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Milí čtenáři,

jaro je už definitivně tady. I když nás možná ještě zima
v rámci aprílového počasí potrápí, můžeme se těšit
na rozkvetlé zahrádky. Duben je měsícem Velikonoc, ale
i pálením čarodějnic a poslední noci, kdy "temné" síly
předávají vládu těm "světlým". Na slavnost pálení čarodějnic
vás prostřednictvím zpravodaje srdečně zvou Fotbalový klub
Újezd nad Lesy a sdružení Maminy z újezdské roviny, které
ji pořádá pod záštitou a za finanční podpory Městské části
Praha 21.V rozhovoru se starostkou Andreou Vlásenkovou,
který v tomto čísle také najdete, se dočtete mimo jiné o tom,
kolik peněz Újezd získal z dotací hlavního města a na co
budou použity a také, kdo se stane novým předpokládaným
"obyvatelem" polyfunkčního domu.

Přejeme vám krásné, slunečné a klidné Velikonoce
a příjemné čtení

redakce Újezdského zpravodaje

Vložená příloha:

Autobusové jízdní řády
a brožura
Sběr nebezpečných odpadů
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Informace ze 63. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
3. únor
SCHVALUJE
- smlouvu o údržbě software per-

sonalistika a mzdy firmou FLUX,
spol. s.r.o. a zároveň pověřuje sta-
rostku paní Andreu Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- udělení odměny vedoucí OMI
RNDr. Berouškové dle přílohy,
která je nedílnou součástí originálu
usnesení

- žádost MO ČRS o pořádání ta-
neční zábavy v polyfunkčním
domě dne 6. 3. 2010 a zároveň
schvaluje odpuštění poplatku
ze vstupného v souladu se zák.č.
337/1990 Sb. § 16

- Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě
s T-MOBILE Czech Republic a.s.
a zároveň pověřuje starostku píVlá-
senkovou podpisem Dodatku č. 6

- přijetí peněžitého daru účelově ur-
čeného pro MŠ Sluníčko, Polesná
1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy
ve výši 5.000,-Kč

- rozpočtové opatření č.3:úprava roz-
počtu v roce 2010 dle předložené-
ho návrhu - tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení a zároveň pově-
řuje Odbor majetku a investic ÚMČ
Praha 21 k nákupu dvou strojů
na úklid v polyfunkčním domě v sou-
ladu s rozpočtovým opatřením č.3.

BERE NA VĚDOMÍ
- žádost manželů Kocábových

na změnu dopravního řešení v ul.
Ranská x Dědická a zároveň ne-
schvaluje zjednosměrnění komu-
nikace v ulici Ranská ve směru
k ul. Starokolínská

- závěrečnou zprávu z oblasti pro-
tidrogové politiky ve správním ob-
vodu Praha 21 v roce 2009. Zpra-
cováno dle požadavků MHMP.

SOUHLASÍ
- s rozpočtovým opatřením č. 1:

změna rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostce
pí Vlásenkové předložit rozpočtové
opatření č. 1 ke schválení na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21.

Jedná se o přijetí neinvestiční
účelové dotace ze státního roz-
počtu z MPSV na výplatu dávek
sociální péče pro těžce postižené
a dávek pomoci v hmotné nouzi.

- s rozpočtovým opatřením č. 2:
změna rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit rozpočtové opa-
tření č. 2 ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. Jed-
ná se o přijetí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu
z MPSV na výplatu příspěvku a péči.

REVOKUJE
- usnesení Rady MČ Praha 21

č. 1178 ze dne 16.12.2009 v plném
rozsahu a zároveň schvaluje doda-
tek č. 000439 01 06 ke Smlouvě
o dílo č. DP-12-05-451-7-00 (letní
údržba zastávek MHD v Újezdě
nad Lesy) a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
dodatku

Informace ze 64. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
17. února 2010
SCHVALUJE
- pořádání Country bálu dne

17.4.2010 v polyfunkčním domě,
pod hlavičkou MČ Praha 21 se
vstupným ve výši 100 Kč a zároveň
pověřuje kulturního referenta pana
Zdeňka Voříška jednáním ve věci
zajištění Country bálu

- po zapracování připomínek vze-
šlých z jednání rady kritéria pro po-
suzování žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání do ma-
teřských škol v MČ Praha 21 pro
šk. rok 2010/2011, která jsou ne-
dílnou součástí usnesení

- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 12.000 Kč TJ Sokol Újezd nad
Lesy na nákup dopadové žíněnky
a zároveň ukládá finančnímu od-
boru ÚMČ Praha 21 uvolnit fi-
nanční prostředky z rezervy

- termín konání Zastupitelstva MČ
Praha 21 dne 22. března 2010
v 18.00 hod., které se bude konat
v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 21

- uspořádání divadelního předsta-
vení Josefa Dvořáka ve spol. sále
ZŠ Masarykova dne 19.10.2010
a zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
49.000 Kč a cenu vstupenek
ve výši 300 Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- výpověď z nájmu bytu Živonínská
1629, byt č. 39 - nájemce Jan Bu-
líček, podle § 711 odst. 2 písm. b)
občanského zákoníku, výpověď
z nájmu bytu bez přivolení soudu
pro hrubé porušování povinností
z nájmu bytu a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem výpovědi

- poskytnutí finančních prostředků
ve výši 120.000 Kč s tím, že roz-
sah programu bude zachován,
tak jak byl předložen. Finanční pro-
středky ve výši 80.000 Kč budou
uvolněny z kapitoly 06 - Kultura a fi-
nanční prostředky ve výši 40.000 Kč
budou uvolněny z rezervy.

- pořádání 1. reprezentačního plesu
ZŠ Masarykova dne 23. 4. 2010
v polyfunkčním domě v Újezdě
nad Lesy, který se uskuteční pod
hlavičkou MČ Praha 21 a zároveň
schvaluje bezplatný pronájem sálu
polyfunkčního domu

ODVOLÁVÁ
- na vlastní žádost z funkce členky

přestupkové komise paní Věnce-
slavu Mičánovou k 28. 2. 2010
a zároveň jmenuje členkou pře-
stupkové komise paní Danu Sla-
bochovou ke dni 1. 3. 2010

Informace ze 65. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
4. března 2010
SCHVALUJE
- uvolnění finančních prostředků

pro FK Újezd nad Lesy ve výši
300.000 Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z kapitoly 06 - Kul-
tura, sport a cestovní ruch převodem
z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa.

- přidělení grantů pro rok 2010 jed-
notlivým organizacím následovně:
25.000 Maminy z Újezdské roviny;
20.000 Český rybářský svaz; 20.000
Sdružení důchodců; 20.000 Český
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zahrádkářský svaz; 10.000 Svaz po-
stižený civilizač. chorobami; 10.000
JUNÁK; 40.000 SK Kangsim Dojang
Taekwondo; 50.000 Školní sportov-
ní klub; 30.000 FK Újezd nad Lesy;
10.000 Zákl.kynologická organizace;
20.000 Balet - koncert;5.000 FC Ro-
hožník United; 20.000 TJ Sokol;
5.000 Family Time; 5.000 Šachový
klub; 5.000 ZO Český svaz včelařů;
5.000 OS Český červený kříž. Cel-
kem 300.000 Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (referent gran-
tového řízení) zabezpečit řádné se-
psání smluv o přidělení grantů s jed-
notlivými schválenými organizacemi

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 20.000 Kč na pořádání
duatlonu dne 19. 4. 2010 na mul-
tifunkčním sportovišti OS "Tři pro
zdraví". Finanční prostředky budou
uvolněny z kapitoly 06 - Kultura,
sport a cestovní ruch převodem
z položky nespecifikované rezer-
vy v kapitole 10 - Pokladní správa.

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 150.000 Kč na osvětlení
a ozvučení společenského sálu
v polyfunkčním domě. Finanční
prostředky budou uvolněny z ka-
pitoly 08 – Hospodářství převodem
z položky nespecifikované rezer-
vy v kapitole 10 - Pokladní správa.

