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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
v předminulém vydání zpravodaje jsem slíbila, že Vás budu informovat o průběhu při-
pravovaných investičních akcí na území naší městské části. Mám pro nás pro všechny
dobrou zprávu. Hl.m. Praha uvolnilo finanční prostředky na drtivou většinu námi požado-
vaných akcí. Jedná se o úspěch vedení radnice, neboť zajištění finančních prostředků
je bezesporu nejtěžším úkolem. A nyní již ke konkrétním akcím. Obyvatele ulic Soběšín-
ská a Valdovská mohu potěšit zprávou, že se konečně dočkají důstojné komunikace. V sou-
časné době probíhá výběr zhotovitele, tato akce je plně pokryta z rozpočtu hl. m. Prahy.

Obyvatele komunikace Zaříčanská mohu ubezpečit, že na problému této páteřní
komunikace pracujeme. V současné době se mi podařilo zajistit zpracování projektové
dokumentace z rozpočtu odboru městského investora. Na rekonstrukci budeme žádat
investiční dotaci, jakmile bude jasná alespoň předběžná finanční částka na tuto akci.
Stejnou cestu Rada MČ Praha 21 zvolila i v lokalitě Lesní čtvrť. Z důvodu neschopnosti
nebo nechuti ze strany firmy Ekospol je toto místo velkým problémem. Zejména se
jedná o tolik diskutovanou komunikaci Ochozská. Rada městské části přehodnotila
své stanovisko v této věci a v současné době se již rovněž zpracovává projektová do-
kumentace na realizaci výstavby komunikace Ochozská uvnitř satelitního sídliště. Vzhle-
dem k tomu, že se stav výše uvedené komunikace stal skutečně zdraví občanů ne-
bezpečným, vedení radnice vyslyšelo stížnosti a akceptovalo požadavky obyvatel této
lokality. Ostatní akce, to je oprava komunikací firmou VIALIT, probíhají dle plánu a jsou
hrazeny plně z našeho rozpočtu.

Dalším palčivým problémem je výstavba nové školky. Na tuto akci nám byla přidě-
lena dotace ve výši 16 milionů Kč, a tudíž je vše vázáno pouze na pravomocné stavební
povolení, které by mělo být uděleno do konce prázdnin. U tohoto tématu se ještě na
chvíli pozastavím. Proběhly zápisy dětí do mateřských škol a jako každým rokem je
poptávka vyšší než možnosti stávajících předškolních zařízení. Vedení městské části
zareagovalo na tuto skutečnost operativně. V současné době probíhá rekonstrukce
prostor v Masarykově základní škole, kde od září budou otevřeny nové třídy mateřské
školky s tím, že záměrem městské části je do těchto nových tříd umístit děti před-
školního věku, a tudíž je připravit na klidný přechod na základní školu. V objektu zá-
kladní školy dojde v průběhu prázdnin k výměně oken a zateplení celého objektu, takže
70. výročí vzniku naší základní školy již oslavíme s novým kabátem na obou objektech
základní školy. Mateřská školka na Rohožníku se dočká konečně opravy havarijního
stavu střechy. Podařilo se nám získat dotaci ve výši zhruba 4 miliónů Kč na rekonstrukci
polikliniky na Rohožníku. Dojde k výměně oken, zateplení objektu a opravě střechy.
K zlepšení funkčnosti Úřadu městské části Praha 21 a zkvalitnění služeb Vám občanům
se nám podařilo získat finanční prostředky na přístavbu úřadu. V průběhu podzimu
dojde k jeho rekonstrukci a ke vzniku nových prostor. Doufám, že to pocítí každý
z Vás. Zvětšení prostoru kanceláří jednotlivých odborů nám umožní poskytnout Vám,
klientům, lepší servis v klidnějším prostředí. Na závěr výčtu investičních akcí mi
dovolte potěšit nemalou obec rybářskou ale prakticky každého z nás, kterým leží na
srdci vzhled obce. V rámci dotačních vztahů městská část obdržela finanční prostředky
na rekonstrukci Blatovského rybníka ve výši 6 milionů Kč. Myslím, že vždy je co
zlepšovat, ale v tomto období se nám skutečně podařilo získat nadstandardní výši
finančních prostředků, a já za vedení městské části chci říci, že se i nadále budeme
maximálně snažit v tomto trendu pokračovat. Na závěr mi dovolte poděkovat paní
Evě Pravdové, která v minulém měsíci odstoupila z funkce tajemníka Úřadu městské
části Praha 21, za její práci a popřát jí mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.

Andrea Zikmundová
starostka

3,- Kč
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Zprávy ze zasedání 28. schůze Rady MČ Praha 21

Rada souhlasila

- s ukončením Dohody o ukončení smlouvy z roku 2001 mezi
MČ Praha 14 a MČ Praha 21 o úhradě poměrné části
nákladů na LSPP

- s realizací sadových úprav na pozemku parc. č. 4351/1
v katastru Újezd nad Lesy

Rada nesouhlasila

- se změnou Úpn na pozemcích PK č. 1531 a 1532 na k.ú.
Újezd nad Lesy

Rada schválila

- dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
uložení telekomunikačních zařízení do pozemků 348,
1897 a 2664 na k.ú. Újezd nad Lesy

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
telekomunikačního zařízení na pozemku ve vlastnictví
hl. m. Prahy, MČ Praha 21 č. parc. 445/1 na k.ú. 445/1

- uzavření smlouvy o vedení účetnictví se Společenstvím
vlastníků Žíšovská 1628

- uzavření šesti smluv o převodu vlastnictví jednotky –
garáže na sídlišti Rohožník a to v ul. Žiželické č. 1612/20
a 1610/19, v ul. Rohožnické č. 1608/36 a 1607/35 a v ul.
Žíšovské 1628/53 a 1627/53

- smlouvu o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace
novostavby MŠ na pozemcích parc. č. 1393/8 a 1393/
314

- předloženou smlouvu o převodu vlastnických práv pro
jednotky 1606/27, 1607/32, 1607/33 a dodatky smluv
o převodu garáží č. 1606/26, 1606/28, 1606/29, 1606/30,
1607/31, 1607/34, 1608/37, 1608/38, 1608/39, 1608/40,
1609/41, 1609/42, 1609/43, 1609/44 a 1609/45

Rada jmenovala

- MUDr. Hanu Roubíčkovou vedoucí odboru sociálních
věcí s platností od 1.4.2004

Zprávy ze zasedání 29. schůze Rady MČ Praha 21

Rada souhlasila

- s žádostí o pronájem nebytových prostor za podmínek,
že cena nájmu bude dle článku IV. Smlouvy o nájmu
č. 31116/8216 (nebytový prostor)

- s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v Lo-
mecké ulici č. 656 s Městskou policií hl. m. Prahy

- s žádostí Ing. Vladimíra Borovičky na pořízení změny Úpn
na pozemku parc. č. 1909 na k. ú. Újezd nad Lesy

Rada schválila

- smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plyná-
renského zařízení do pozemků č. parc. 1864, 3202, 3534,
3571, 3769 a 3778 v ulici Novosibřinské na k.ú. Újezd
nad Lesy

- dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na

uložení telekomunikačního zařízení do pozemku č. parc.
1470/1 v ulici Čekanovské na k.ú. Újezd nad Lesy

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
plynovodního zařízení na pozemcích č. parc. 1798, 3778,
3571, 3536, 2286, 3535, 3534, 2520, 2872, 3164/2, 3162
a 3104 v ulicích Novosibřinská a Zbýšovská na k. ú. Újezd
nad Lesy

- žádost o rozdělení pozemku parc. č. 1961/1 (po doplnění
účelu rozdělení)

- dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách
mateřských škol

Rada jmenovala

- MUDr. Hanu Roubíčkovou do funkce tajemníka komise
sociální a zdravotní s platností od 8.4.2004

Rada revokovala

- usnesení Rady MČ Praha 21 č. 522 ze dne 17.3.2004,
týkající se uvolnění bytové jednotky v Žárovické ul.,
č.p. 1653

Zprávy ze zasedání 30. schůze Rady MČ Praha 21

Rada nesouhlasila

- s realizací stavby „Komunikace a sítě v lokalitě Praha 21,
Újezd nad Lesy – V ladech“ na pozemku ve vlastnictví
hl. m. Prahy, MČ Praha 21, č. parc. 794/7 na k.ú. Újezd
nad Lesy, neboť tento pozemek se nachází mimo hranici
území dotčeného stavbou

Rada souhlasila

- s realizací stavby „Komunikace a sítě v lokalitě Praha 21,
Újezd nad Lesy – V ladech“ na pozemku ve vlastnictví
hl. m. Prahy, MČ Praha 21, č. parc. 794/10 na k.ú. Újezd
nad Lesy

- s žádostí Ing. Kateřiny Mojžíšové na pořízení změny Úpn
na pozemku parc. Č. 1910 na k.ú. újezd nad Lesy

- se změnou územního plánu na pozemku parc. č. 1402 na
k.ú. Újezd nad Lesy z PP (parky a parkově upravené
plochy) na SP (sloužící sportu)

Rada schválila

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v ul. Lišická 1502, Praha 9 – Újezd nad Lesy s Minister-
stvem vnitra ČR

Rada uložila

- úřadu MČ Praha 21 zajistit opravu zdi na autobusové
otočce Rohožník

Zprávy ze zasedání 31. schůze Rady MČ Praha 21

Rada schválila

- dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
uložení telekomunikačního zařízení do pozemku č. parc.
170/1 na k.ú. Újezd nad Lesy v ulici Domanovické
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- nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 4084

v ulici Toušická pro prodejní buňku paní Evy Mojhové
na dobu určitou, a to do 30.6.2005

- dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
MEDISAL, spol. s r.o., na Rohožníku, Živonínská 1630

- smlouvu o nájmu vývěsní skříňky č. 47/2004 ve Staro-
klánovická ulici se Svazem postižených civilizačními cho-
robami v ČR, Základní organizací Praha 9 – Újezd nad Lesy

- smlouvu o nájmu č. 37/2004 vývěsní skříňky v Hulic-
ké ulici, Praha 9 – Újezd nad Lesy mezi Úřadem MČ
Praha 21 a Stranou zelených

- žádost pana Ing. Romana Pochylého o rozdělení pozemku
parc. č. 538/51 s navazující částí pozemku č. 461/4

Rada doporučuje

- zastupitelstvu MČ Praha 21 schválit změnu zřizovací lis-
tiny ZŠ s tím, že při Masarykově ZŠ Polesná vzniknou 2
oddělení MŠ pro předškolní děti

Rada pověřuje

- ředitele Masarykovy ZŠ Polesná Mgr. Miroslava Kurku
přímým vedením dvou oddělení MŠ po stránce provozní
i pedagogické

Rada jmenovala

- pana Jiřího Diepolta členem komise pro informatiku

Rada nesouhlasila

- s přerušením řízení ve věci žaloby k přivolení soudu k vý-
povědi z nájmu z bytu č. 18, Žíšovská 1627

- se zbudováním 5 parkovacích míst při komunikaci Staro-
kolínská

- se žádostí Ing. Evy Souralové na pořízení změny Úpn
č. parc. 549/1, u ulice Dubínská z PSZ na PZA, na k.ú.
Újezd nad Lesy

Seznam míst, kde je ZPRAVODAJ v prodeji

Potraviny „Noema“
p. O. Hasal „U Pluta“
Trafika „Klánovice“
Samoobsluha „OÁZA“

Potraviny „Trojánkovi“
Potraviny „Lípa“
Trafika „P. Podrázký“
Trafika „Křižovatka“
Trafika „MHD Rohožník“

pí P. Snopová „Domeček“
pí Procházková „Nápoje“
pí Chadimová „Parfumerie“
Trafika „Staroújezdská“

V prodejně „Krámeček pro domeček“ v Zaříčanské ulici je možné si Újezdský zpravodaj předplatit. Informace
u paní Jindrákové.

Redakční rada zpravodaje

                          Volby
     Volby, volby, volby. V prostředcích městské hromadné dopravy i na dalších místech
je slyšet mnoho nespokojenosti. Mnoho názorů, co je špatně a co bychom změnili. Ale
musíme si na rovinu říci, že v tomto případě „pláčeme na špatném hrobě“. Nespokojenost
s tou či onou stranou je třeba vyjádřit ve volbách...

Tím, že jsme 1. května tohoto roku vstoupili do EU, se nám naskýtájedinečná možnost.
Už v červnu 2004 budou mít občané ČR poprvé možnost volit si své zástupce do Evropského parlamentu

ve Štrasburku, kde by měli naši zástupci hájit zájmy naší republiky ve sjednocené Evropě.
Dospělí by také měli myslet na názor nás mladých. Nás, kteří své názory ještě vyjádřit nemůžeme, ale v Evropě budeme

žít stejně jako oni. Proto je třeba, aby šli k volbám a vyjádřili důvěru těm, kteří je ještě nezklamali a kteří se za nás v Evropě
budou prát. A naopak nechat propadnout ty, o kterých si myslí, že jim jde jen o „dobré bydlo“.
Takže pokud zde chceme mít dobře fungující občanskou společnost, která funguje na principu demokracie a právního státu,
tak se SAMI musíme umět angažovat a jít k volbám.
Vzhůru do Evropy!

