovec; tel.: 02/ 819 73 053, 0603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

0800 / 17 28 32

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 0605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋ SERVIS ❋ TELEVIZE ❋
❋ VIDEO ❋

POKR›VA»STVÕ GRAUER
Opravy a rekonstrukce st¯ech

Tel.: 0603 164 980
Tel.: 8197 1023
Fax: 8197 1023

E-mail: grauer@mujbox.cz

Odhady a oceÚov·nÌ nemovitostÌ
Ji¯Ì Kopeck˝

SoudnÌ znalec v oboru
Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

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

Meinlinova 312 Tel./Fax: 02/ 8197 1998
190 16 Praha 9 - KolodÏje Mobil: 0602/ 35 27 41

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

Hodiny kresby, malby
a estetickÈ v˝chovy

pro ml·deû i dospÏlÈ zaËÌnajÌ z·pisem
dne 17. a 18. z·¯Ì 2002 vûdy
od 13.00 hodin opÏt v galerii

akad. mal. A. ätulcovÈ,

Novosib¯insk· 105, Praha ⁄jezd nad Lesy

Tel.: 8197 0349

Daniel

0602/ 205949, 0605/ 465765
Tel. / Fax: 819 73 483

OsobnÌ doprava a n·kladnÌ doprava do 1t

T
A
X
I

T
A
X
I

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu
ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 8197 2362

SLEVA aû 30 %
na keramiku a textilnÌ hraËky

NOV… ZBOéÕ
sklo, vyöÌvanÈ ubrusy, hedv·bnÈ ö·ly, ö·tky a dalöÌ - vöe

ruËnÏ malovanÈ origin·ly

P¯ijÔte se podÌvat do naöÌ prodejny:

radost
z dárku

RomantikaPot¯ebujete vkusn˝ d·rek?

TEL.:  0603 235 166

SPR¡VN¡ OKNA PRO VAäI STÿECHU

STÿEäNÕ OKNA - PRODEJ, MONT¡é

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

TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                                                ODVOZ

TEL.: 0603 255 770

AUTODOPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ
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DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ 1 P. DO SCHR¡NKY

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 0607 633 317  TEL.: 819 70 169

DELTA SCHOOL
Jazyková �kola angliètiny

since 1990

Klánovice
Zápisy do kurzù angliètiny

na �kolní rok 2002/2003:

Kurzy pro dospìlé i dìti (10 � 14 let):
v�echny úrovnì od zaèáteèníkù a� po pøípravné kurzy na zkou�ky

FCE a CAE University of Cambridge

V Z� Klánovice, Slavìtínská 200
pondìlí 2. 9., støeda 4. 9., pátek 6. 9. 2002

od 16:00 do 20:00 hod.

Informace PhDr. Jakub Cháb
tel: 227 228 88, 0724/234796

e-mail: deltaschool@iol.cz

PO»ÕTA»E

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

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

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

l BezpeËnostnÌ ochrana poËÌtaË˘ a sÌtÌ

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

0608 279191