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí
usnesení a zároveň souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21 do doby
konání Zastupitelstva MČ Praha 21

- pronájem i druhé části prodejny
na otočce autobusů Rohožník třetí
osobě za podmínky, že bude za-
chován předmět podnikání

- Smlouvu o smlouvě budoucí na zří-
zení trvalého věcného břemene
u pozemků 1608, 1372, 1359, 1311,
1068/1, 714, 713, 773/1, 774, 776/1
v k.ú.Újezd nad Lesy se společností
T – Systéme Czech Republic a.s.
za cenu 250 Kč za bm a zároveň
pověřuje starostku pí.Vlásenkovou
podpisem smlouvy

- uspořádání dětského divadelní-
ho představení "Šípková Růženka"
dne 20. 5. 2010 ve spol. sále ZŠ
Masarykova a zároveň schvaluje
uvolnění finančních prostředků

ve výši 3.350 Kč a prodej vstupe-
nek ve výši 50 Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- uspořádání hudebního koncertu
skupiny Taxmeni dne 10. června
2010 ve spol. sále ZŠ Masaryko-
va a zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
25.000 Kč a prodej vstupenek
ve výši 200 Kč. Finanční pro-
středky budou uvolněny z VHČ.

- uspořádání taneční slavnosti "Lou-
čení s létem" na multifunkčním
sportovišti dne 28. 8. 2010 a záro-
veň schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši 30.000 Kč
a vstupné ve výši 50 Kč. Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.

- přerozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku zřízených pří-
spěvkových organizací MČ Praha
21 za rok 2009 do fondů (v souladu
ze zákonem č.250/2000 Sb.v plat-
ném znění) na základě předložených
žádostí příspěvkových organizací:

a) MZŠ Polesná - přerozdělení zlep-
šeného hospodářského výsledku
ve výši 107.372,49 Kč do rezerv-
ního fondu (§ 30) ve výši
57.372,49 Kč a do fondu odměn
(§ 32) ve výši 50.000,00 Kč;

b) I.MŠ Čentická - přerozdělení
zlepšeného hospodářského vý-
sledku ve výši 21.005,05 Kč do re-
zervního fondu (§ 30) ve výši
6.005,05 Kč a do fondu odměn
(§ 32) ve výši 15.000,00 Kč - pře-
dložené žádosti příspěvkových
organizací jsou nedílnou součás-
tí originálu usnesení

- přehled žádostí o účelovou in-
vestiční dotaci z rezervy pro MČ
v kap.1016 schváleného rozpočtu
MHMP na rok 2010 - 1. kolo v cel-
kové výši požadovaných finanč-
ních prostředků 49.000.000,Kč - viz
předložená tabulka, která je ne-
dílnou součástí usnesení

- rozpočtové opatření č. 6: úprava
rozpočtu v roce 2010 - viz pře-
dložená tabulka a žádost OMI,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení

- smlouvu o zajištění servisních
služeb na gastronomické techno-
logie v polyfunčkním domě se
společností InterGast, a. s. a záro-
veň pověřuje starostku pí Vlásen-

kovou podpisem smlouvy o za-
jištění servisních služeb

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 15.000 Kč Českému za-
hrádkářskému svazu na kulturní
činnost. Finanční prostředky bu-
dou uvolněny z kapitoly 06 - Kul-
tura, sport a cestovní ruch převo-
dem z položky nespecifikované re-
zervy v kapitole 10 - Pokladní
správa.

ODVOLÁVÁ
- pí. Jitku Královou z funkce tajem-

níka Komise sociálně-zdravotní
k 3. 3. 2010 a zároveň jmenuje
pí. Jitku Heřmánkovou do funkce
tajemníka Komise sociálně-zdra-
votní s platností k 4. 3. 2010

BERE NA VĚDOMÍ
- studii rekonstrukce hasičské zbroj-

nice zpracovanou společností
RHM Projekt, spol. s r. o. a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajis-
tit zpracování a projednání pro-
jektové dokumentace akce dle
stavebního zákona a dále ukládá
starostce pí Vlásenkové předat
studii včetně finanční rozvahy ná-
městkovi primátora hl.m.Prahy
JUDr. Blažkovi s požadavkem
na zajištění akce z finančních pro-
středků hl.m. Prahy

- finanční vypořádání MČ Praha 21
za rok 2009. K odsouhlasení bude
předloženo po projednání na MHMP
a jako součást "Závěrečného účtu
MČ Praha 21 za rok 2009" - viz
přiložený komentář a tabulka č. l,
které jsou nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení.

- inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha 21 za rok 2009 - viz při-
ložený komentář, který je nedílnou
součástí originálu usnesení

SOUHLASÍ
- s plněním rozpočtu MČ Praha 21

za rok 2009 dle předloženého
návrhu - komentáře, tabulky
a sestavy, které jsou nedílnou
součástí originálu usnesení a zá-
roveň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit "Plnění roz-
počtu MČ Praha 21 za rok 2009"
ke schválení na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
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SDĚLENÍ ÚŘADU PRÁCE HL. M. PRAHY PRACOVIŠTĚ SSP V PRAZE 21

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech
pátek 28. května 2010 od 14:00 – 22:00 hod
sobotu 29. května 2010 od 8:00 – 14:00 hod

Hlasování v katastrálním území Újezd nad Lesy bude probíhat v těchto volebních okrscích:
Okrsek 793 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 794 – jídelna základní školy – Polesná 1690
Okrsek 795 – zasedací síň ÚMČ Praha 21 – Staroklánovická 260
Okrsek 796 – Polyfunkční dům – Staroújezdská ul. čp. 2300
Okrsek 797 – Mateřská školka – Lišická ul. 1502
Okrsek 798 – Mateřská školka – Žárovická ul. 1653
Okrsek 799 – Středisko osobní hygieny – Živonínská 1630

Volby budou probíhat na stejných místech, jako v loňském roce. Každý volič dostane v obálce do schránky
hlasovací lístky a na obálce bude mít uvedenou adresu volebního okrsku, ve kterém může volit.

KDO JE VOLIČEM
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území České
republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. (omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům)
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, popřípadě hlasuje na volič-

ský průkaz
V příštím čísle Újezdského zpravodaje budeme informovat voliče o způsobu hlasování a jaké ulice a čísla popisná

spadají do jednotlivých okrsků, včetně zákresu v mapě.
Martina Nejtková, redakce

SCHVÁLENÉ GRANTY NA ROK 2010
Městská část Praha 21 vyhlásila pro letošní rok grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu
a činnosti spolků. Z rozpočtu MČ Praha 21 bylo na granty vyčleněno 300.000 Kč.
Uzávěrka pro podání grantových programů byla 19. 2. 2010. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 21.
Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce a na webových stránkách Prahy 21.
Jednotliví žadatelé obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy.
Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o přidělení finančních darů do 50.000 Kč Rada MČ.

Granty schválené Radou MČ Praha 21
Maminy z Újezdské roviny 25.000,-
Český rybářský svaz 20.000,-
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 20.000,-

Vážení žadatelé o dávky státní sociální podpory,

Úřad práce hl. m. Prahy rozhodl z úsporných dů-
vodů, že se nebudou nadále rozesílat formuláře pro ří-
zení o ročních dávkách SSP přídavek na dítě
a pěstounské dávky pro období (včetně potvrzení
o studiu) od 1. října 2010, resp. 1. 9. 2010.

K tomuto kroku přistoupil Úřad práce hl. m. Prahy
zejména vzhledem k tomu, že tyto formuláře jsou
dobře dostupné v úředních hodinách na kterémkoliv
pracovišti SSP, a to nejen v Praze. Formuláře lze také
získat na webových stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí www.mpsv.cz, odrážka Státní sociální
podpora, Elektronické formuláře.

Pražská pracoviště Vám již při osobním doručení
podkladů pro výplatu čtvrtletních dávek, případně
změn a podání dalších dávek, poskytnou potřebné
formuláře pro nadcházející období. Tím získáte do-
statečně dlouhou dobu pro jejich vyplnění a potvrzení.

Věříme, že tento úsporný krok Úřadu práce hl. m.
Prahy přijmete s pochopením a neovlivní tak nega-
tivně komfort námi poskytovaných služeb.