Veronika Valentová

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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Rozdělení ulic dle okrsků
Okrsek č. 793 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : Barchovická, Bečvář-
ská, Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická, Cerhýnská,
Církvická, Ctiněveská, Čankovská, Čekanovská, Čenovická,
Čentická, Čížovská, Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243,
287, 293, 330, 483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp.
233, 1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 227, 253, 257, 258, 287,
295, 435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203, 1504, 1547,
Domanovická čp. 39, 71, 72, 267, 289, 454, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225,
1282, 1465, Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická,
Nespecká, Netušilská, Novolhotská, Ochozská, Okenská On-
šovecká, Oplanská, Pilovská, Plhovská, Podlužanská, Polenská,
Polesná čp. 175, 181, 195, 197, 228, 1283, 1690, Poličanská,
Poříčská, Račiněveská, Radimská, Ranská, Rápošovská,
Ratajská čp. 89, 270, 1254, 1255, 1274, 1276, 1344, 1585,
Starokolínská čp. 32, 40, 101, 131, 138, 174, 178, 183, 192,
220, 238, 242, 292, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 317, 321, 327, 345, 348, 349, 354, 403, 407, 425,
1078, 1143, 1144, 1305, 1488, 1510, 1568, 1685

Okrsek č. 794 – zasedací síň úřadu – Staroklánovická 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : Bromova,
Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 221, 1179, 1534, 1579,
Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev. 55, Dobřichovská
čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512, 513, 527, 1025, 1073,
1106, 1109, 1120, 1122, 1125, 1126, 1735, 1736, 1737, 1738,
1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749,1889, Donínská, Druhanická, Dubinská, Hodkovská
čp. 280, 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410, 1420, 1498,
1572, 1853, č.ev. 77, 90, Holšická čp. 262, 288, 290, 477,
1012, 1013, 1088, 1090, 1171, 1172, 1244, 1327, 1365, 1372,
1395, 1403, 1413, Hořejšího, Hrádková čp. 530, 531, 532,
539, 547, 1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275,
1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 1594, 1599, 1803,
Hulická čp. 241, 260, 271, 508, 523, 538, 548, 1001, 1003,
1089, 1139, 1287, 1374, 1449, 1468, 1469, 1535, 1576, č.ev.
194, Chabeřická, Chmelická, Chotěnovská, Chotouchovská,
Chvalečská, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, Novo-
sibřinská čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140,
173, 206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 1296,
Polesná čp. 90, Ratajská čp. 143, 146, 149, 221, 222, 270,
464, 504, 505, 507, 1267, Ratbořská, Rohozecká, Ročovská,
Roklova, Rozhovická, Rožmitálská, Soběšínská,
Staroklánovická, Starokolínská čp. 22, 42, 48, 54, 59, 66,
84, 85, 95, 96, 98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 184,
189, 224, 482, 506, Staroújezdská, Sudějovická č. p. 406,
1389, 1399, Šlitrova, Talmberská, Toušická, Třebětínská,
Tuchotická, Týnecká, Velebného, Vobrubova, Weissova,
Zaříčanská čp. 597, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 653, 654,
1284, 1166, 1250

Okrsek č. 795 – bývalá budova stavebního úřadu – nyní
knihovna – Lomecká 656
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : Hodkovská čp. 245,
286, 493, 500, 1079, 1163, 1187, 1188, 1189, 1190, 1200,
1210, 1226, 1291, 1292, 1852, 1856, č. ev. 67, 70, 72, 73,
74, 76, 80, 81, 83, 84, 88, 91, 92, 96,  Holínská, Holšická
čp. 259, 463, 492, 535, 720, 757, 1010, 1021, 1024, 1029,
1052, 1066, 1069, 1072, 1130, 1174, 1332, 1334, 1411, 1412,
1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551, 1552, 1593,
1850, č.ev. 79, 130, 132, 134, 139, 141, 142, 145, 148, 160,
162, 228, Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549,
1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1249, 1261, 1271, 1290,
1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447, 1450, 1500, 1582,
č.ev. 164, 165, 167, 170, 172, 173, 176, 177, 178, 179,
180,181 , Hulická čp. 246, 279, 456, 494, 515, 517, 974,
980, 981, 1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281,
1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368, 1415,
1537,1814, č. ev. 187, 190, 191, 193, 195, Kácovská, Kalská,
Klešická, Kojická, Kynická, Lánovská, Lišická, Lomecká,
Lozická, Lukovská, Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106,
115, 116, 119, 123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 728, 729, 733, 734, 735, 853, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 863, 864, 865, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 973, 978, 1014, 1104, 1199,
1229, 1236, 1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467,
1475, 1501, 1550, č.ev. 359, 384, 385, Rohožnická čp. 261,
600, 801, 802, 803, 866, 867, 869, 870, 1257, 1270, Sudějo-
vická čp. 251, 1162, 1428, Sulovická, Svojšická, Valdovská,
Valská, Vanická, Veletovská, Velimská, Veská, Vlkanovská,
Vranická, Všeňská, Zalešanská, Zaříčanská čp. 639, 657,
658, 664, 693, 1819, 1866, Zbyslavská, Zbýšovská, Zlivská

Okrsek č. 796 – restaurace Rohožník – Novosibřinská 879
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : Machovická, Malešovská,
Malotická, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská

Okrsek č. 797 – restaurace Na Konečné – Malešovská 1652
Do tohoto volebního okrsku patří ulice : Měšínská, Miletická,
Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, Žíšovská, Živonínská, Žiželická, Žlebská

Volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004, může volit
buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě předešlého
trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou
totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou
adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit
v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději do 27.května 2004, požádat
u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu,
který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského
parlamentu v kterémkoli volebním okrsku na území České
republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval.
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Vše nejlepší
k Tvým narozeninám
přejí přátelé a známí

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji rodičům Weichetovým a Krit-

schunovým za sponzorské dary na za-
koupení houpaček.

Děkuji všem rodičům a zaměstnan-
cům MŠ Sedmikráska, kteří se dne
17.4. 2004 zúčastnili brigády na úpravu
školní zahrady. V počtu 39 dospělých
a nepočítaně dětí jsme zvládli úklid za
3 hodiny a děti mohou opět plně vyu-
žívat svou krásnou zahradu denně do-
poledne i odpoledne.

Anna Vlková
ředitelka MŠ Sedmikráska

PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní PODĚKOVÁNÍ chceme

touto cestou vyjádřit žákům I. stupně
Masarykovy ZŠ a jejich paní učitelkám,
neboť právě oni nám pomáhají zajišťo-
vat naše akce (starají se o výzdobu akcí,
hrabou listí nejen před brigádami, secvi-
čili výborné divadelní představení atd.).

OS Maminy z újezdské roviny

PODĚKOVÁNÍ
Dne 24.4.2004 se na dětském hřišti

uskutečnila plánovaná brigáda.
Účast nebyla hojná, proto o to více

děkujeme těm spoluobčanům, kteří se
brigády zúčastnili, jmenovitě „nohej-
balistům z robotníka“. Panu Jiřímu Ja-
rošovi – firma ZISTA děkujeme za
bezplatné přistavení kontejneru  na listí
a za jeho bezplatný odvoz. Již tradičně
děti Masarykovy ZŠ, konkrétně ze tříd
paní učitelek Tmějové, Daušové a Rej-
monové, shrabaly listí ještě před koná-
ním brigády a tím nám, brigádníkům,
značně ulehčily práci.

Děkujeme! Těm, které nejmenuje-
me, se omlouváme a za účast rovněž
děkujeme.

Všichni účastníci brigády měli jistě
radost z dobře vykonané práce tím spíš,
že se jedná o práci pro děti.

OS Maminy z újezdské roviny

Vážení,
byla jsem velmi potěšena článkem

o Dr. Václavu Holzknechtovi (Újezdský
zpravodaj č. 5). Chtěla bych touto cestou
poděkovat panu L. Jenšovskému, který
na mého strýčka vzpomíná velice hezky.

Díky a s pozdravem
Alena Procházková

neteř Dr. V. Holzknechta

PAMÁTNÍK NAŠIM

 PADLÝM HRDINŮM

Mnohé újezdské občany, kteří pama-
tují dramatické události květnového
povstání roku 1945 v naší obci, velice
potěšilo, že na místním hřbitově byly
zrenovovány hroby našich padlých v po-
sledních dnech druhé světové války.

Byli to tehdy vesměs mladí muži,
dva z nich teprve sedmnáctiletí chlapci.
Ti byli zastřeleni na holé, kamenité
pláni na Rohožníku, kudy pronikaly
německé tanky do naší obce od Květ-
nice, neboť na silnici byly postaveny
pevné barikády z pokácených silných
dubů. Barikády měly znemožnit postup
německých vojáků směrem na Prahu.
Na vybudování barikád se podíleli naši
občané spolu s úvalskými.

Děkujeme úřadu MČ a hlavně ini-
ciátoru myšlenky obnovení hrobů újez-
dských obětí. Říká se, že národ, který
ctí své zemřelé hrdiny, nezahyne.

Byli bychom rádi, kdyby příbuzní
a známí padlých občanů a i těch, kteří
zahynuli v koncentračních táborech za
2. světové války, poskytli redakci Újezd-
ského zpravodaje údaje o těchto osob-
nostech, abychom se o nich dočetli v květ-
novém čísle zpravodaje v roce 2005.
Byla by to důstojná upomínka 60. vý-
ročí od konce nejstrašnější války, která
kdy lidstvo postihla.

Marie Podlipná

Redakční rada se připojuje k přání
paní učitelky Podlipné a rádi bychom

o našich místních hrdinech získali ně-
jaké bližší údaje, případně zapůjčené
fotografie. Kulaté výročí konce 2. světové
války si zaslouží naši mimořádnou pozor-
nost. Jsme si vědomi, že v některých pří-
padech to bude obtížné, zvláště například
tam, kde padlým hrdinou vymřela celá
rodina, jako to bylo například u manželů
Plecháčkových, kterým již v jejich star-
ším věku padl jejich jediný syn.

Pavel Švejnoha

OHLÉDNUTÍ ZA

„ČARODĚJNICEMI“

Již tradičně se dne 30.4. 2004 usku-
tečnila akce „Pálení čarodějnic“ pořá-
daná naším OS spolu s MČ Praha 21,
která zajistila akci zvláště po finanční
stránce, za což děkujeme.

Ti, kteří se zúčastnili, nám jistě dají
za pravdu, že se akce stoprocentně
vydařila. Přálo nám počasí, místo konání
akce bylo letos naprosto vyhovující
a krásně vyzdobené dětmi z Masarykovy
ZŠ, účast „čarodějů a čarodějnic“ (asi
150) a jejich rodičů byla vysoká, každý
si mohl dle své chuti vybrat z bohatého
výběru občerstvení, nejmenší děti se
mohly svést na kolotoči, některým se
zdařilo uprosit rodiče k zakoupení
balónku či drobné hračky. „Čarodějnice“
Lucka akci skvěle uváděla, děti se mohly
zúčastnit několika soutěží, z nichž hlavní
byla soutěž „O nejlepší taneční výkon
čarodějnice či čaroděje“. Nejvíce
pobavila soutěž „Krmení rodičů jogur-
tem“, po které někteří rodiče byli nuceni
se jít omýt a převléknout. Ale i výtvarná
soutěž „O nejhezčí čarodějnici“ se set-
kala s úspěchem. Všechny velmi poba-
vilo čarodějnické divadelní představení
žáků Masarykovy ZŠ pod vedením
učitelky Olgy Matějkové, kterým touto
cestou velmi děkujeme. Paní učitelky z I.
stupně pomohly přímo při soutěžích,
děkujeme. Dále chceme poděkovat panu
Tmějovi, neboť právě on zajistil dřevo
na důstojnou „ čarodějnickou“ hranici,
firmě LACINA – KOUBSKÝ za bez-
platné připojení elektrického proudu,
Fonotéce Procházka za občerstvení,
panu ing. Adamovi za pomoc při akci
a v neposlední řadě hasičům, kteří za-
jišťovali bezpečnost celé akce.

OS Maminy z újezdské roviny
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Oslava Dne matek v naši

městské části

Jako každý rok uspořádaly členky
SPOZu vedeného předsedkyní paní Ire-
nou Zajacovou oslavu Dne matek, které
se konala v neděli dne 8. května v  jídelně
MZŠ v Polesné ulici. Oslava se konala
pod záštitou úřadu MČ Praha 21 a za
přispění sponzorů, ze kterých uvedu
alespoň fy Rewe - Penny market, Cen-
trum Černý Most, Pekařství Kollinger,
Instalatérství Semerád. Přispěli i mnozí
další, z nichž někteří nechtěli být ani jme-
nováni. Oslavy se zúčastnili jako hosté
zástupce vedení obce místostarosta pan
Pavel Švejnoha, za Úřad městské části
Praha 21 paní Eva Pravdová a za za-
stupitelstvo MUDr. Katarína Feureise-
lová. Za sponzory nás poctil svoji ná-
vštěvou oblastní vedoucí fy Rewe, ře-
tězce Penny market pan Martin Mach.

U vchodu do sálu stál radní pan Vla-
dimír Seitz, který každou účastnici
osobně přivítal a obdaroval květinou,
tentokrát rudou růží.

Zahájení bylo tentokrát trochu netra-
diční a začalo rovnou kulturní vložkou,
kterou se nám představil sbor kláno-
vických dětí, který u nás již účinkoval,
pod vedením paní Světlany Tvrzické
a asistenta pana Vítězslava Maštalíře.
Děti předvedly náročné a milé hudební
vystoupení, za které sklidily zasloužený
potlesk. Sbormistryně obdržela od po-
řadatelů kytici a pan Švejnoha jí i dětem
osobně poděkoval a pozval je k účasti
na dalších akcích pořádaných SPOZem.

Poté paní Vokounová zahájila slav-
nostní shromáždění a pozdravila všech-
ny přítomné. Za sponzora fy Rewe vy-
stoupil pan Martin Mach a popřál všem
přítomným ženám vše nejlepší k jejich
svátku. Za vedení obce a Úřad městské
části Praha 21 pan místostarosta Švej-
noha popřál v krátkém projevu přítom-
ným ženám k jejich svátku, ocenil jejich
práci pro rodinu a společnost a předal
pozdrav od starostky  MČ Praha 21 paní
Andrey Zikmundové. Dalším bodem
programu bylo vystoupení taneční sku-
piny žen „GRIP“ pod vedením paní
Olgy Grešlové, se kterým vyhrály celo-
republikové kolo ve své kategorii v Li-
berci. Předsedkyně klubu důchodců paní
Květa Svátková seznámila přítomné
s jeho aktivitami a pozvala je k účasti
na jeho akcích. Dále se pak naše osla-
venkyně věnovaly bohatému pohoštění,
které pro ně organizátorky připravily
a vzájemné družné zábavě, ke které jim
hrálo duo pp. Voháňka a Lhoták, jehož
zpěvní produkci doprovodil pan Lhoták
svým příjemným hlasem. Součástí pro-
gramu byla i pěkná tombola dotovaná
sponzory a jak jsem měl možnost sle-
dovat, nikdo neodcházel bez nějaké
výhry.

Bylo to opravdu hezké a vydařené
odpoledne, které potěšilo všechny pří-
tomné ženy, matky, babičky, a dokonce
i prababičky. Jejich jménem poděkovala
organizátorům paní Lída Budská a oce-
nila jejich činnost, ochotu a obětavost,
se kterou tyto akce připravují. Popřála
na adresu všech, že doufá v příští set-

kání zase za rok a to v plném počtu,
jako letos. V podvečerních hodinách se
shromáždění začalo pomalu rozcházet
a přítomným zářily oči radostí a spoko-
jeností. To je pro nás tou největší satis-
fakcí.

Pavel Švejnoha, šéfredaktor Ú.Z.

Toušická ulice –

3. pokračování

V květnovém čísle Zpravodaje jsem
zveřejnil dva kritické články. Jednalo
se o jámu v Toušické ulici a vyvážení
odpadu na konec této ulice. Pokládám
za svoji povinnost se zmínit o tom, jak
vše dopadlo. Pochvalu si zaslouží pra-
covníci úřadu MČ 21, kteří zjednali
urychlenou nápravu ještě před tím, než
Zpravodaj vyšel. Uznání si zaslouží i
pán z domu čp.1995, který vyvezenou
betonovou směs ihned odstranil ke spo-
kojenosti sousedů. Prokázal tím, že si
opravdu váží dobrých sousedských vztahů.

Parcela s jámou již byla oplocena.
Vím, že úprava parcely nebude jedno-
duchá  a že si vyžádá delší čas.

Toušická ulice je velmi frekvento-
vaná, její obyvatelé si zde užili „trpké
zábavy“, zejména když se stavělo
sídliště NA BOŽKOVNĚ. Pokud jde
o tento název, je to vlastně zkomolenina.
Správně se zde říkalo NA BOČKOVĚ,
protože se rodinné domky v Toušické
ulici stavěly na Bočkově poli (p.Boček
byl rolník ze Sibřiny).

Vladimír Štěpánek

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na červen 2004
Měsíc stanoviště datum druh kontejneru

červen Toušická (u spořitelny) 12. 6. rostlinný odpad
Rohožnická 12. 6. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 26. 6. velkoobjemový  odpad
Hrádková x Svojšická 26. 6. rostlinný odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a odvoz kolem 14:00 hod.

Co tedy 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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE : stavební odpad, suť

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady

                                   odpad ze zahrady
OŽPD – M. Nejtková

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané

Upozorňuji Vás, že dne 7. června 2004 se koná mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2004 na území Újezda nad
Lesy. Tuto akci zajišťuje hlavní město Praha prostřednictvím společnosti IMP- servis, s.r.o.

Sběr se uskutečňuje na následujících stanovištích a ve stanovenou dobu:

1. křižovatka ul. Druhanická x Staroújezdská v 15:00 hod – 15:20 hod
2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická v 15:30 hod – 15:50 hod
3. křižovatka ul. Zálešanská – Lomecká v 16:00 hod – 16:20 hod
4. ul. Rohožnická ( u prodejny Julius Meinl) v 16:30 hod – 16:50 hod
5. křižovatka ul. Velimská – Klešická v 17:00 hod – 17:20 hod
6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická v 17:30 hod – 17:50 hod
7. ul. Novolhotská ( u bývalé trafiky) v 18:00 hod – 18:20 hod
8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská v 18.30 hod – 18:50 hod

Po příjezdu sběrového vozidla na výše uvedená stanoviště může občan bezplatně odkládat následující druhy nebezpečného
odpadu.

Jedná se o rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk
( kromě jedlého ), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika
a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (kromě lednic), vyřazené elektrické
a elektronické zařízení ( kromě obrazovek ).

Z důvodu velikosti nebezpečného odpadu  jako je lednice nebo obrazovka, toto lze odevzdat ve stanovených sběr-
ných dvorech. Nejbližší sběrný dvůr pro občany Újezda nad Lesy je v Horních Počernicích,  Chvalkovická 3, Praha 9, tel:
281 92 49 59.

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod - v letním období do 18:00 hod
So 8:30 – 15:00 hod

Ve sběrných dvorech lze samozřejmě zdarma odkládat ještě následující druhy odpadů:
- objemný odpad ( nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

a za úhradu pneumatiky 25 Kč za kus
OŽPD – M. Nejtková

Splatnost poplatku za komunální odpad za 1. pololetí roku 2004
Blíží se nám splatnost poplatku za odpad a proto jsem opět volala na Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), kde mi

byly poskytnuty následující informace.
Koncem května začne MHMP rozesílat složenky na zaplacení poplatku za komunální odpad za 1 pol. roku 2004.
Poplatek lze zaplatit přiloženou složenkou na každé poště, nebo osobně na MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1,

kde jsou vytvořeny přepážky na uhrazení poplatku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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V ÚJEZDĚ ŽIJÍ ZAJÍMAVÍ LIDÉ
Pod výše uvedeným názvem vyšel článek žáků 7.C ve

školním časopise. Děti seznámily své spolužáky s tím, co
viděly a slyšely při besedě s pány Tomášem Kadlečkem
a Karlem Wheelerem, kteří ochotně přišli do školy na naše
pozvání.

    Možná jste nejednou pot-
kali v újezdských ulicích,
zvláště poblíž Rohožníku, člo-
věka vedeného slepeckým
psem. Nebyl to nevidomý, ale
pan Jiří Kadleček či jeho syn
Tomáš, kteří se zabývají spe-
ciálním výcvikem psů pro zra-
kově a tělesně postižené lidi.
     Výcviková škola Kadleček,
sídlící v Újezdě nad Lesy, patří
mezi asi tři firmy, které se

v naší republice této záslužné činnosti věnují. Pan Jiří Kadle-
ček se výcvikem zabývá již od první poloviny 80. let. Tou
dobou pracoval ve společnosti Meta, která sloužila zejména
k uspokojování potřeb postižených občanů, kteří tam i na
některých pozicích pracovali. Úzký kontakt s postiženými
lidmi mu umožnil vypracování efektivních metod výcviku
psů s ohledem na specifické potřeby těchto lidí. Jeho syn
Tomáš Kadleček je absolventem zdravotní školy a výcviku
se věnuje od roku 1995. Společně s otcem pracovali třeba na
unikátním projektu výcviku vodicího psa pro dvanáctiletého

chlapce, který se stal prvním drži-
telem vodicího psa v tak nízkém
věku. Za rok vycvičí 4-6 vodicích
a 15-18 asistenčních psů.

Vodicí psy zná snad každý, ne
všichni ale asi máte představu, co
dělají psi asistenční. Lidem při-
poutaným na invalidní vozík tito
psi ulehčují každodenní život
složený z množství pro nás jed-
noduchých úkonů, které pro vo-
zíčkáře představují velikou
námahu. K nejběžnějším doved-
nostem psa patří:
- přinášení předmětů - pes přinese zvonící telefon, potraviny

z ledničky, léky, poštu ze schránky, noviny či určenou věc
ze skřínky a správným způsobem je předá

- zvedání spadlých předmětů - pes zvedne tužku, minci nebo
list papíru z podlahy

- otevírání a zavírání dveří pomocí zvláštních držadel - ob-
sluha světelných vypínačů a přivolání výtahu

- nakupování - pes ukládá do košíku určené zboží, podá
peníze pokladníkovi a převezme drobné

- svlékání - pes pomůže svléknout boty, ponožky, rukavice,
svetr... a uloží je na místo

- nošení - pes nosí v brašně na zádech potřebné věci
- pomoc při vstávání a usedání do vozíčku, přitáhnutí a roz-

Vyhláška stanoví splatnost poplatku za druhé  pololetí do 15. prosince roku 2004. MHMP bude  rozesílat složenky na
zaplacení poplatku za druhé pololetí na podzim tohoto roku.Včas Vás budeme o splatnosti poplatku informovat.

Níže vám přikládám ceník za odvoz komunálního odpadu pro rok 2004.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poplatek za komunální odpad
v Kč za měsíc

         Objem sběrné                                                           Frekvence obsluhy sběrných nádob

            nádoby (l)                      1 x za 14 dní                    1 x týdně                         2 x týdně                        3 x týdně

70 75 135 253 370

80 76 135 250 371

110 91 163 307 451

120 90 163 294 444

240 144 267 516 730

1 100 522 941 1761 2598

M. Nejtková - OŽPD
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tlačení vozíčku bez pohonu - přivolání člena domácnosti
na požádání vozíčkáře nebo v nestandardní situaci

- zabezpečení opory u lidí s poruchou centra rovnováhy
Ve věku jednoho roku pes projde sérií fyzických a psy-

chických testů a zdravotní prohlídkou. V tomto okamžiku se
zvažuje i přidělení psa konkrétnímu vozíčkáři na základě
kritérií vzájemné shody, dle povahy a temperamentu psa
a druhu a stupně postižení vozíčkáře s ohledem na jeho
speciální potřeby.

   Samotný odborný výcvik psa
trvá přibližně 6 měsíců. Za tuto
dobu se posílí a rozšíří jeho po-
slušnost a naučí se konkrétní čin-
nosti potřebné k obsluze vozíč-
káře s přihlédnutím k uspořádání
jeho bydliště a okolí a zvláštním
požadavkům klienta.
     Zaškolení jednoho psa stojí
od 140 do 200 tisíc korun. Vý-
cviková škola Kadleček spolu-
pracuje s občanským sdružením

PES POMŮŽE, které si vzalo za cíl zajistit speciálně cvi-
čeného psa všem zdravotně postiženým lidem, kteří takového
psa potřebují a projeví o něj zájem. Jeho činnost je založena
na získávání finančních prostředků na uskutečnění těchto cílů,
protože získání asistenčního nebo terapeutického psa není
finančně ani materiálně dotováno státem. Občanské sdružení
PES POMŮŽE usiluje o granty, oslovuje sponzory a drobné
dárce, vyvíjí propagační činnost. Pomoc drobných dárců je
životně důležitá pro všechny postižené, kteří na psy čekají.

Do školy nepřišli pánové
Kadleček a Wheeler sami. Do-
provázela je černá labradorka
Brita a černý flatcoated retrívr
Baryk. Že byli úžasní, netřeba
pochybovat. Jsou to zatím za-
čátečníci, ale jak se nosí pánovi
klíče a mobil, už nám předvedli.
Do konce roku je Výcviková
škola Kadleček naučí mnohem,
mnohem víc.