Děkujeme za pochopení.

V Praze 9. 3. 2010
Ing. Jindřich Kuda, v. r.

náměstek ředitele pro oblast SSP
Úřad práce hl. m. Prahy
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PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD
Níže vám přikládám harmonogram prvních vývozů popelnic na bioodpad v jednotlivých katastrech spadajících
do správního obvodu Prahy 21.

1. ÚJEZD NAD LESY 3. DUBNA 2010 /1 x za 14 dní, lichý týden, sobota/

2. BĚCHOVICE 2. DUBNA 2010 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/

3. KLÁNOVICE 12. DUBNA 2010 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/

4. KOLODĚJE 5. DUBNA 2010 / 1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/

Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 091 888 nebo více na www.psas.cz.
Martina Nejtková, OŽPD

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 10. 3. 2010 Č.j.: 20342/ENV/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:
Název: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
Kapacita (rozsah) záměru: Modernizace úseku trati Praha Běchovice - Úvaly v délce 13162 m
Charakter záměru:
Předmětem záměru je modernizace úseku trati Praha Běchovice Úvaly, který je součástí koridorové železniční
trati Česká Třebová-Praha (součást I. železničního národního koridoru Děčín st.hr.-Praha-Česká Třebová-Brno-
Břeclav st.hr./Lanžhot st.hr. Začátek trati je v České Třebové, konec trati je v Praze.). Délka technologicky
modernizované trati je 13162 m. Traťový úsek je v celé délce trojkolejný, elektrizovaný stejnosměrnou trakční
proudovou soustavou 3000 V.
Umístění: kraj: Hl.město Praha Středočeský
Obec: Praha (Městská část Praha - Běchovice, Městská část Praha - Klánovice, Městská část Praha 21),

Úvaly, Tuklaty
Kat. území: Běchovice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Tuklaty
Zahájení: 2010 Ukončení: 2013
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Záměr „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“ naplňuje dikci bodu 9.2 [Novostavby (záměry
neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah, novostavby nebo
rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.], kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).

Český zahrádkářský svaz Újezd n.Lesy 20.000,-
Svaz postižený civiliz.chorobami 10.000,-
JUNÁK „Douglaska“ 10.000,-
SK Kangsim Dojang – Taekwondo 40.000,-
Školní sportovní klub 50.000,-
FK Újezd nad Lesy 30.000,-
Zákl.kynologická organizace Újezd n.L. 10.000,-
Balet – Koncert 20.000,-
FC Rohožník United 5.000,-
TJ Sokol Újezd nad Lesy 20.000,-
Family Time 5.000,-
Šachový klub Újezd nad Lesy 5.000,-
ZO Český svaz včelařů 5.000.-
OS Český červený kříž 5.000,-

zpracovala: Jitka Králová, grantové řízení
tel.: 281 012 958, e-mail: jitka.kralova@praha21.cz



MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: - dne 12. 04. 10 od 12.30 do 15,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
DUBEN 10. dubna Toušická

Holšická x Sudějovická
24. dubna Druhanická x Staroújezdská

Starokolínská /u parku/
Předpokládaná hodina zavezení je kolem půl desáté hodiny a po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo kolem druhé hodiny.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika
– pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE:stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková
na tel. č. 281 012 943, e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU

Vážení občané,
předáváme vám informaci HMP, MHMP, Odboru sociální péče a zdravotnictví, čj: MHMP/SOC/218144/2010

o územním a časovém harmonogramu deratizace na MČ Praha 21. Harmonogram jsme obdrželi dne
15. 03. 2010 a byl částečně zpracován na základě požadavků ÚMČ Praha 21, OŽPD ze dne 10. listopadu 2009.

JUDr.Vladimíra Kozáková, 16. 3. 2010

ÚZEMNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM – DERATIZACE PRAHY 2010
Parkán Zdeněk – PUK, Spytihněvova 12, Praha 2, PSČ 128 00, E-mail: pukparkan@volny.cz

PRAHA 9, 14, 18, 19, 20, 21 – Podzim
16. 8. – 31. 8. 2010
Újezd nad Lesy, Žíšovská, Zaříčanská, Malešovská, Nadějovská, Staroújezdská, Klánovice, Smržovská,
Slavětínská, Dolní Počernice, Listopadová, Rudníkovská, Horní Počernice, Jívanská, Mezilesí, Ve žlíbku,
Komárovská, U jeslí, Třebešovská
1. 10. – 30. 10. 2010
Opakované zásahy s vysokým výskytem hlodavců v celé oblasti Praha 9

II. Harmonogram deratizace stokové sítě hl. m. Prahy v roce 2010 prováděné PVK a.s.
21. - 25. 6. Praha 8 Palmovka a okolí

Praha 9 Havana a okolí
Praha 10 Skalka
Praha 9 Újezd a okolí.



Z ÚŘADU
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu dne 10. dubna 2010 budou přistaveny od 8:00 – do 13:00 hod velkoobje-

mové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. uliceToušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát vyměněny. Kontejnery se mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj odložit.

CO TEDY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NA ROSTLINNÝ ODPAD PATŘÍ?
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné
igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.
Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly.
Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám.

ŠTĚPKOVÁNÍ
Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování větví.
Větve shromažďujte poblíž kontejnerů na rostlinný odpad do 12:00 hodin.
Firma bude postupně projíždět jednotlivá stanoviště a větve seštěpkovávat.
Po 12:00 hodině větve házejte do kontejnerů.

JAKÉ VĚTVE NELZE SEŠTĚPKOVAT:
drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů, stonky od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto prosím házejte do kontejneru!!! Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD

VÝZVA K OŘEZU VĚTVÍ A POROSTŮ
S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích, vás laskavě

žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků

do chodníků, zelených pásů a komunikací, příp. zastiňujících dopravní značení

nebo pouliční veřejné osvětlení.

O odstranění vás žádáme ve smyslu ust.§ 127 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění a ust.§ 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, v platném znění, a to do ukončení období vegetačního klidu, resp.

v souladu s nároky jednotlivých druhů rostlin a dřevin.

Děkujeme za pomoc a spolupráci
JUDr.Vladimíra Kozáková, ved. OŽPD



Újezd nad Lesy získal od hlavního města Prahy
dotace na opravdu komunikací i rekonstrukci mateřských
školek. „A další peníze ještě přijdou,“ říká starostka
Andrea Vlásenková.V rozhovoru hovoří i o tom, jestli se
konečně přestěhuje pošta do polyfunkčního domu a co
bude v jeho prostorách, pokud nakonec odmítne.

Kolik peněz Újezd dostane a na co budou získané
dotace použité?

Od hlavního města Prahy dostaneme dotaci na dvě
podstatné věci. Předně, po letošní zimě jsou
v nepředstavitelně špatném stavu komunikace. Velké
množství sněhu po sobě zanechalo množství děr.
Pět milionů korun tedy poputuje na opravu místních
komunikací tak, aby jejich stav neohrožoval
bezpečnost našich občanů a dopravy vůbec. Jedná se
hlavně o silnice třetí a čtvrté třídy, tedy naše lokální
komunikace mezi domy.

Zároveň probíhá výstavba komunikace v Hodkovské
a Velimské, které byly poškozené při stavbě
kanalizačního přivaděče. V Hodkovské už se staví
podle dopravního generelu, to znamená, že tu vzniká
i chodník a cesta pro kola.

Osobně se nyní zajímám o to, aby byla opravena
i komunikace Zaříčanská, byť je její rekonstrukce
plánovaná v souvislosti se stavbou přeložky. Ovšem
vzhledem k tomu, že se celý projekt přeložky
protahuje, protože se v rámci jednání o územním
rozhodnutí odvolala občanská sdružení, chci, aby byla
opravena dříve. Vypadá jako tankodrom a těžko se
po ní jezdí.

Další velkou akcí v hodnotě 220 až 250 milionů korun
je kanalizace na hlavní – v ulicích Novosibřinská
a Starokolínská. Čtrnáctého dubna bude vybrán
zhotovitel. Realizace tohoto významného projektu bude
zahájena v květnu, nejpozději v červnu letošního roku.