Hana Jančová

Jen tak mimochodem: v Újezdě nad Lesy žije cca 7000
obyvatel. Kdyby každý sedmý věnoval 200 Kč, mohli by
Újezďáci sami zaplatit výcvik jednoho potřebného psa. CO
VY NA TO?  Je ta myšlenka hodně utopická?

sídlo: Hliněný Újezd 23,
341 01  Horažďovice

telefon: 376 511 245, 281 960 546
fax: 376 511 249
mobil: 605 183 856
email: info@pes-pomuze.com
web: www.pes-pomuze.com
IČ: 26525160
DIČ: CZ26525160
banka: GE Capital Bank, Praha
číslo účtu:155 711 077/0600

H. J.

RŮZNÉ

Vážení redaktoři, velice si vážím Vaší práce, a proto se na Vás obracím i na naše pány radní a zastupitele. Zvažte ještě včas
povolení k výstavbě supermarketu LIDL. Jeho stavba je možná na okraji obce. Svým rozhodnutím poškozujete nejen obyvatele
naší obce, kteří mají být lákání nízkými cenami. Navíc ještě poškodíte naše zemědělce, nebudou moci konkurovat dovozu
zboží ze zahraničí. Další pracující v potravinářském oboru budou bez práce. Je to hanebnost, že koalice, která dnes vládne
na úřadě, je slepá, nepřihlíží k potřebám obyvatel a podporuje kapitalistické způsoby vládnutí.

Péčí našeho úřadu budou občané polykat splodiny aut.
rodák Petras Václav

Slavný první máj, svátek pracujících

Vzpomínám na místo, kde dnes stojí sportovní hala vy-
budovaná pro MS v ledním hokeji. Tam jsem se vyučil a od-
tud jsme vyváželi do světa kvalitní lokomotivy. 40 let náš
pracující lid udržoval mír a lidé měli práci. Dnes se vrátil
opět kapitalismus, jsou války a lidé bez práce. Jediná radost
nás důchodců bylo setkání na Letné, kde jsme si zazpívali
českou a slovenskou hymnu, setkali s přáteli a spolubojov-
níky za mír jako jsou kosmonaut Remek, Grebeníček, Rans-

dorf. Nebylo však radostné setkání s těmi, kteří nemají rádi
práci. Došel jsem po skončení oslav k jejich heslům, zvedl
jsem zaťatou pěst a řekl: „Vy neslavíte svátek pracujících,
protože nejste pracující, ale jste flákači.“ Nato se od všech
ozvaly nadávky, které zde nemohu jmenovat. Potom mě posla-
li do hajzlu. Odešel jsem se vzpomínkou na svoje mládí,
výchovu rodičů a na všechny soudruhy, kteří se mnou budo-
vali socialismus.

rodák Újezda nad Lesy
důchodce Petras Václav

Vítání nových občánků v naší městské části

Dne 13.5. ve 13.00, 13.30 a 14.00 hodin
proběhlo ve třech kolech ve svatební
síni Úřadu MČ Praha 21 vítání našich

nově narozených občánků do života.
Zúčastnili se kromě rodičů a prarodičů
také jejich sourozenci a rodinní přátelé,

ale maminky miminek byly přece jenom
v převaze. V prvních dvou kolech bylo
přivítáno po deseti dětech a v posled-
ním třetím mělo být devět dětí, ale jedno
se nedostavilo. Je to vysoké procento
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účasti vzhledem k tomu, že děti v tomto
útlém věku bývají přece jen častěji ne-
mocné.

Vítání zahájila pracovnice SPOZ
paní Vokounová ve spolupráci s vedou-
cí matriky paní Zdenou Vodovou. Kaž-
dou část vítání doprovodily kulturní
vložkou s básničkami, písničkami a ta-
nečky děti z mateřské školy č.1 pod
vedením  paní učitelky Kuprové, za což
jim upřímně děkujeme. Občánky uvítal
do života ve svém projevu k nim i k je-
jich rodičům místostarosta pan Švej-

noha. Potom společně s předsedkyní
SPOZ paní Zajacovou předal mamin-
kám květiny s blahopřáním k miminku
a paní Zajacová hračky. Maminky hol-
čiček dostaly růžový karafiát a mamin-
ky kluků modrý iris. Bohužel, kluci byli
zase v početní převaze, tak mě napadlo,
kde asi budou shánět nevěsty, až vyros-
tou? Nezbývá než věřit, že u přespol-
ních bude zase větší „úroda“ děvčat.
I když paní Lucka Dlabačová předsta-
vila svá dvojčátka – holčičky.

Jak je vidět podle hojné účasti, tak

mezi občany naši MČ je o tuto akci vel-
ký zájem a my jsme rádi, že tuto tak
pěknou tradici jsme v naši MČ udrželi
i přes politické kotrmelce, které proběh-
ly po „sametové revoluci“, a že i naši
noví občané ji přijali za svou. Znovu
přejeme našim novým občánkům a je-
jich rodičům touto cestou vše nejlepší
do života a pevné zdraví k tomu. Ať
z nich vyrůstá nová a šťastná generace,
která nepozná bídu a hrůzu válečných
konfliktů a ať je celým životem provází
přízeň a láska jejich rodičů a prarodičů.

Pavel Švejnoha

Vážení občané Újezda n.L.,
Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC), Stavební

správa  Praha jako investor stavby na Českých drahách
společně se sdružením projektantů „SUDOP PRAHA a.s. &
PRAGOPROJEKT a.s. Běchovice – Úvaly“ připravují pro-
jekt stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice
– Úvaly“. Tato stavba rozvoje dopravní infrastruktury se do-
týká i Vašeho zájmového území v katastru městské části Praha
21 – Újezd nad Lesy.

Tento úsek je další stavbou budovaného I. tranzitního
koridoru Českých drah st.hr. SNR - Děčín – Praha – Česká
Třebová – Brno – Břeclav – st.hr. Rakousko na základě usne-
sení vlády ČR č. 445 programu rozvoje železniční infra-
struktury.. Hlavním přínosem stavby je vytvoření podmínek
pro vyšší kvalitu osobní dálkové a příměstské intervalové
dopravy zejména z hlediska vyšší kvality a pohodlí pří cesto-
vání na zcela rekonstruovaném a modernizovaném železnič-
ním svršku a spodku za dosahování nových možných rych-
lostí až do maximální rychlosti 160 km/hod. Na tuto maximální
rychlost jsou konstruovány používané systémy staničních
a traťových zabezpečovacích zařízení, trakčního vedení
a ostatních zařízení.

Hlavním záměrem v traťovém úseku Úvaly – Praha Běcho-
vice je celková rekonstrukce železničního spodku a svršku
pro možnost dosažení maximální  rychlosti 160 km/hod. Též
bude provedena rekonstrukce trakčního vedení se samo-
statným zavěšením trakčního vedení nad jednotlivými koleje-
mi na bránových převěsech.

Pro cestující veřejnost bude provedena celková rekon-
strukce podchodu na zastávce Praha – Klánovice včetně
bezbariérového přístupu pomocí samoobslužných výtahů. Do
podchodu bude vložena konstrukce rámových prvků a nová
schodišťová ramena. V podchodu bude provedena nová izo-
lace proti tlakové vodě s obezdívkou, odvodnění podchodu
bude pomocí odvodňovacího žlabu, který bude sveden do
čerpací jímky. Po dobu přestavby podchodu bude provizorní
zajištění přechodu železniční trati  přes blízký silniční nadjezd
včetně zajištění provizorních přístupů do svahu nadjezdu.

Bude provedena rekonstrukce nástupišť na obou stranách
zastávky. Délka nástupišť bude zkrácena na 200m. Výška
nástupišť nad kolejnicí (TK) bude s normovou výškou nástu-
pištní hrany 550 mm. Tím se ulehčí všem cestujícím nástup
a výstup z provozovaných vlakových souprav, který bude
v úrovní nástupiště podlaha, případně schůdky provozo-
vaných vlakových souprav. Začátky a konce nástupištních
hran nebudou sloužit pro odchod cestujících z nástupišť do
kolejiště a budou ukončeny pouze služebními schůdky.  Nový
služební přechod nebude zřizován. Tím se zamezí veřejnosti
možnost přecházení kolejí, což je bohužel na této zastávce
neustálým hazardem veřejnosti. K přechodu železniční tratě
bude sloužit pouze využívání možnosti rekonstruovaného
podchodu. Není možné po modernizaci z důvodů zajištění
bezpečnosti při provozované maximální rychlosti vlaků do
160 km/hod i  nadále trpět přecházení kolejí. V místě zastávky
budou situovány po obou stranách kolejiště protihlukové
stěny. Nástupiště budou vybavena příslušným mobiliářem
( lavičky, odpadkové koše, informační tabule. Prostor čekárny
na pražském nástupišti zůstane zachován ve stávajícím ob-
jektu zastávky; na kolínském nástupišti se za demolovaný
objekt zřídí nový přístřešek, dle frekvence cestujících, vhod-
ného na ČD  používaného konstrukčního systému.

V prostoru nástupiště směr Kolín je návrh na demolici
stávajícího pozemního objektu skladu, který je dnes v ha-
varijním stavu. Na tomto místě bude zřízena nová zpevněná
plocha s vedením cesty ke vstupu do rekonstruovaného pod-
chodu a další část plochy bude využita pro přístup k zastávce
městské a příměstské autobusové dopravy.

Na zastávce bude doplněn nový informační systém s osvět-
lenými tabulemi, piktogramy.

Významnou součástí stavby modernizace je řešení poža-
davků současné legislativy na přípustné hlukové zatížení
z provozu železnice při provozované rychlosti. V lokalitě
Praha - Újezd nad Lesy je navrženo a již projednáno reali-
zovat 2 úseky protihlukových stěn (PHS) o úhrnné délce 500
+ 400 m ( v prostoru lokality Blatov). Druhý úsek PHS délky
400 m bude sloužit jako ochrana dalších objektů nové zá-
stavby a území pro výstavbu zakotvené v územním plánu
městské části. Financování bude ještě předmětem jednání

Olšanská 1a, Praha 3, PSČ 130 80
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mezi investorem a městskou částí. S územím Újezda nad Lesy
souvisí i PHS podél kolejiště na zast. Praha Klánovice umís-
těné na straně území od nástupiště směrem na Kolín v délce
270 m.. Panely PHS budou s vysoce pohltivých materiálů
s útlumem hluku 8 dB, barevné řešení bude předloženo
k posouzení na Úřad městské části Praha 21 – Újezd nad
Lesy.

V obytných objektech, kde se i přes provedenou rekon-
strukci železničního spodku a svršku a ochranu pomocí proti-
hlukových stěn nepodaří splnit hlukové limity, budou prove-
dena tkz. inviduelní protihluková opatření v oknech. Celkem
je předběžně navrženo provedení těchto opatření  cca  na 80
vytypovaných obytných objektech v lokalitě Blatova. Tato
opatření budou realizována v závěru stavby po provedení
kontrolních hlukových měření hygienickou stanicí. Tam , kde
měření neprokáží nutnost provádění opatření v oknech ne-
budou realizována. Již samotnou konstrukcí nového želez-
ničního spodku a svršku s pružným upevněním a broušením
beztykové koleje do ideální geometrické polohy  a použitím
moderních souprav vlaků dochází k podstatnému snížení
hlučnosti.

V závěru snad zbývá informace o skutečné maximální
rychlosti přes zast. Praha Klánovice a přilehlého traťového
úseku po Blatov po modernizaci. Předpoklad pro klasické
vlakové soupravy je max do 160 km/hod; pro specielní vla-
kové soupravy s naklápěcí technikou (tkz. Pendolino) 160
km/hod.

Realizace této stavby je závislá na vydání platného územ-
ního rozhodnutí (bohužel bylo již dvakrát přerušeno) a sta-
vebního povolení; na možnostech financování této stavby
pravděpodobně z prostředků Státního fondu dopravní infra-

struktury. Pokud by probíhalo vše bez obtíží, tak by realizace
stavby mohla proběhnout od II. pol. roku 2005 do  II. poloviny
roku 2007 v úhrnné délce cca 24 –30 měsíců na celou stavbu.

Závěrem bychom všechny obyvatele městské části Újezd
nad Lesy , kterých se stavební činnost nějakým způsobem
dotkne, chtěli požádat při provádění stavebních prací o maxi-
mální pochopení při dočasném stížení životních podmínek.
Zhotovitelé stavby budou nuceni dodržovat platné předpisy
a vyhlášky k omezení hluku při výstavbě. Další ztížení budou
i nezbytná omezení železničního provozu při dlouhodobých
stavebních výlukách. Stavba musí být realizována bez
přerušení provozu na silně zatížené trati Praha – Kolín.

Věříme, že občanům městské části Praha - Újezd nad Lesy
tato stavba přinese zejména zkvalitnění příměstské osobní
dopravy, zkrácení taktového intervalu a snad i zavedení
tangenciálních směrů linek příměstské dopravy, které jsou
ve výhledu uvažovány. Doufáme, že brzy budou zastavovat
moderní příměstské patrové jednotky řady 471 u moderních
nástupišť v zast. Praha - Klánovice

Za investora stavby
SŽDC, Stavební správu Praha      Ing. Wohlmuth, Ing. Veigl

Za projektanty stavby
Sdružení „SUDOP a.s. & PRAGOPROJEKT a.s.
Běchovice – Úvaly“                   Ing. Matějovský , Ing. Pech

Vážení,
dne 15.6. 2004  od 18:00, se ve společenském sále divadla

v Masarykově ZŠ bude konat beseda na toto téma s inves-
torem stavby Správa železniční dopravní cesty s.o.;  Stavební
správa Praha.