Dostane se i na mateřské školky, které zvýšily svoji
kapacitu?

Ano, poputuje sem deset milionů korun. Za poslední
čtyři měsíce v nich totiž vzniklo zhruba padesát nových

míst. Je potřeba dovybavit interiéry, zahrady, hřiště,
rekonstruovat jídelny, opravit věci, které jsou
v havarijním stavu. Vše bude probíhat okamžitě, jak
budou peníze přidělené. Počítám, že to bude
do prázdnin. Akce dopomůže ke zkvalitnění
předškolního vzdělávání, jehož problematika naše
občany velmi zajímá.

Další peníze, které pražské zastupitelstvo uvolnilo,
budou použité na čistotu města, tedy i naší městské
části. Již teď, na konci března, se při hlavní komunikaci
opravují stožáry veřejného osvětlení, čistí příkopy
a seká tráva. Zkrátka komunikace by zanedlouho měly
být v mnohem lepším stavu, než teď.

Předpokládáme, že o další dotace budeme žádat
na červnovém jednání zastupitelstva hlavního města
Prahy. Část bychom jich použili opět na opravu
komunikací, ale rádi bychom získali peníze i na další
projekty. Které to budou, nechci zatím předjímat.

Čtenáři zpravodaje se ptají, zda se už přestěhuje
pošta do nového polyfunkčního domu..

Na jednání zastupitelstva jsme stanovili červen jako
poslední termín, do kterého můžeme čekat. Získali
jsme kontakt na nového zástupce společnosti, se
kterým bychom se mohli dohodnout. Pošta má
samozřejmě prioritu, ale pokud bude i nadále odmítat
a nebude ochotná se stěhovat, bude polyfunkční dům
obsazen jinak.Vypíšeme výběrové řízení a nabídneme
prostor lékárně. Do prostoru, určeného dnes poště,
přestěhujeme knihovnu. Ta dnes sídlí v budově, která
není v dobrém technickém stavu. Navíc je stranou
centra. Naopak knihovna ve středu města by se stala
mnohem lépe dostupnou. Bylo by to jen pár kroků
od stanice autobusu. I lékárnu by zde podle ohlasů
mnoho lidí přivítalo. Polyfunkční dům by tak beze
zbytku splnil svůj účel, s knihovnou, muzeem,
lékárnou, restaurací, kavárnou a společenským sálem
by byl místem služeb pro občany a prostorem pro
setkávání, kterým je ostatně už dnes.

Klára Mandausová
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ŽIJEME V ÚJEZDĚ

MÁME PŘES DVĚ STĚ MILIONŮ KORUN NA SILNICE A ŠKOLKY
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HASIČI V ÚJEZDĚ NAD LESY ZÍSKALI NOVÉ VOZIDLO

Dne 16. února 2010 proběhlo dlouho očekávané předání nového hasičského vozu Ford Tranzit našemu
sboru v Újezdě nad Lesy.

Slavnostního předání se zúčastnila pí starostka Andrea Vlásenková, 1. náměstek primátora hl.města
Prahy Judr. Rudolf Blažek, ředitel městské policie Mgr. Vladimír Kotrouš, ředitel odboru krizového řízení
ing. Petr Beran a zástupci sboru dobrovolných hasičů hl. města Prahy Luboš Spálenka s Václavem Šimkem.
Přijeli i zástupci firmy VESTA AUTO, která vozidlo vybavovala a nechyběla ani hojná účast členů SDH
v Újezdě nad Lesy. Vozidlo Ford Tranzit je určeno pro přepravu devíti osob výjezdové jednotky a je vybaveno
elektrocentrálou, čerpadly, motorovou pilou, motorovým rozbrusem /určeným pro rozřezávání kovových
předmětů a karoserií/. Dále vozidlo je vybaveno čtyřmi dýchacími přístroji a osmimetrovým žebříkem, který
je umístěn na střeše vozidla.

Dlouho očekávané vozidlo tak umožní přepravu výjezdové jednotky k zásahům nebo výjezdům
na hasičské soutěže. Při předání vozidla proběhla diskuze při malém občerstvení a vše se neslo v přátelském
duchu. To vyvolal i slib pana náměstka Judr. Rudolfa Blažka o přestavbě hasičské zbrojnice, kterou by měl
financovat Magistrát hl.města Prahy. V dalším týdnu přišel stavební projektant a za další týden přinesl návrh
studie projektu k připomínkám. Na tomto projektu má velký podíl starostka pí Vlásenková, která tuto akci
velmi podporuje. V případě, že vše dobře dopadne měla by být přestavba hotová do konce letošního roku.

Vzhledem k našemu novému zázemí, by jsme rádi uvítali nové členy do výjezdové jednotky. Případní zájemci
se mohou telefonicky spojit se starostou SDH panem Bultasem Vlastimilem na tel. číslo 739 669 125.

Za výbor SDH Újezd nad Lesy :
starosta SDH - Bultas Vlastimil

velitel SDH - Doškář Josef

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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V minulém čísle Zpravodaje jsme
se mohli dočíst, co nového nás čeká
v polyfunkčním domě, jaké akce
jsou již připravené a které se teprve
chystají.

Z proběhlých akcí je nutné zmínit
taneční pro dospělé, o které je
v Újezdě nebývale velký zájem.
V březnu budou končit základní kur-
zy a na ně budou hned navazovat
kurzy pro mírně pokročilé, na které
se přihlašují jak absolventi základních
tanečních, tak také noví uchazeči.

Dále pak je nutné se zmínit, že za-
čal kurz pro dámy Single Ladies
Dancing. Tento kurz je určen dá-
mám, které nemají partnery do kla-
sických tanečních, avšak velmi rády
tančí, ale i ty, co kurzy navštěvují
a chtějí tančit více nebo dají přednost
této formě pohybu před jiným (jako
je např. aerobic, posilovna).

Taneční Studio Style vás srdečně
zve do své nově otevřené „Tančírny“,
můžeme také říci na své „TANEČNÍ
ČAJE“, kde si budou všichni moci
zatančit, ale také například jen po-
sedět s přáteli u šálku kávy či čaje
a poslouchat krásnou taneční hud-
bu. Tančírna se bude konat každou
neděli od 17:00 - 19:00 od 11.4.- 27. 6.

Od dubna pro Vás Taneční Studio
Style přichystalo další novinku v ob-
lasti tance, a to lekce Orientálního
tance (jinými slovy také břišního
tance). Na vysvětlenou, jak název
napovídá, jde o jednoduché pohyby
bříškem, boky, které posouvají a vra-
cí zpět přirozenou cestou ženskost.
Tanec pomáhá rozproudit zabloko-
vanou energii a upravuje hormonální
hladinu. Pohyby jsou ladné a vrací
ženě pocit sebevědomí. V tomto kur-
zu by se měly dámy naučit základní
kroky, postoje a taneční figury,
které budou umět propojit. Tento
kurz začne 12. 4. od 19-20:00.

Novinkou je také kurz Taiči – po-
malý, vědomý a soustředěný pohyb
neboli meditace v pohybu. V Číně
se cvičí Taiči v parcích, cvičí ho
děti, dospělí i senioři. Vrací zpět
ztracenou energii a výrazným způ-
sobem zdraví a tělesnou kondici.
Jeho zdravotní účinek je nesporný
zvláště při bolestech kloubů. Odráží

v sobě moudrost čínské medicíny
a vede člověka k poznání celého
těla. Mohou ho cvičit všichni. V kur-
zu se budou vyučovat základní
postoje a přístupy k taiči, čínskou
zdravotní sestavu, automasáže
a jednoduché sestavy, které si
každý může procvičovat doma.
Naší lektorkou obou kurzů je paní
Vladislava Zítová-Jirásková, ma-
lířka a sochařka. Od malička se
také zabývá tancem. Učila se
od mnoha českých a zahraničních
učitelů a mistrů tance. Sama vy-
školila mnoho lektorek. Taiči se na-
učila pod vedením čínských mistrů
i českých učitelů.