Historie z činnosti komise výstavby MNV v letech 1960 – 1990
K článku Komunikace a doprava ve

Zpravodaji 5/2004 má být správně uve-
deno jméno Václav Šimáně a ulice Val-
dovská místo Šaldovská.

Redakce zpravodaje

Elektrifikace, osvětlení a telefonizace
V 50. letech byla obec napájena

pouze 2 trafostanicemi a elektrovodnou
sítí postavenou elektrizačním druž-
stvem v 30. letech. Později byla vysta-
vena TS sloupová na Blatově, dnes již
zrušená, na Zaříčanské stála zděná TS
a také u hasičské zbrojnice. Na zlepšení
elektrovodné sítě a napájecích bodů
začal od r. 1961 neúnavně pracovat
s kolektivem spolupracovníků p. La-
dislav Kott. Byl to bojovník, který 20
let nenechal Energetické závody v klidu
a za čas získal pro obec postupné zlep-
šování. U něho se soustřeďovalo ve dne

i v noci hlášení poruch v celé obci. Za-
jišťoval opravy u RZ jak sekundární sítě,
tak i transformačních stanic, protože
výpadků bylo nespočetné množství a tr-
valy i několik dní, přičemž ze strany
RZ byly některé opravy prováděny ne-
zodpovědně, takže mnohé spory musel
řešit sám ONV mezi p. Kottem a RZ,
vždy ve prospěch obce, protože jeho
odbornost museli respektovat.

Trafostanici pro východní část u pom-
níku padlých jsem získal čirou náhodou
v polovině 50. let při výstavbě retran-
slační stanice na Úvalku. Pracoval jsem
na projektu vysílače Praha se Spojpro-
jektem a při návštěvě jsem navštívil
p. Jaroše z Klánovic, který měl právě
na prkně nakreslenou linku 22 KV ke
stanici, ale mimo objekt. Dal se pře-
svědčit a vedení nepřimklo k obci tak,
že se mohla v zápětí postavit TS. Byla
zbourána při stavbě Rohožníku vč. ve-

dení a nahrazena novou zděnou vč. Ka-
beláže. V 60. letech pak Komunální
podnik postavil v Zaříčanské ul. pro
svůj podnik sloupovou TS, která svým
výkonem umožnila stavbu mateřské
školky.

P. Kott docílil na RZ Kralupy stavbu
TS u školy, později rozšířenou na
rozvodnu 22 KV, TS v Polesné, zrušené
při stavbě školy, a v ul. Netušilské rov-
něž zrušené při stavbě Prodexu. Tyto
TS byly sloupové, napojené venkovním
vedením procházejícím zástavbou,
takže jejich nahrazení zděnými TS
a kabelovým propojením 22 KV bylo
velmi výhodné. Další získanou TS na
PRE byla plechová, umístěná v Hulické
ul. Následovalo propojení Újezda s Klá-
novicemi kabelem 22 KV jako záložní
nouzové napájení. Nové TS byly po-
staveny při výstavbě Rohožníku, v ob-
jektu truhlářství na Blatově, v Prodexu
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a v nové škole, dále u ČOV. Počátkem
80. let se podařilo společně s PRE za-
stoupeným p. Zimmermannem vypra-
covat studit potřebné další elektrifikace,
hlavně z hlediska zdrojů a jejich roz-
místění. Na realizaci jsem pracoval
s projektanty RZ a Energoprojektu,
kteří zpracovali všechny stupně pro-
jektů pro MNV. Počítali jsme, že rea-
lizaci budeme provádět v akci Z. Jednalo
se o TS v Nadějovské ul. u rybníka,
v Oplanské ul., Ratajské ul. A nakonec
v objektu Lípa 2 trafa. Dokumentace
byla připravena i pro Zaříčanskou ul.,
ve studii byl připraven pozemek v ul.
Valdovské a Vlkanovské. Ke všem TS
byla zároveň vyprojektovaná potřebná
kabeláž nn a Vn, vč. Kabelů pro osvět-
lení a osvětlovacích stožárů ve spolu-
práci s Elektropodnikem. Koncem 80.
let se celé výstavby trafostanic a kabe-
láže ujal p. Bedřich Václavek, který díky
svým dobrým známostem v energetice
docílil toho, že realizaci našich projektů
převzalo PRE vč. financování. Výrazně
tomu pomohlo nařízení gen. ředitele
Ing. Kubína o pomoci pražské energe-
tice ostatními rozvodnými závody.
A tak do Újezda nastoupili k několika
roční práci zaměstnanci SME z Ostravy
a Opavy, kteří se prací zhostili na výbor-
nou. Zahájení prací bylo podmíněno ze
strany PRE tak, že MNV zajistí sta-
vebního dodavatele pro TS. Tohoto sta-
vebního úkolu se ujal p. Ing. Macha-
líček , který naší komisi často pomáhal
a prostřednictvím svého podniku Mon-
tovaných staveb potřebné budovy
v předstihu nechal postavit. Tak byla
nově elektrifikována část Blatova a jižní
oblast po Zaříčanskou ulici, včetně de-
montáže sekundárních vedení z 30. let.
Naše snaha byla docílit propojení dal-
ším vedením 22 KV buď kabelem přes
ČOV a nebo druhým potahem na stožá-
rech z Běchovic, a to z rozvodny 22 KV,

kterou jsem projektoval v roce 1953,
a vím, že je to splnitelné. Domnívám
se, že pro energetiku bylo uděláno
mnoho.

Veřejné osvětlení
Počátkem 60. let svítil v naší obci

velmi omezený počet svítidel převážně
se žárovkami 60 W, spíše jako osvětlení
orientační. O údržbu se staralo několik
místních elektrotechniků jako p. Bohrn,
Kammermayer, Vejs ml. a jiní, převáž-
ně výměnou žárovek. Ve snaze zlepšit
tuto situaci ujali se v komisi této čin-
nosti z hlediska své odbornosti p. Kott
a Ondřich. Začali provádět sami rekon-
strukci osvětlovacích těles, která sami
vyráběli a do kterých instalovali nejprve
výbojky 250 W, později 125 W, čímž
zvýšili svítivost a lepší osvětlení ulic.
Počet svítidel se zvyšoval získáváním
vyššího příkonu z nově budovaných TS.
Tak se podařilo vybudovat rozsáhlé
osvětlení podél st. silnice a ulic do Klá-
novic, Koloděj a Říčan z prostředků
určených na údržbu, které získal na
ONV předseda MNV p. Kotvald, který
také s p. Kottem stavbu realizoval. Toto
osvětlení bylo velmi nutné s ohledem
na velký počet nehod a úrazů na sil-
nicích. Údržba veřejného osvětlení byla
ukončena předání správy Elektropod-
niku Praha. P. Kott ke škodě tohoto
díla musel svoji činnost ukončit ze
zdravotních důvodů. V dalším desetiletí
do r. 1990 byla spolupráce s Elektro-
podnikem velice úspěšná. Na všechny
stavby, které se prováděly na našem
území a potřebovaly a nebo umožňo-
valy zřídit nové osvětlení, našly u EP
pochopení. EP dal připravit projekty
a potřebná povolení a zajistil financo-
vání pro investora provádějícího stavbu.
Tak bylo na mnoha místech vybudo-
váno perfektní osvětlení, na které v ji-
ných částech dosud čekají.

Telefonizace
Málokdo uvěří, že Újezd měl do po-

loviny 60. let, kdy se začínala telefo-
nizace obce, celkem 10 čísel. O telefo-
ny neměl nikdo zájem, protože hovory
byly meziměstské a navíc každý účast-
ník byl zatěžován svým okolím. Píši to
z vlastní zkušenosti, protože jsem získal
bez problému telefon v r. 1954, kdy se
na poště uvolnila 1 linka. Postupem let
nějaké linky přibyly, ale hlavní možnost
k získání telefonu byl až v roce 1967.
Tehdy Spoje zadaly vyprojektování tele-
fonní sítě v celé obci a naše komise na
této akci spolupracovala.

Informovali jsme veškeré obyva-
telstvo o připravovaném zavádění
telefonů za poplatek 600 Kč, aby si
podali předběžné přihlášky. Bohužel
zájem byl minimální, protože v tu dobu
se platilo stále jako meziměsto, přes-
tože ústředna v Praze přepínala hovory
okamžitě. Tato skutečnost ovlivnila
v budoucnu nedostatek volných linek
na ústřednu v Klánovicích i její ka-
pacitu. Projekt vypracovávala naše
občanka pí Měšťánková, která měla
sama zájem udělat co největší síť, byla
ovšem omezena počtem přihlášek.
Zájem se začal projevovat až přímým
připojení pražských čísel. To ovšem
byla kapacita vedení vyčerpána, a tak
se volilo náhradní bezdrátové spojení
z retranslační věže na petřínskou
rozhlednu, které bylo velmi poruchové
a bylo zrušeno. Zlepšení, i když ne
100%, přineslo v polovině 80. let nové
kabelové vedení napojené na vršo-
vickou ústřednu z Dolních Počernic do
Klánovic a následně kabelem 880 žil
na Rohožník, který byl napojen na
novou soustavu čísel a uvolnil linky pro
starou zástavbu, kde byla instalována
řada telefonních přístrojů dlouholetým
žadatelům.

Svoboda

Oprava aneb Jak „Zpravodaj“ zprznil paní Kawasaki

Pozorný čtenář nemusel být zvláštním znalcem japonšti-
ny, aby poznal, že znaky: ěŤč nejsou písmem „kanji“ a že
tedy neznamenají „řeka“ a „výběžek“, což dohromady je
jméno „Kawasaki“. Stejně tak do abecedy „hyragana“ nepatří
©íł‹‹. Ke zmíněnému prznění došlo zřejmě tím, že tiskárna
nemá příslušné programové vybavení. Redakční rada zpra-
vodaje měla ovšem při korektuře poznat, že vytištěný text

neodpovídá textu autorovu, dodanému nejen na disketě (jak
si přeje), ale i vytištěnému. Přitom má rada ve svém středu
odborníka na výpočetní techniku. Pomoc je snadná – vytisk-
nout „kanji“ i „hiraganu“ jako obrázek a tím snad prznění
skončí.                                                               L. Jenšovský
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KURZOVNÍ ČINNOST  V OBCI
Naše městská část pořádá již mnoho

let hudební kurzy pro děti i dospělé.
V současné době se vyučuje hra na flét-
nu, kytaru, klavír a klávesy. Kurzy na-
vštěvuje v tomto školním roce 95 žáků.
Výuka probíhá v budově knihovny
v Lomecké ulici, vždy v odpoledních
hodinách. Výuku zajišťují zkušení lek-

toři LŠU i bývalí ředitelé konzervato-
ře, kteří se žákům maximálně věnují
a snaží se je naučit co nejvíce. Kromě
zvládnutí hry na ten který nástroj snaží
se žáky zbavovat i trémy při samostat-
ném vystoupení, které se koná dvakrát
během školního roku Z časových i tech-
nických důvodů může vystoupit vždy

jen část žáků z každého kurzu. Na in-
terním vystoupení, které se konalo kon-
cem dubna, se představilo 16 žáků
a věřím, že rodiče, žáci i učitelé byli
spokojeni. Sama mám možnost příle-
žitostně sledovat výuku žáků a pokrok
ve výuce je opravdu znát.

Marie Tomaidesová

RE cvičák – vyhrála jsem sázku
Když jsem volila slova do článku, chtěla jsem hlavně do-

nutit onoho rybničního informátora, aby se zviditelnil. Když
jsem se na cvičáku vsadila o láhev sektu, že to je pan Walter
a že to nevydrží se neozvat, nikdo nevěřil. Flaška je moje.

Je to již druhá desítka let, co panu Waltrovi psi přímo pijí
krev. Až na jednu výjimku, to když dělal dealera v knihách
a přišel nám nabídnout výtisky se psí tématikou. To byl, jak
když másla ukrajuje.

Pes se ke svému výcviku potřebuje seznámit se střelbou,
to ale pan Walter většinou zařizuje za nás, kolik let oblažuje
celé okolí výstřely, zrovna tak jako toto nedělní dopoledne
(2.5.). A abych specielně pro pana Waltera uvedla vše na
pravou míru, tak nám v podstatě šetří peníze. Malilinkatý
článek ve Večerníku Praha o ubytování psů vskutku vyšel,
ale překvapuje mně, že si pan Walter nechal ujít výtisk, ve
kterém jej redaktor Jakub Mračno, který byl všeho původcem,
na moji výzvu a upozornění na pirátský web velikánským
článkem a s fotografiemi na titulní stránce dementoval. No,
holt si všímáme jenom toho, co se nám hodí do krámu. Záro-

veň bylo varování na tento web až do jeho stažení vyvěšeno
na veterinární ošetřovně MVDr. Hoda M. a v prodejně cho-
vatelských potřeb v areálu Meinl. (Pro zájemce předám
všechnu korespondenci i s kopií webu redakční radě a cho-
vatelským potřebám, kde budou k nahlédnutí). Hlavně jsem
se tím snažila varovat před nepravdivou reklamou.