Majitelka tanečního studia, paní
Helena Wojdylová, upozorňuje
na nově otevíraný kurz pro mládež
od 14 let, který se bude konat
od 12. 10. 2010 v čase 18:30 - 20:10.
Jedná se o klasický kurz tanečních,
které mají svoji tradici a které, jak
doufá, by měly být zlatým hřebem
všech tanečních, konaných v Újezdě
nad Lesy. Kurz se skládá z 18 lekcí
a 2 prodloužených. Zápis do tohoto
kurzu je již otevřen a proto, pokud
máte doma děti tohoto věku, nevá-
hejte je zapsat. Pro bližší informace
kontaktujte paní Wojdylovou
na tel. 603 493 667 či e-mailu
tanečni-ujezd@seznam.cz.
Od konce dubna také naleznete in-
formace na www.tanecni-ujezd.cz.

Paní Wojdylová obdržela na-
bídku od majitelů restaurace Level,
že může využívat taneční sál
i ve středu, a to do 18 hodin, pro-
to může otevřít Taneční kurzy
pro děti, které se budou vyučovat
2x týdně, vždy v pondělí a středu
(cena kurzovného se bude pohy-
bovat kolem 2500 Kč na pololetí),
výuka jednou týdně vždy v úterý
(cena kurzovného kolem 1500 Kč
na pololetí). Některé kurzy budou
vyučovány v anglickém jazyce (zde
bude cena o něco málo vyšší),
v některých bude spojena výuka
anglického jazyka s výukou tance.
Pro bližší informace pak opět kon-
taktujte paní Helenu Wojdylovou.

V minulém čísle Zpravodaje
při představování akcí v poly-
funkčním domě se někteří čtenáři
po přečtení článku domnívali, že
PlesyTanečního Studia Style jsou
určené jen pro účastníky probíhají-
cích kurzů.Tak tomu ale není, plesy
jsou otevřené pro všechny zájemce
o tanec.

14. 5. 2010 od 19:30 se bude
konat 1. JARNÍ PLES, na který
jste srdečně zváni.

Od příští taneční sezóny, tedy
října 2010, chystá paní Wojdylo-
vá pro Vás pravidelně jeden ples
v měsíci (vždy poslední pátek
v měsíci).

Roman Mruvčinský

NOVINKY Z TANEČNÍHO PARKETU
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registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence
Nušlova 2515/4, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 158 00 tel.:+420 775 555 526

hledá z důvodu volné kapacity

nové klienty pro sociální péči
osobní asistence

Osobní asistence je služba, která se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje v Praze v přirozeném sociálním prostředí osob i v terénu
bez časového omezení při činnostech, které osoba potřebuje v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Týká se cílové skupiny:
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby ve zdravotní krizi
• senioři

Věková kategorie:
• mladí dospělí nad 19 let až starší senioři nad 80 let

Pokud máte zájem o tuto sociální službu osobní asistence, kontaktujte nás co nejdříve na e-mail:
asistence@melius.cz nebo bližší informace najdete na www.melius.cz.

Šťastné velikonoční svátky plné klidu, jarního sluníčka
a dobré nálady, mnoho zdraví a dobré pohody do každého dne

přeje za Komisi pro potřeby seniorů
Anna Vlková

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala neznámému nálezci, který dne 5. března

odevzdal mou ztracenou peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady
v pokladně prodejny Penny na Blatově. Mé poděkování patří současně i personálu
prodejny a městské policii, která mi ochotně předanou peněženku přivezla domů.
Byla to pro mne velká úleva, protože kdo podobnou situaci zažil, ví, že kromě
ztracených peněz je nejhorší vyřizování nových dokladů. S poctivým přístupem se
bohužel člověk ne vždy setkává a tak o to více zahřeje pocit, že jsou mezi námi
stále lidé, kteří se dokáží zachovat čestně a poctivě.

J. Beranová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

MEZI LIDMI
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MEZI LIDMI

STŘEVOTOUR 2010:
NEBOJTE VYŠETŘENÍ, ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Kampaň proti rakovině střev a konečníku má nového pomocníka, obří maketu tlustého střeva. Modelem
s rozměry devětkrát čtyři metry můžete procházet jako tunelem a zjistit, jak střevo vypadá uvnitř. Uvidíte
nejen zdravou sliznici, ale názorně i to, jak vypadají choroby, které střevo postihují.

Úspěšnost léčby tohoto typu rakovinu závisí, podobně jako u jiných nádorů, na tom, kdy nemocný přijde
k lékaři. Pokud se nemoc zachytí v počátku, je šance na vyléčení velká, podle statistik se uzdraví až 95 %
nemocných, kteří s vyšetřením neotálejí. Právě na to chce kampaň upozornit.

Přijďte se proto podívat mezi 19. a 25. dubnem do pražského Paláce Flóra.
Více informací na www.onkomajak.cz a www.strevo-tour.cz

POLICIE INFORMUJE

ŠKOLÁČCI DOSTANOU REFLEXNÍ VESTIČKY
Nejmenší chodci by měli být v ulicích Prahy 21 více v bezpečí. Díky

hlavnímu městu Praha dostanou všichni pražští prvňáci svítivé reflexní
vestičky. Na přechodech v nich jsou děti lépe vidět, a řidiči tak dokáží včas
reagovat.

Velký zájem základních škol nás příjemně překvapil a jsme rádi, že se staví
ke svým žákům zodpovědně. Jsme schopni zajistit bez problémů vestičky pro
všechny pražské prvňáčky, kterých je kolem jedenácti a půl tisíce,“ uvedl první
náměstek primátora Rudolf Blažek s tím, že Duben je měsíc bezpečnosti
a město chtělo vestičky školákům předat ještě před tímto termínem.

Reflexní vesty malé chodce podle ředitele pražské městské policie Vladi-
míra Kotrouše nejen ochrání, ale mohou jim také připomenout, že je třeba
znát určitá pravidla silničního provozu a dodržovat je.

Podle obvodní ředitelky Městské policie v Praze 14 Dany Hetzlové by děti měly
využívat i další reflexní prvky, které se dají upevnit na školní batoh či oblečení.

Na to, že jsou malé děti mezi chodci nejohroženější skupinou, ukazují dlou-
hodobě dopravní statistiky. Aby posílili jejich ochranu, chodí již řadu let denně
na přednášky do školek, základních a středních škol odborníci z útvaru Městské
policie hlavního města Prahy. Pro nejmenší mají připravené například před-
nášky o bezpečném chování s názvem Medvídek Brumla ve městě a Medvídek
Brumla v MHD. Praktické výuce pro čtvrté a páté třídy zase slouží několik do-
pravních dětských hřišť.

Bezpečí dětí hlídají také strážníci v městských částech přímo na přechodech
pro chodce. V Praze 14 se jedná například o ulice Broumarská, Náchodská
a Stolínská. „Na těchto přechodech mají hlídky dohled denně. S dozorem začínají
za deset minut půl osmé hodiny ranní a konči v osm hodin a pět minut,“ uvedla
Hetzlová.

Celkem střeží na území metropole městská policie v každý pracovní den stří-
davě sto šest přechodů.

STRÁŽNÍCI ZKONTROLUJÍ HŘIŠTĚ
Březen a duben patří kontrole hřišť a parků, strážníci v nich hledají nebezpečné jehly a stříkačky po narkoma-
nech. „Nejčastěji je nalézáme na místech, kde se schází mládež, tedy v parcích, u laviček a v různých zákou-
tích. Od začátku roku máme dvacet nálezů,“ informovala obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana
Hetzlová. V případě, že někdo stříkačku zahlédne, je možné kontaktovat linku 156 nebo přímo obvodní ředitel-
ství na telefonu 281 091 075. Nálezci by se ale rozhodně neměli sami stříkaček dotýkat.

Tereza Čapková
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ÚJEZDSKÉ ČARODĚJNICE

Tak jako minulý rok, i letos pořádá FK Újezd nad Lesy a občanské sdružení Maminy z újezdské
roviny pod záštitou starostky A. Vlásenkové a za finanční podpory Městské části Praha 21
na multifunkčním hřišti v Čentické ulici akce s názvem ČARODĚJNICE 2010.

Loňské pálení čarodějnic mělo velice pozitivní ohlas mezi obyvateli Újezda, od nejmenších dětí,
které soutěžily v různých disciplínách a opékaly buřty až po dospělé, kteří ocenili ohromující ohňostroj
a výběr kapel. Jediným negativem na loňské akci bylo špatné počasí, kdy prudké přeháňky odehnaly
spoustu návštěvníků do svých domovů. A co nás tedy letos čeká? Na to jsem se ptal jednoho
z pořadatelů této akce, pana Petra Kováře:

Pane Kováři, co tedy bude letos přichystáno například pro děti?
Nejdříve je třeba připomenout, že celá akce bude zahájena už v 16,00 hodin dětským programem.
Pro děti školního věku je připraven tradiční program, který začne společným tancem čarodějnic.
Bude možné se opět zúčastnit třech soutěží: hod škrpálem, soutěž o nejkrásnější namalovanou
čarodějnici a nejhezčí donesené čarodějnice. Tyto vytvořené čarodějnice budou spáleny společně
s velkou čarodějnicí v 18 hodin. Nejen pro ty menší děti je opět připraveno divadelní představení
od 16.45 hodin a jmenuje se Perníková pohádka. A jako již tradičně každá čarodějnice nebo čaroděj
dostane pěkný dárek.

Bude jako loni i společné opékání buřtů?
Ano, stejně jako v loňském roce i letos firma Zdeněk Novák – Zámecká výrobna uzenin věnovala
v rámci sponzorské činnosti pro děti buřty k opékání zdarma, budou připraveny i pruty na opékání.
Další pamlsky si děti budou moci koupit i u stánků s občerstvením, kde se bude prodávat například
cukrová vata, perníky apod.

Když už jste zmínil občerstvení, na co se budou moci těšit dospělí?
Pokud jde o dospělé, občerstvení bude zajišťovat firma Luboš Kovář – Restaurace Na stadionu,
která provozuje restauraci na našem újezdském hřišti. Návštěvníci si budou moci zakoupit
občerstvení u několika stánků, kde bude k dispozici pivo, limo, různé druhy lihovin, samozřejmě že
se také budou prodávat různě upravené pochoutky, jako jsou např. klobásy, kuřecí a vepřové maso
na grilu apod. Letos jsme se navíc pojistili proti výpadkům proudu, které loni zapříčinily teplé pivo
a fronty u stánků.

Bude letos také ohňostroj?
Samozřejmě, že po loňském velikém úspěchu s ohňostrojem jsme tento připravili i na letošní rok.
Myslím, že se mají návštěvníci na co těšit. Měl by být odpálen zhruba ve 21,30 hodin mezi hudebními
produkcemi.

Pokuď jde hudbu, co je letos pro návštěvníky připraveno?
Na loňský výběr kapel byl mimořádně pozitivní ohlas, proto i letos byl zvolen podobný scénář jako loni.
Od 18,30 hodin bude hudební večer zahajovat místní hudební skupina Boudaři v čele s velice
oblíbeným kytaristou a zpěvákem Petrem Křelinou.
Dále pak od 20,00 hodin vystoupí král současného popu Robbie Williams revival v podání skupiny
POP STARS z Moravy v čele s frontmanem Romanem Kabourkem ze Zlína.
Od 20,45 pak ABBA revival opět v podání skupiny POP STARS, která je jedna z nejúspěšnějších
revivalových skupin v ČR.
Ve 21,30 bude vystoupení této skupiny ukončeno již zmiňovaným ohňostrojem a od 22,00 hodin pak
trošku v muzice přitvrdíme a poslechneme si skupinu VaŤák – The Best Kabát Revival, tedy to nejlepší
od skupiny Kabát.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu Petrovi Kovářovi za rozhovor a spolu s ním srdečně
pozvat nejen všechny újezdské spoluobčany, ale i naše sousedy z okolních městských částí,
vesnic a městeček na zábavné Čarodějnice 2010.

Roman Mruvčinský
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Svaz postižených civilizačními
chorobami a Sdružení důchodců,

ZO Újezd nad Lesy

zvou na diskuzní pořad
který povede

nám dobře známý

pan PhDr Miloš Schmidt

Na téma:

„Mají církve nárok
na restituce,

aneb
současný stav
církví v Česku“

ve čtvrtek 6. května
od 15ti hodin

v zasedací místnosti
Místní úřadu

Živnostníci a zaměstnanci malých firem – přijďte na kurz zdarma!
Právě v těchto dnech byla zahájena druhá vlna přijímání uchazečů do projektu"Počítačovou gramotností
ke snadnějšímu podnikání" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a rozpočtem Hlavního města
Prahy. Počítačovými kurzy, které v rámci tohoto projektu realizuje společnost ALTUS Training Center, prošlo
v loňském roce bezmála dvě stě padesát pražských živnostníků (OSVČ) či zaměstnanců mikropodniků.
Ve čtyřicetihodinovém kurzu obsluhy PC a MS Office si účastníci osvojí základy práce s operačním systémem
Windows, textovým editorem Word a tabulkovým kalkulátorem Excel. Patnáctihodinový kurz tvorby www
stránek jim poskytne znalosti nutné pro vytvoření vlastní webové prezentace. Pro ty, kteří nemohou docházet
na prezenční školení, je připraven e-learningový kurz.
Kurzy probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách v učebnách ALTUS Training Center, na adrese Kateřinská
7, Praha 2. Lektoři jsou zkušení profesionálové s bohatou praxí ve vzdělávání dospělých.
Projekt bude pokračovat do konce letošního roku; pokud jste držiteli živnostenského oprávnění nebo pracujete
v podniku do 9 zaměstnanců a větší část své ekonomické činnosti realizujete v Praze, přihlaste se a přijďte
rozšířit své znalosti a dovednosti.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 246 027 708 (kontaktní osoba Vít Beneš)
nebo na e-mailu oppa@altustc.cz.
Více informací na www.pcskoleni.cz, sekce OPPA. Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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POZVÁNKA
NA VÝLET

v neděli 9. května 2010
v 5.00 hodin od Lidlu

„Jarní Vídeň“
Projížďka historickou Vídní,

zámek Schönbrunn,
volná procházka.

Přihlášky:
pí Líznerová 281 972 219,
pí Vacková 281 972 364,
pí Svátková 281 972 999,
pí Novotná 281 970 108

Cena 300 Kč
Vstupné do památek

není v ceně.
Srdečně Vás zvou

Český zahrádkářský svaz
Újezd nad Lesy

a Sdružení důchodců
Újezd nad Lesy

POZVÁNKA
NA VÝLET

v sobotu 24. dubna 2010
v 7.00 hodin od Lidlu

„Mníšek pod Brdy“
Kalvárie na Skalce, Dobříš,
zámeček Hluboš, Povltaví

Přihlášky:
př. Líznerová 281 972 219
a př. Vacková 281 972 364,
záloha 150 Kč, děti polovic

Na shledanou s Vámi, přátelé,
- členy i nečleny -

se těší
Český zahrádkářský svaz

Újezd nad Lesy.

BĚCHOVICE po, út a st - 16.00 až 19.30 hod.
Kde: Českobrodská 1 - v areálu Staré pošty.
Klub pro dospívající 6. třída - 21 let

PROGRAM NA DUBEN
14. 4. a 21. 4. 16:30 – 18:00 – TĚLOCVIČNA
Přijďte si zadarmo zadovádět do tělocvičny. Na programu jsou mí-
čové hry, trampolína, závody, žonglování, akrobacie a další zábavička.
Vyrážíme vždy v 16:00 z klubu pro dospívající Autobus.

HASIČSKÉ CVIČENÍ pro děti a dospívající
Během dubna proběhne ve spolupráci hasičů cvičení spojené s předve-
dením techniky a zásahových obleků. Děti si budou moci vyzkoušet stří-
kat z hadic a možná přijede i plošina. Akce se bude konat v Běchovicích.