Pokud by měl někdo zkušenost, jak ochránit před nezva-
nými návštěvníky své okolí v době své nepřítomnosti, nechť
je tak laskavý a tento tip nám předá.

Jsem ráda, že jsme dostali alespoň pochvalu za údržbu,
vskutku děláme co můžeme, aby cvičák i jeho okolí bylo každý
týden posekáno a vyklizeno od komunálního i nekomunální-
ho odpadu. Koupili jsme si na to i traktůrek, a jelikož jsme
neschopni jej uhlídat, tak ho po posekání vozíme domů.

Napadení policie bylo slaboduché, takže komentář pova-
žuji za zbytečný.

Závěr článku pana Waltera je ve všech bodech lživý, „když
čert nemůže ublížit, tak aspoň zasmrdí“.

Růžičková Jaroslava

Evropská unie aneb Už jsme tam!
Evropská unie – tato dvě slova se

v posledních měsících u nás skloňovala
snad ve všech pádech. Společně jsme
odpočítávali dny, které nás dělí od vstupu
do EU, do nové éry ČR.

Vzpomínám si na to docela dobře.
Šla jsem ze  „sletu čarodějnic“ a do půl-
noci zbývala slabá čtvrt hodinka. Na-
jednou jsem se zastavila a uvědomila
jsem si, že pomyslně stojím na prahu

starých dějin a Nové Evropy. Byl to zvlášt-
ní pocit. Stále omílaná témata, jestli je
to dobře, že konečně budeme v Evropě,
nebo jestli jsme měli zůstat malým, ale
suverénním státem v Evropě ...

Ještě před pár hodinami jsem se na
toto téma bavila se svými kamarády –
europesimisty – ale moc mě o svých
pravdách nepřesvědčili. Některé nevý-
hody to určitě bude mít, ale neměli by-

chom to odsuzovat dopředu. I určitá
melancholie z projevu premiéra Vladi-
míra Špidly by nám měla dávat naději.
A nebo je to další z mnoha krásných
projevů plných prázdných slov?

Na to nám určitě odpoví otřepaná
fráze – ukáže až čas … Ale osobně si
myslím, že také my  - Češi – kteří si
neustále potřebujeme něco dokazovat.
No, a nyní je ta pravá chvíle, nemyslíte?

Veronika Valentová

Co dala Česká republika světu
Nyní když jsme vstoupili do Evropské unie, by možná bylo

dobré, kdybychom si připomněli, co Česká republika dala
světu. Já jsem si vybrala 3 témata. Sami byste si určitě vzpo-
mněli například na modelky, fotbalisty jako je Nedvěd či
Rosický a určitě i na mnohé herce. Já vás ovšem seznámím
se třemi - pro mě nejdůležitějšími - věcmi, se kterými se
můžeme v zahraničí pochlubit. Je to Česká filharmonie, pivo
- národní poklad z Plzně a naše protichemická jednotka, která
je nejlepší v NATO.

Jako první Vám představím Českou filharmonii. Je asi jen
málo z nás, kteří bychom sami od sebe šli do pražského
Rudolfina na koncert, a proto Vás možná překvapí, že jsem si
vybrala právě Českou filharmonii. Ta je ovšem velmi známá.
Vždyť její první koncert se uskutečnil 4. ledna 1896 v Ru-
dolfinu a dirigoval ho sám Antonín Dvořák. Dále  legendární
dirigenti Václav Talich a Rafael Kubelík, který zde působil
od r. 1942 do 1948. Od loňského roku je to Zdeněk Mácal.
Filharmonie měla už patnáct vystoupení v Japonsku, přes
250 koncertů ve Spojených státech a pravidelně se účastní
všech významných mezinárodních festivalů.
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ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM

Pivo. Tak to nemusím dlouze představovat. Výroba sladu
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku má bohatou tradici a slad
se významně podílí na vývozu potravinářského průmyslu.
Tradice výroby a vývozu našeho sladu vyplynula z mimo-
řádně příznivé souhry řady pozitivních faktorů jako jsou
půdní a klimatické podmínky, vynikající úroveň ječmenář-
ského šlechtitelství a mnoho dalších. A snad i proto jsou Češi
svou láskou k pivu pověstní, ale bohužel je zde také smutná
statistika, která říká, že vypijeme nejvíce piva na světě. Jako
v Německu je oblíbenou značkou Heineken, v Čechách kra-
luje plzeňské pivo Gambrinus.

Stále více piva také vyvážíme do světa a loni to bylo ne-
uvěřitelných 2,13 milionu hektolitrů. A komu naše pivo nej-
více chutná? Asi byste uhodli, že našim sousedům – Němcům
a Slovákům.

A jak bych Vám představila protichemickou jednotku? Je
to 280 Čechů, kteří mají za úkol bleskově zasahovat při
ekologických a technických haváriích i při teroristických
útocích chemickými nebo jadernými zbraněmi. Byli přítomni
misí v Perském zálivu a Iráku a podle vedení NATO jsou
nejlepší jednotkou. Důkazem je také to, že by se Češi měli
podílet na misi v Řecku, kde se připravuje oplympiáda. To
je pro naši republiku velká čest, ale musíme počkat, jestli
tento zákon podpoří poslanci a senátoři.

Na závěr bych ráda shrnula, k čemu jsem při výčtu těchto
věcí, které nás v zahraničí reprezentují, dospěla. Určitě
k tomu, že bychom se jako správní Češi neměli za sebe stydět
a naopak světu ukázat, že na to máme!

Veronika Valentová

Nabídka na ozdravné pobyty – dětské tábory / 6 – 18 let  - rodinná rekreace

Již 14. rok se můžete zúčastnit zajímavých ozdravných pobytů u moře se sportovním, relaxačním zaměřením za mimořádně
výhodné ceny.

Pobyty probíhají v Chorvatsku a Itálii přímo u moře a jsou určeny jak samotným dětem – formou táborů, maminkám,
babičkám s dětmi, celým rodinám.

U vybraných pobytů zajišťujeme hlídání a program pro děti z rodin.
Vše dle domluvy. Bližší informace – 241729613

606346301                                                                                          paní Křížová

Emil František Burian, 11. června 1904 – 9. srpna 1959
Levicová orientace, tehdy charakte-

ristická pro intelektuály nedělnického
původu, přivedla E. F. B. již v roce 1923
do komunistické strany. Přátelil se
s V. Nezvalem a uvedl na scénu jeho
„Milence z kiosku“ (1932), ale pře-
devším „Manon Lescaut“ (1940) s ne-
překonatelnou dvojicí milenců v podání
Marie Burešové v titulní roli a Vladi-
míra Šmerala jako Des Grieuxe. Kou-
zelnou pohádku o Králi a vose, para-
frázující vynalézavě Krále z Thule
z Goethova Fausta, si v tehdejší smutné
době přeříkávali všichni zamilovaní.

Jako snad první z českých skladatelů
přijímal E. F. B.i podněty z jazzu a jeho
„Chlupatý kaktus“ se stal hitem ještě
v době, kdy se tak neříkalo. Jako melo-
dramy zpracoval Puškinova „Evžena
Oněgina“ i Dykova „Krysaře“. Jako ob-
dobu jazz-bandu založil „Voice-band“,

recitační soubor, kterým dosahoval
úspěchů i v zahraničí. Na scénu uvedl
zmodernizovanou „Žebráckou operu“
trojice Brecht- Gay-Weil.

Po válce vystupoval s pravidelným
nedělním komentářem v rozhlase a po-
kračoval v operní tvorbě: „Opera z pou-
ti“ byla uvedena na scénu v roce 1956,
stejně jako jeho poslední dílo „Račte
odpustit“. Z Déčka mu strana udělala
Armádní umělecké divadlo ( s příslušně
vysokou hodností vojenskou).

E. F. Burian zemřel předčasně, zřej-
mě na následky pobytu ve výchovných
zařízeních Třetí říše. Smrt byla milo-
srdná, takže nezažil kotrmelce rodné
strany ani pomoc spřátelených armád
v roce 1968. Jeho dcera Kateřina (1946)
a syn Jan (1952), herečka a písničkář,
šli v otcových stopách, otcovy proslu-
losti ale nedosáhli.

L. Jenšovský

Přišel na svět jako syn operního pěv-
ce (baryton) Emila a synovec operního
pěvce (tenor) Karla. S takovým geno-
vým vybavením studoval na pražské
konzervatoři a na mistrovské škole
u J.B.Foerstra kompozici. Není pak
divu, že svou první operu „Mastičkář“
složil již jako jednadvacetiletý. Jeho
nejvýznamnější hudební dílo, opera
„Maryša“ podle bratří Mrštíků, mělo
premiéru v roce 1940. Byl členem lite-
rární skupiny „Devětsil“, působil jako
herec, zpěvák, hudebník, dramaturg
a režisér. Po činohře v Brně (1929–30),
Olomouci  a znovu v Brně založil svou
vlastní scénu D 34 v Praze ( v průchodu
známé restaurace „U Rozvařilů“), kte-
rou v roce 1941 okupanti zavřeli, stejně
jako jejího šéfa. V divadelním sále hrála
dál Městská divadla, šéf byl držen do
konce války v koncentrácích.
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Roberty, Paul Domina
Štorkán, Karel Katova vinice, Kati ve službách císařů
Šamalů, Betrice Ty jediný
Pilarová, Eva Potkala jsem léčitele
Parker, I. J. Dračí svitek
Loukotková, Jarmila Bůh či ďábel
McClure, Ken Havraní oko
Bauerová, Anna Srdce v kamenném kruhu
Steel, Daniele Přístav bezpečí
Roberts, Nora Nejkrásnější růže
Frýbová, Zdena Dvě dámy v tísni
Moravcová, Jana Vražda v lázních Luhačovicích
Newman, Sharan Prokletý rod
Turow, Scot Pochybení

Pro mládež
Braunová, Tetra Česká služka aneb Byla jsem au-pair
Friedrich, Joachim Klobása 007 a internet
Ginsburgh, Betsy Flipperův únos

Přijďte si vybrat z bohaté nabídky knižních novinek, které
každý týden pravidelně nakupuji. Vyberou si dospělí čtenáři
i děti. Nezapomeňte si také v červnu vypůjčit knihy na prázd-
niny. V předstihu také upozorňuji naše čtenáře, že dovolená
v knihovně bude čerpána v době od 21.7. do 20.8.2004.
Těším se na Vaši návštěvu.

Půjčovní doby: Pondělí – 10 – 11     -     11.30 – 18
Středa  -   10 – 11    -      11.30 – 17
Pátek   -   10  - 11    -      11.30  - 16

Telefon 281973864
Marie Tomaidesová, knihovnice

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

VVVVVás srás srás srás srás srdečně zvdečně zvdečně zvdečně zvdečně zve na te na te na te na te na tytytytytyto výso výso výso výso výstttttaaaaavyvyvyvyvy

I vI vI vI vI van Nan Nan Nan Nan Nooooovvvvvá ká ká ká ká k
„Lidé a kr„Lidé a kr„Lidé a kr„Lidé a kr„Lidé a krajinajinajinajinajiny téy téy téy téy téttttto Zeměko Zeměko Zeměko Zeměko Zeměkoule“oule“oule“oule“oule“

vvvvvernisáž fernisáž fernisáž fernisáž fernisáž foooootttttogrogrogrogrografafafafafií s videoprií s videoprií s videoprií s videoprií s videoprooooojekjekjekjekjekcí 2.6.200cí 2.6.200cí 2.6.200cí 2.6.200cí 2.6.2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 18.hodin8.hodin8.hodin8.hodin8.hodin
zahájí przahájí przahájí przahájí przahájí progrogrogrogrogramoamoamoamoamový řvý řvý řvý řvý ředitediteditediteditel nakladatel nakladatel nakladatel nakladatel nakladatelselselselselství Albatrtví Albatrtví Albatrtví Albatrtví Albatros PhDros PhDros PhDros PhDros PhDr. Ondř. Ondř. Ondř. Ondř. Ondřeeeeej Millerj Millerj Millerj Millerj Miller

výsvýsvýsvýsvýstttttaaaaavvvvva tra tra tra tra trvvvvvá od 2.6. do 26.6.á od 2.6. do 26.6.á od 2.6. do 26.6.á od 2.6. do 26.6.á od 2.6. do 26.6.

Stálá prodejní výstava:
Born, M.J. Černý, J.Hamžlík, K.Chaba, B. Jirků, K.Kodet, J Kristofori,

J.Mocek, M. Pošvic, E.Srncová, J. Tichý, O. Vyleťalová a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno: středa až pátek 14.00 – 18.00hod., sobota 14.00 – 17.00 hod
Na telefonech 602 341 318 a 777 246 147

je možno domluvit návštěvu každý den do 20.00hodin.

Třebětínská 591, Praha 9 – Újezd nad Lesy, tel.: 281972211
(cca 100m za Českou spořitelnou na hlavní Novosibřinské ulici)
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ČERVEN

CENY LÍSTKŮ:

45,- dospělí   25,- děti
Pokud chcete dostávat program na každý měsíc prostřednictvím

e-mailu, zašlete nám e-mail na adresu divadlopodurovni@tiscali.cz

Vstupenky se prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

Divadlo pod úrovní  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

http://divadlopodurovni.web.wo.cz,  http://divadlopodurovni.wz.cz      email: divadlopodurovni@tiscali.cz
rezervace a informace: 602 588 069 (zázn.)

Rozloučení s  divadelní  sezónou

24. června - sobota

16.00 hodin

D-Club Divadla Pod úrovní

Tři prasátka

Pro celou rodinu

Vstupné : 25,- Kč

Představení Vám zahrají členové dětského divadelního souboru D-Club
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Na dny 16. a 17. června 2004 vždy od 18 hod.
připravují žáci I. stupně újezdské školy AKADEMII pro rodiče a další veřejnost.

Chceme se pochlubit tím, co dokážeme.
Zveme srdečně všechny přátele dětí a školy do divadelního sálu školní budovy v parku.

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ v Újezdě nad Lesy.

MINISTERSTVO KULTURY ČR,  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
A

  UMĚLECKÁ  AGENTURA  BRIVA

Vás zvou na

8. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
 ČESKÉ A MORAVSKÉ DECHOVKY

„HRAJ, KAPELO, HRAJ“
26. - 27. června  2004

od 13.00 do 18.30 hod.

Křižíkova fontána – Výstaviště Praha 7  Holešovice

Na festivalu vystoupí:

Sobota 26.6. 2004

Bouele Musig – Švýcarsko
Březovská desítka

Galánečka
PRODUKCE  FONTÁNY

Blaskapelle Zapfenland – Švýcarsko
Krajanka

Valdaufinka Ády Školky

Neděle 27.6. 2004

Mažoretky  „Srdíčko“ – Kolín
Budějcká kapela

Junior
Blaskapelle Zapfenland – Švýcarsko

Humpolecká  Lesanka
PRODUKCE  FONTÁNY
Bouele Musig – Švýcarsko

Krajanka
Túfaranka

Veškeré informace o festivalu získáte společně s  rezervací vstupenek   na adrese:
Umělecká agentura BRIVA  - Brigita Hlaváčková,  Machatého 689, Praha 5 - 152 00, Tel./Fax: 251 810 014,  GSM: 604

608 673, 603 242 784
e-mail: briva@volny.cz, www.krajanka.sf.cz,  www.volny.cz/briva



18

KULTURA

Okrašlovací spolek Klánovice

Pořádá :

Setkání a jízdu historických vozidel

„OKOLO VIDRHOLCE“
V. ročník

dne 24. července 2004  (sobota)
V 9.00 u hotelu Smolík, Staroklánovická 204, Praha 9

Jízda je věnována nadačnímu fondu Slunce pro všechny ,
pod záštitou pana Ladislava Smoljaka, který odstartuje

závod za účasti  členů Divadla Járy Cimrmana.

Součástí setkání je orientační jízda historických vozidel
●  start ve 12.30 hod.

●  startovné dobrovolné
výstava strojů, ( i těch, které se nezúčastní jízdy )

( zveme majitele užitkových vozů a zařízení auto, moto, velo )
●  začátek v 10 hodin

soutěže dobového oblečení, elegance, o nejstarší vozidlo,
o nejvzdálenějšího účastníka, atd…

výměna rad a zkušeností z oboru historických vozidel
●  vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů orientační jízdy v 17 hod.

Okrašlovací spolek Klánovice
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pro Vás připravila

INTENZIVNÍ KONVERZAČNÍ KURZY
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

LÉTO 2004

Kurzy pro začátečníky: 12. – 30. července 2004 od 17:00 – 18:30
9. – 27. srpna 2004 od 16:00 – 17:30

Kurzy pro pokročilé: 9. – 27. srpna 2004 od 18:00 – 19:30

3 x týdně

Ve výukových prostorách Pevnosti blízko metra Českomoravská

Cena? - 1100,- Kč

Tel./fax: 266 006 390
E-mail: pevnost@pevnost.com
WWW.PEVNOST.COM
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TJ Sokol ÚJEZD NAD LESY

Oddíl tenisu
pořádá v sobotu 5. 6. 2004 tenisový turnaj ve čtyřhrách pro neregistrované.

Členové i příchozí vítáni!
Hrací řád je vyvěšen na vývěsce na kurtech a bližší informace možno také získat na tel: 602247100 po 18:00 hod,

nebo na tel: 603172744, 602591200 po celý den.
Výbor tenisového oddílu

INFORMACE Z ÚŘADU

Upozornění pro majitele psů
Finanční  odbor ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy upozorňuje

všechny držitele psů na povinnost vyplývající ze zákona  o místních

poplatcích č. 565/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky

hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy:

1) Ohlašovací povinnost

a) přihlásit  do 15 dnů  každého psa bez ohledu na to, jestli

poplatku podléhá či nikoli

b) do 15 dnů oznamovat veškeré změny, které mají vliv na výši poplatku

sankce z toho vyplývající z nesplnění:

pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti (§ 37 a 37a, zák.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

ve znění pozdějších předpisů)

2) Splatnost poplatku

a) nečiní-li poplatek více než 600,–Kč ročně, je splatnost do 31. března každého roku

b) pokud je poplatek vyšší než 600,–Kč, je splatný ve dvou splátkách – vždy do 31. března

a 31. srpna každého roku.

Poplatníkovi, který nedodržel termín splatnosti k 31. březnu, hrozí následující sankce:

- platební výměr a zvýšení poplatku až na trojnásobek za nedodržení platby v termínu a ve

správné výši.

FO – Ditta Literová
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ZÁBORY
Vážení spoluobčané,

opakovaně Vás upozorňujeme na ohlašovací povinnost, která se týká poplatků za užívání veřejného
prostranství – zábor (stavební materiál, skládka nepotřebného apod.)
- umístění reklamy
- stánkový prodej
- noční parkování
- nepojízdná vozidla (vraky)

Veřejného prostranství se týká  ZÁKON O OBCÍCH  č.326/2000Sb. §34

§34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.

Sazebník poplatků je k dispozici na MÚ – odbor majetku a investic, Staroklánovická 260 nebo telefon
č. 281012945 pí. Kejhová.

Za OMI
Vladimíra Kejhová

Postup při odtahu vraků
Odbor majetku a investic, přebírá „Seznam vraků“ od Městské policie, která je nejdříve vyhledá, potom

podle evidence vozidel zkontroluje a odboru majetku a investic předává pod číslem jednacím souhrnně
v seznamu, který obsahuje druh vozidla, barvu, SPZ, majitele, a místo kde vrak stojí, včetně pořízené
fotodokumentace. Ve většině případů jsou tyto vraky bez SPZ a tudíž pro nás i bez majitele.

Referentka odboru majetku a investic nechá vyvěsit tento seznam vraků , formou výzvy na úřední desku
a případné zjištěné majitele obešle výzvou k odstranění vraku. Tyto výzvy obsahují hlavně termín k odstranění
vraku. Tento termín je patnáctidenní.  Po uplynutí termínu z výzvy byly dosud vraky z mimořádných důvodů,
hlavně množících se stížností občanů na  -  např. nedostatek parkovacích míst, olejové skvrny, znemožnění
čištění ploch, vzhled obce atd., odstraňovány a deponovány na náhradním pozemku.

Po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty ze zákona 13/1997, § 19 odst. 3,4, referentka kontaktuje firmu
s níž má ústní dohodu o odtahu vraků pro obec zdarma.

Pro lepší a včasnou informovanost majitelů vraků, bychom rádi zdokonalili postup a proto na každý
nalezený vrak bude vylepena na sklo stejná výzva jako na úřední desce a nových třech informačních tabulích.

Kejhová Vladimíra
referentka

Odbor OMI

ODBOR OBECNÍHO MAJETKU A INVESTIC
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Jiří Kopecký
Soudní znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

Vystřihněte si a založte mou vizitku !!!

Odhad y  a  oceňován í  nemov i to s t í

Meinlinova 312
190 16 Praha 9 - Koloděje

w w w. v o l n y. c z / o d h a d y n e m o
E - m a i l :  o d h a d y n e m o @ vo l n y. c z

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

Na tomto místě mohl být Váš inzerát
v hodnotě 150,- Kč

VÝCVIKOVÁ ŠKOLA
asistenčních a vodících psů

hledá spolupracovníka na výcvik.
Slušné zacházení, nepravidelná pracovní doba

a slušné finanční podmínky.
Zájemci o spolupráci,

ozvěte se na tel.: 724 069 802

Jiří KADLEČEK
Lozická 808, Újezd nad Lesy

Kdo jsme:
Jsme jazykovou školou, která se specializuje na výuku cizích jazyků dětí od 4 do 16
let.
Sídlíme v Praze 4 v ZŠ Pertoldova 3373 v Modřanech a v MŠ Matěchova 1069 na
Budějovické a pro velký ohlas a poptávku po naší kvalitě a zpusobu výuky se
rozšiřujeme i směrem k vám.
Co Vyučujeme a jak:
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu a španělštinu
1 x týdně 110 minut nebo 2x týdně 90 minut, a to hravou a zábavnou formou. Výuka
je vedena zkušenými a kvalifikovanými lektory. Děti mají k dispozici velmi kvalitní
učebnice z nakladatelství Oxford University Press nebo Longman a v učebnách je
též používán počítač a videoprogram jako doplněk k probírané lekcí.
Jaká je cena a kolik je dětí ve skupině:
Cena je 3 900,- Kč na 1 pololetí včetně 19 % DPH.
Dětí je ve skupině maximálně 6, což umožňuje individuální přístup ke každému
dítěti a možnost co největší komunikace v hodinách.
Co je naším důrazem,:
Chceme zprostředkovat dítěti dobrý vztah k cizímu jazyku a naučit ho mluvit. Gramatika,
čtení a psaní je důležité a snažíme se o určitou rovnováhu těchto dovedností v hodinách.
Prioritní je ale pro nás naučit vaše děti mluvit - bezprostředně a bez stresu, že
udělají gramatickou chybu.
Připravujeme také naše žáky, kteří mají zájem, na Cambridgeské dětské zkoušky z
angličtiny a zajišťujeme je ve spolupráci s Britskou radou.

Kde nás najdete
Naše nové učebny budou otevřeny 1. září 2004 v Chlumecké ulici č.p. 7, hned vedle
benzínové pumpy, přímo naproti stanice metra Rajská zahrada I nový oranžový dům I.
Zveme Vás na Dny otevřených dveří:
- 22.6. od 15,00 do 17,00 hod.- Budějovická
- 23.6. od 15,00 do 17,00 hod. : Modřany
Dny otevřených dveří budou probíhat teď v červnu v našich stávajících učebnách
v Praze 4 a od září již v učebnách Rajská zahrada.

Informace: tel. 604 215 036, 241 443 129, www_skolarybicka

Výuka dospělých
Naše škola nabízí i výuku pro dospělé ve školním roce 2004 - 2005!

Angliď:ina, francouzština a španělština
- skupinky 4 - 6 posluchačů
- kvalifikovaní a zkušení lektoři
- velmi kvalitní uéabnice a studijní materiály
- důraz kladen na živou komunikaci v cizím jazyce
Cena: 4380,- Kč včetně DPH při výuce 1x tYdné 90 minut.

Informace: tel: 604 215 036, 241 443 129
www.skolarybicka.cz

Jazyková škola Rybička
nabízí výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro Vaše děti!

KOUPÍM POZEMEK
i s chatou nebo domkem před opravou
Klánovice, Újezd nad Lesy, Běchovice,

Horní a Dolní Počernice
PLATÍM HOTOVĚ - Tel.: 732 445 960

+420 724 362 546
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VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE, ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Stejskalová Edita
Na Božkovně 1954 Újezd nad Lesy

Tel.: 737 807 677

Újezd nad Lesy
Hodkovská 1188

Tel.: 607 928 382, 281 971 520 - večer

AUTOŠKOLA

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád SECOND
HAND

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy
(směr Klánovice)

OTEVŘENO
Pondělí - Čtvrtek 9–17
pátek 9–16
sobota 9–12

NABÍZÍME:
Pánské, dámské, dětské oděvy, módní
zboží, klasiku i „modýlky“, dále kabelky,
boty, bytový textil, hračky, keramiku,
sklo a nalévané saponáty.

Zboží doplňujeme denně
Každý měsíc různé slevy
Výběr z cca 3000 ks ramínek

PRODÁME RODINNÝ DŮM
v Šestajovicích - Pozemek 850 m2.