Bližší informace naleznete na www.nzdmautobus.net.
po a st - 13.00 až 16.00 hod. a čt - 14.00 až 17.00 hod.
Klub pro děti 6 - 15 let
Kde: Českobrodská 1 - v areálu Staré pošty.

Čt 16:00 až 18:00 Terénní program pro děti a mládež
v Běchovicích a Újezdě nad Lesy
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Výbor Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
v Újezdě nad Lesy zve na

PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKU
ve čtvrtek 15. dubna 2010 se vydáme

údolím Říčanského potoka z Dubče do Uhříněvsi

po naučné stezce „ Přírodním parkem Říčanka“
Co uvidíme: dančí oboru, Podlesný rybník, přírodní památku Obora, židovský hřbitov

Délka vycházky je cca 6 km bez možnosti dopravy
Z Uhříněvsi se vrátíme busem MHD s přestupem zpět do zastávky Nádraží Běchovice

Doporučená doprava - sraz - Bus č. 109 ve 12.53 hodin ze zastávky Rohožník a dále
Bus č. 240 ve 13.34 hod. ze zastávky Nádraží Běchovice

Srdečně zveme všechny příznivce procházek jarní přírodou !

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy
zajistila pro své členy v termínu

10. – 16. 7. 2010
Poznávací zájezd za krásami Krkonoš do střediska BENECKO.
Ubytování je v malebné horské chatě Štěpánka která leží v kouzelné romantické krajině Benecko –
Levínek. Ubytování je v 2 lůžkových pokojích, které mají sociální zařízení 2 pokoje společné
a v 3 lůžkových pokojích, které mají sociální zařízení na pokoji. Strava je plnou penzí a při celodenním
výletu je oběd řešen balíčkem. Jídelna je s původním roubením a překrásným výhledem do údolí.
Cena na osobu: cca 3.000,-
Cena zahrnuje: dopravu z místa určení na Benecko a zpět, 6 x ubytování s plnou penzí,

výlety do okolí /Krkonoše/
V ceně je využití autobusů k podnikání výletů po Krkonoších v limitu 300 km!
Nastínění Vašeho zájezdu:
1den / so: odjezd z místa určení cca 9 hod, příjezd na ubytování, oběd, odpoledne individuální

program, večeře
2den / ne: snídaně, odjezd Bozkovské Jeskyně, přejezd do obce Poniklá s tradiční výrobou

vánočních ozdob, exkurze Rautis, večeře
3den / po: snídaně, individuelní program, oběd, odjezd Špindlerův Mlýn, prohlídka vyhlášeného

horského střediska, lanovkou na Medvědín s krásnými panoramaty, večeře
4den / út: snídaně, odjezd Harrachov středisko vrcholového sportu, lety na lyžích, návštěva

vyhlášených skláren v Krkonoších, Mumlavské vodopády, vyjížďka horskou železnicí
do Tanvaldu, večeře

5den / st: snídaně, odjezd Jilemnice, Krkonošské muzeum, oběd, individuální program
6den / čt: snídaně, odjezd Pec pod Sněžkou, lanovkou na Sněžku, rozhledna na Hnědém vrchu,

Černý důl, večeře
7den / pá: snídaně, odjezd hrad Pecka – starobylé romantické městečko – perla Podkrkonoší,

cca 15 hod návrat do místa Vašeho odjezdu!
Tento zájezd je pro 22 osob Organizátor: Eva Štrasmajrová tel. 777 286 672
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Klubík KOLEČKO (úterý 9.00 - 12.00 hodin) Příprava na mateřskou školku, pro děti od 2 let bez rodičů. Cena: 400 Kč.
Permanentka na 5 vstupů: 1800 Kč k vybrání do 2 měsíců). Počet dětí je omezen a je nutné se předem přihlásit.

Klub pro rodiče s dětmi (středa 10 - 12 hodin) Pravidelné středeční setkávání se s dětmi a rodiči. Hrajeme si, zpíváme si,
kreslíme si a je nám spolu dobře. Zveme Vás, přijďte si také pohrát a popovídat.

YAMAHA class - hudební škola (čtvrtek) - pod vedením lektorky Dagmar Behenské
*9.00 ROBÁTKA / 4–18 m. *10.00 KRŮČKY / 18 m.–3 r. *11.00 KRŮČKY / 3–4 r.

Výtvarné dílny pro nejmenší (pátek) - pod vedením lektorky Andrey Janotové

MALOVÁNKY - děti s rodiči 10 - 11 hodin.

BABY SIGNS – semináře znakové řeči pro rodiče. Pondělí 22. března od 10-12 hodin. Kurz vede lektorka Míša Ehrenbergerová.

Další kurz v rámci zajímavých besed se zajímavými lidmi kurz ZDrSEM STANDARD, 42hodinový kurz, ve kterém se naučíte
poskytovat první pomoc. Jeho úspěšní absolventi získávají akreditaci Ministerstva školství ČR „Zdravotník zotavovacích akcí
pro mládež a dorost“ (dříve Zdravotník ČSČK). Termín: pá 9. 4. – ne 11. 4. a pá 16. 4. – ne 18. 4. 2010

Novinka: MATEŘSKÁ - A CO DÁL? aneb JAK ZÍSKAT VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Tyto zážitkové workshopy vede Mgr. Gabriela Trojáková, absolventka FF UK, obor Personální řízení. Má dlouholetou zkušenost
s vedením výběrových řízení v mezinárodní firmě. Nyní působí jako konzultantka v oblasti řízení Lidských zdrojů a nabízí
individuální poradenství v oblasti budování kariery a firemního rozvoje.
PROGRAM WORKSHOPŮ:
Přijímací řízení, motivace, sebevědomí a tréma 6. 4. 2010 9.30 - 11.30 hod. 200,- Kč
Maslowova pyramida lidských potřeb - co nás motivuje? Proces výběrového řízení a jak pracují personalisté a personální agentury.
Jak na trému - praktické nácviky technik pro zvýšení sebevědomí a zvládnutí trémy.
Motivační dopis, Curriculum Vitae, interview, testy 13. 4. 2010 9.30 - 11.30 hod. 200,- Kč
Struktury, ukázky, návody a rady jak psát motivační dopis a životopis. Jak se připravit na interview (pohovor) a na záludné otázky
v rámci pohovoru. Kdo chce, může přinést svůj životopis ke konzultaci.
Prezentační dovednosti 20. 4. 2010 9.30 - 11.30 hod. 200,- Kč
Jak udělat co nejlepší dojem? Řeč těla, psychologie barev, grafologie. Jak získat personalistu na svou stranu a možnost nácviku in-
terview. Při absolvování všech 3 workshopů zvýhodněná cena 500,- Kč.V rámci každého workshopu je zajištěno hlídání za 100,- Kč.
Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel č. 733 182 520, vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková a dobrovolnice Dagmar Poděbradská
www.neposeda.org/kolobezka e-mail: kolobezka@neposeda.org, kolobezka.dasa@email.cz

Rodičovské centrum Koloběžka zřizuje o. s. Neposeda. www.neposeda.org

ZVEME VÁS

Program RC Koloběžka na duben 2010
„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou, praktickou
pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic, Újezda nad Lesy,
Klánovic, Koloděj a blízkých obcí Prahy - východ. Tuto
registrovanou sociální službu poskytují konzultantky
občanského sdružení Neposeda už od roku 2007v běchovické
základní škole a ve zdravotním středisku v Újezdě nad Lesy.
Je možné se poradit také prostřednictvím telefonu či e-mailu,
s jednoduchým či složitějším dotazem, v případě zájmu
i anonymně.
PORSE nabízí široké spektrum pomoci a podpory těchto ob-
lastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání zaměstnání,
bytové otázky, pomoc při jednání s úřady, ochrana spotře-
bitelů, právní otázky atd.

Kontakty:
v PONDĚLÍ od 14.00 do 17.00 hodin na adrese Mýtní 73,
Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice) tel. č.: 739 491 633
e-mail: porse@neposeda.org
ve STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy
tel. č.: 733 765 615 (pobočka PORSE)
e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu
a to na tel. č. 739 491 633.
Poradenský servis je dočasně omezen, jelikož jsme zatím
neobdrželi finanční dotace na rok 2010.
Z tohoto důvodu jsou zrušeny úterní poradenské hodiny
v Běchovicích.