Telefon: 281 972 618
Prosím volejte po 18 hodině.
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zvířátka pozor !!!
nové

Chovatelské potřeby
Praha 9 - Újezd n/L - na Rohožníku v areálu „Julius Meinl“

krmiva a mražené maso pro psy, kočky, hlodavce, ptáčky,
rybičky i tera. zvířata.
Mouční červi, cvrčci

Knihy - steliva, hajátka, klece, misky, vodítka
Nabídka živých hlodavců

Chovatelská inzerce Zdarma

po – pá 10.00 – 18.00 hodin                   sobota  9.00 – 12.00 hodin
informace na Tel.:  608 982 295,  608 774 070

Prodám litin. radiátory
CALOR - 50 čl.

Informace:  777 179 752

Eurookna, dveře - dřevo, plast
vč. doplňků - výhod. ceny

Informace:  777 179 752

Qualitec s.r.o.-  Praha 9
nabízí v oblasti služeb :

● Žehlení, mandl, čištění oděvů

● Čistírna, prádelna

● Zakázkové šití, úpravy konfekce
a kožených oděvů

● Úklidové práce –
pravidelné úklidy v domácnosti

● Doprava až do domu

TEL : 606 638 431 – 2
281 97 22 11

Miroslav Rozšafný
ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUC9, KOREK,

včetně materiálu
(možnost výběru dle vzorků)

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

s.r.o.
Stavební a obchodní spoleènost

®

Firma SAOS ® s.r.o. Vám nabízí tyto služby:

●●●●● Výkopové práce minirypadlem KOMATSU
●●●●● Zemní práce strojem UNC
●●●●● Odvoz odpadů a sutí včetně nakládky
●●●●● Zhotovení komunikací a chodníků, včetně oprav
●●●●● Řezání asfaltové živice

Ceny dle dohody

Objednávky přijímá p. Vrba
Mobil: 602 852 930
Tel.: 222 781 557
Fax: 222 781 306

E-mail: info@saos.cz

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
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Pro naši diskontní prodejnu potravin
V PRAZE 9 - ÚJEZDU NAD LESY,

ul. Starokolínská přijmeme:

Pro práci na pokladnách i doplňování zboží.
Praxe na pokladně vítána, ale není podmínkou, zaškolíme.

POKLADNÍ
Bližší informace Vám poskytne osobně

vedoucí prodejny nebo na tel.: 281 971 171

placená
 inzerce & reklama

Dámské a pánské prádlo

PLAVKY LÉTO 2004
Ivana Štruncová

Bělušická 1721 - Blatov, P-9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 281 971 262
        605 145 399

Otevírací doba:

Po 10–12 14–18
Út 10–12 14–18
St 14–18
Čt 10–12 14–18
Pá 10–12 14–18
So 9–12

Po telefonické dohodě
budete obslouženi

i mimo otevírací dobu.

Rekonstrukce
opravy střech a fasád
klempířské a veškeré výškové práce
Lítožnická 381/415
190 11 Běchovice Praha - 9

� 281 932 970
mobil: 607 924 918

OPRAVNA ELEKTRO
Již 20 let pro Vás opravujeme:

Videa, autorádia, věže, DVD, TV, CD,
šicí, kancelářské a kuchyňské stroje

Obvyklá dodací lhůta 1 den
Novosibřinská 668, Újezd n/L - u st. MHD Sudějovická

Tel.: 281 973 016

Tomáš Reis

STAVEBNÍ REKONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY

MINERÁLNÍ PODHLEDY
ELEKTROINSTALACE

VÝROBA UMĚLÉHO KAMENE
BAZÉNY - montáž a servis

Tel.: 603 895 152

OBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBY
ZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCE

BYTOVBYTOVBYTOVBYTOVBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČ
Martin FOLAUF

K A L S K Á  1 3 9 4 ,  P R A H A  9  -  Ú J E Z D  N A D  L E S Y

281 972 244, Mobil: 606 493 391�

Sibřina 153
250 84 Sibřina
Praha - východ
e-mail: grauer@mujbox.cz

Tel.: 281 971 023
Fax: 281 971 023

Mobil: 603 167 980

PÉŘOVÉ VÝROBKY
Ráj lůžkovin

čištění peří, šití dek a polštářů, prodej lůžkovin
Starokolínská 192, Praha 9 - Blatov
Tel.: 281 973 835

VEČERKA
nejlepší v Újezdě!

Otevřeno 365 dní v roce
8.00 – 2200 hodin

ŠIROKÝ SORTIMENT POTRAVIN, NÁPOJŮ, KRMIV PRO PSY
20 DRUHŮ PIVA, 100 DRUHŮ VÍNA, 50 DRUHŮ NEALKO, ČAJE OXALIS,

MRAŽENÉ I CHLAZENÉ POTRAVINY, NOVINY, CIGARETY, TEL. KARTY.

U PLUTA, Kojická 962, Tel.: 281 970 400

Kynická

U PLUTA
Kojická

V
lk

an
ov

sk
á

V
el

im
sk

á

Novosibřinská
Bus: 250, 251, 109

SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK

12O pro Vás

SK Újezd nad Lesy - FOTBAL
●●●●● posezení v klubovně i venkovní
●●●●● studená kuchyně -                  10o

otevřeno: úterý až neděle od 17.00 hod.

v novém občerstvení na hřišti
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
 inzerce & reklama

ROMANTIKA -  radost  z  dárku, Čent ická 1314
Praha 9  -  Újezd n/L, Tel . : 281 972 362

radost

z dárku
R

om
an

tik
a

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM
Od 1. 5. 04  do  31. 8. 04

Změna prodejní doby:

Po - zavřeno
Út - zavřeno
St - 14,00 - 18,00 hod.
Čt - 14,00 - 18,00 hod.
Pá - 14,00 - 18,00 hod.
So - 9,00 - 12,00 hod.
So - po telefonické dohodě i odpoledne

Milé dámy hrajte s námi!
Sbírejte Danielky - kartičky s naším logem, které obdržíte při

návštěvě našeho studia - proměníte za naše služby, které Vám
budou poskytnuty zdarma!  Bližší informace ve studiu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Nashledanou.

V prázdninových měsících červenec, srpen jsme Vám k dispozici

Auditor hledá vhodné kandidáty na pozici
asistent auditora a účetní.

Požadavky:
- SŠNŠ vzdělání,
- praxe v kompletním vedení účetnictví,
- znalost daňové problematiky,
- práce na PC: základní uživatelské programy, znalost účetních programů

(programu Pohoda výhodou), - vyžadovaná přesnost, samostatnost.

Nabízím:
- možnost sebe realizace, osobního a profesního rozvoje,
- platové ohodnocení dle osobní domluvy (na základě znalostí

a zkušeností).

Místo výkonu práce:  Praha 9 - Újezd n. Lesy, Živonínská 1630.
Tel.: 603 269 666

Prodám vířivou vanu k zabudování, pro 5 osob, 2x2 m, 19 trysek
- vodní, smíšené, rotační, vzduchové.

Cena 85. tis. Kč. Viz foto.
Tel.: 602 223 858
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placená
 inzerce & reklama

PRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVI
V Újezdě nad Lesy - křižovatka ul. StarokoIínská / Staroklánovická

VÁM NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR

Dámského, pánského, dětského a sportovního textilu, plavek,
spodního prádla, lůžkovin, kabelek a obuvi za super ceny.

Otevírací doba: Po - Pá 9,00 - 17,00 hod.

So 9,00 - 12,00 hod.

Polední přestávka 12,00 - 12,30 hod.

NNNNN A B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z Í

� stavby na klíč
� rekonstrukce
� obkladačské práce
� pokládka zámkové dlažby
� zateplování fasád
� sanace vlhkého zdiva
� drobné zednické práce

Ranská 191, Praha 9 - Újezd n/L
Tel. & Fax 281 971 133
Tel.mobil: 603 514 994

SSSSSTTTTTAAAAAVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍ

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA

Petr ČADIL, Barákova 627
250 82 Úvaly

Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808

PO – NE   PŘIJEDU

◆ TELEVIZE
◆ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
◆ AUDIOTECHNIKA
◆ VIDEA

Antény
TV + SAT +  VKV +  Kabe l
Montáže
Opravy
Údržby
Měření signálu
Propojení a seřízení TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelová televize (UPC)
Napojení dalších TV na
stávající anténu
STA, ITA, kabelové
rozvody
Revize

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

Z naší nabídky vybíráme:
●●●●● prodej bytu 3+kk/L, 66 m2, DV, sídl. Rohožník, cena 1.390 tis. Kč
●●●●● pronájem bytu: 3+1/L, sídl. Rohožník, cena 8.000 tis. Kč/měs/
●●●●● pronájem nový ŘRD u lesa, zahrada 500 m2, cena 16.500 tis. Kč/měs/

+popl.3.500 Kč/
●●●●● prodej pěkné zasíťované parcely v Dubči, 1.080 m2, cena 2.530 Kč/m2

●●●●● prodej bytu 4+1/L, 98 m2, DV, sídl. Rohožník, cena 1.950 tis. Kč

Koupě  �  prodej � Pronájem všech druhů nemovitostí

AMD REALITY s.r.o. - realitní kanceláø
Ing. Alena Kotyzová
Lukovská 1067, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel. / fax: 281 970 993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http//www.amdreality.cz

Malování, lakování, pokládka podlahových krytin,
údržbářské práce
u vás doma i na zahradě provádí firma

Na Božkovně 1954
Újezd nad Lesy Tel.: 603 572 739
IČO - 47605171 281 971 956

DIVA

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

Stře ln i ce
F i tcentr um
Restaurace

PO – ČT 17.00 – 22.00

PÁ 17.00 – 23.00

SO 13.00 – 23.00

NE Po domluvě

Květnice 50
pošta Sibřina 250 84
Tel.: 281 982 819, 603 239 010
fax: 281 982 979
www.parabellum.cz
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ

A MAXIMÁLNĚ VÝHODNÉ!

BEZDRÁTOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

ABAK, spol. s r.o., Tel.: 603 449 506, 266 026 602 (10–16 h.), Fax: 281 970 591
E-mail: ujezd.net@abak.cz, URL: http://www.ujezd.net

V obcích Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Květnice, Sluštice,
Křenice a Klánovice

J i ž  od  380 , -  K
č  bez  DPHÚjezd.net

TEL.: 603 255 770

PRODEJ VČETNĚ DOPRAVY
KVALITNÍ ZAHRADNÍ ZEMINY, PÍSKU, KAČÍRKU, ŠTĚRKU A KŮRY

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

   TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŮ NA KLÍČ VŠECH ODPADŮ, SUTÍ
KOPÁNÍ SKLEPŮ, ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A VÝKOPOVÉ A JINÉ ZEMINY
KANALIZAČNÍCH, VODOVODNÍCH A PLYN. PŘÍPOJEK VČETNĚ ULOŽENÍ A NALOŽENÍ NA VŮZ
TRHÁNÍ PAŘEZŮ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz
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Dovolujeme si Vás pozvat do naší restaurace, najdete
u nás příjemné posezení (vnitřní i venkovní), ochotnou
obsluhu a velký výběr jídel hlavně minutkové kuchyně.
Od června bude náš jídelníček obohacen o další spe-
ciality. V naší nabídce je také mnoho míchaných drin-
ků. Pivo točíme 10° GAMBRINUS a 12° PLZEŇ.

OTEVŘENO: ÚTERÝ - PÁTEK od 18:00

SOBOTA - NEDĚLE od 17:00

LOMECKÁ 1807, PRAHA 9 -  ÚJEZD NAD LESY

TEL: 721 829 443

Moc se těšíme na Vaší návštěvu.

Újezdský zpravodaj - měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 281 971 689.  Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Jan Mužák, Tomáš Vaníček, Marcela Strnadová, Engelbert Svoboda, Ludomír Vojta. Jazykové
korektury: Hana Jančová. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha. Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK
ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad - 1450 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv
stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.
INZERÁTY - NA ÚMČ PRAHA 21 1 P. FINANČNÍ ODBOR

PŘÍSPĚVKY - NA ÚMČ PRAHA 21 DO SCHRÁNKY
PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE

Prodám:
●   velmi hezký byt 4 + 1 / L (95 m2)

●   DV (nulová anuita)
●   P9 - Újezd nad Lesy (sídliště Rohožník)

●   cena: 1.750 tis. Kč (18.421 Kč za m2)
nebo

●   vyměním za menší byt (DV, 40–60 m2)

602 120 548

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

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

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

N O V Ě ! ! !
Převzatá a účinná novinka v péči o ruce a nehty švýcarské firmy
„MALVA“. Individuální poradenství (obdoba líčení). Péče
o nehty profesionální manikérkou!
Vše zdarma, objednat se můžete v prodejně
nebo na tel. 777 253 057.
                                Těším se na Vás   Helena Chadimová

Po – Pá: 14.30 – 20.00
So:   8.00 – 12.00
Ne: Zavřeno

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

výsev, sekání trávy, výsadba a prořezy
stromů, zavlažování, atd.

volejte 603 239 010, 604 573 175