Poradenský servis PORSE pomáhá už 4. rokem
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PŮJČOVNÍ DOBY:
Pondělí 10.00 - 11.00 11.30 - 18.00 hod
Středa 10.00 - 11.00 11.30 - 17.00 hod
Pátek 10.00 - 11.00 11.30 - 16.00 hod

ADRESA:
Lomecká 656, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864, e-mail: mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

ZÁPISY DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Již nyní probíhá zápis do hudebních kurzů
na rok 2010/2011.

• Výuka na flétnu
• Výuka hry na klavír
Další informace v knihovně

nebo na tel.: 281 973 864.

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
PRO DĚTI
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

Flanagan John
Francková
Havlík Jindřich 
Hulpach
Hulpach
Mueller
Mueller
Riordan Rick
Řeháčková 
Syrovátka 
Škorpilová 
Šťíplová Ljuba 

Hraničářův učeň 7.
Jako popelka 
Nejkrásnější říkanky
Zámecké pohádky 
Vykutálené pohádky 
Zuzka a poníci 6
Zuzka a poníci 5
Percy Jackson II.
Láska není samozřejmost
Nejkrásnější říkanky
Smutek sluší barbínám
Zajatci oceánu  

Archer Jeffrey 
Baker Tiffany 
Bauerová 
Britton Andrew 
Brown Dan 
Carlson Jeff
Carmichael
Cartland 
Cílek Václav 
Cimický Jan 
Clark Mary 
Cole Martina 
Cooper Robert 
Dionne Karen 
Garlock 
Gedge Pauline 
Geraghty Tony 
Granger  Ann
Haase-Hindenb
Handler 
Hardenová 
Hochgatterer
Indridason 
Jessop Carolyn 
Jiránek Josef 
Jordan Nicole
Kessler 
Kopecká 
Koukalová-Pallo 
Lake Jay
Mandžuková 
Michel katarina 
Monroe Robert
Novák Jan 
Parker Robert
Pears Lain 
Pius II, papež 
Prange Peter 
Quick Amanda 
Riebe Brigitte 
Robinson 
Ryška Tomáš 
Řeháčková 
Stainforth 
Štrougal 
Urbaníková
Vanoyeke
Vondráček Jan 
Walden Laura 
Walló Olga 

Cesta slávy 
Sladká vůně bolehlavu 
Stradona 
Ten zabiják 
Ztracený symbol 
Rok pandemie 
Boj o paměť
Vévoda v pasti 
Orfeus 
Soudce Ding 
Zrychlený tep 
Byznys
Tajemství zednářského kódu
Bod mrazu 
Srdce bouře 
Podruhé narozený 
Žoldáci 
Skvělé místo pro smrt 
Děvče z města
Můj horizontální život 
Smrt nenachází slova 
Sladkost života 
Růže smrti 
Mormonka 
Po stopách tajemných úkazů 
Svést nevěstu
V prezidentově tajné službě 
Zanícené národní obrození 
Všechny chutě  Severní Indie 
Srdce světa 
Výživa v těhotenství 
Odvážným (ženám) patří svět 
Cesty mimo tělo 
Alergenní rostliny 
Noční jestřáb 
Uloupená Madona 
Historie česká 
Poslední harém 
Dokonalý jed 
Čarodejnice a vévoda 
Kronos 
Svět bílého boha 
Buď mojí mamkou 
Lady Jane volání minulosti 
Paměti a úvahy 
Všechno nebo nic 
Hádanka z domu života 
A smrt byla na dosah 
Půlnoční rituál 
Na počátku byl kůň 

Jitka Kašparová, knihovnice
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na DUBEN 2010
Čtvrtek 1. 4. 2010, 19.30 KINO – KATKA
ČR 2009 / 90 min / dokument / od 12 let / Helena Třeštíková. Unikátní časosběrný dokument, mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky
a jejího marného zápasu se závislostí. Třeštíková provázela dnes třiatřicetiletou Katku téměř půlku jejího života. Výsledkem je sugestivní
obraz života, navždy poznamenaného závislostí a úpadkem.

Úterý 6. 4. 2010, 20.00 KONCERT – SKUPINA JEZINKY
Jezinky- svérázná  dívčí vokální skupina pod vedením Terezy Staňkové, která zároveň skládá Jezinkám písně. V našem repertoáru se dále
objevují písně lidové a to jak české tak např. bulharské. Tedy originalita, která se snoubí s jezinkovským šarmem.... Více na www.jezinky.eu.
Vstupné:60,-Kč

Čtvrtek 8. 3. 2010, 19.30 KINO –  POUTA
ČR / 2009 / 145min / thriller, od 12 let / Radim Špaček. Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin Finger, Luboš Veselý, Barbora Milotová,
Oldřich Kaiser. Antonín, příslušník tajné policie, psychopatický násilník, se nesmyslnou snahou získat Kláru obrací nejen proti nepřátelům
režimu, ale i proti vlastním lidem a systému samotnému. Mrazivé psychologické drama o lidské posedlosti v čase permanentního duševního
exilu. Sebevědomý a skvěle natočený film. 

Pátek 9. 4. 2010, 20.00 KONCERT – SKUPINA BLUESKLAN
Tentokrát již kompletní s frontmanem kapely Vlado Hoffmannem opět v Besedě. Bluesklan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár
zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie
Ray Vaughan. Hraje v klasickém obsazení kytara, harmonika, klávesy, basa a bicí a občas s hostující dechovou sekcí.. Vstupné: do klobouku

Neděle 11. 4. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250,-Kč.Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel.   720569245  nebo email: andreajan@seznam.cz

Neděle 11. 4. 2010, 16.00 KINO - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
USA / 2009 / 88 min / rodinný animovaný / dabing / Betty Thomas. Jsou zpět a nejsou sami. Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové
kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí trio Chipettky. Vstupné: 64,-Kč/os.

Pondělí 12. 4. 2010, 19.30 KINO – BÍLA STUHA
Rakousko / Německo / Francie / Itálie / 2009 /drama / 144 min / titulky / Michael Haneke. Hrají: Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich
Tukur. Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl přímým svědkem podivných událostí, jež se odehrály
několik měsíců před vypuknutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici. Zlatá palma a cena FIPRESCI – Cannes 2009 / Vítěz
Evropské filmové ceny za rok 2009 (nejlepší film, režie a scénář).

Úterý 13. 4. 2010, 20.00  VÝSTAVA – VERNISÁŽ VÝSTAVY – LACO DECZI - OBRAZY
Úterý 13. 4. 2010, 20.00 KONCERT – LACO DECZI AND CELULA NEW YORK
Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s převážně
americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho syn Ladislav "Vajco" Déczi. Décziho hudba je osobitou směsí
groovy jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Přichází
s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Ve své tvorbě se oprošťuje
od všeho nedůležitého přikrášlování a rád si dělá legraci z uhlazených, navoněných a napomádovaných komerčních zpěváků a hudebníků.
I proto bývají jeho vystoupení vyhledávanými kulturními událostmi, o nichž se pak ještě dlouho hovoří. Českým filmovým divákům je znám
především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. Vstupné: 280,-Kč, předprodej vstupenek kavárně KCB.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Čtvrtek 15. 4. 2010, 19.30                       KINO - MORGANOVI
USA / 2009 / 103 min / komedie / titulky / přístupný / Marc Lawrence. Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliot
Příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství.
Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí. Příjemný film, u něhož si divák může dobře odpočinout
a následně neodejde z kina s pocitem peněz vyhozených oknem.

Pátek 16. 4. 2010, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – EKO POHÁDKY
Tři známé pohádky O Červené karkulce, O Smolíčkovi a O Palečkovi tentokrát dětem zábavnou formou napoví, jak se chovat v přírodě.
Hraje Divadlo ŠUS. Vstupné: 45,-Kč/dítě, 50,-Kč/dospělý

Sobota 17. 4. 2010, 19.00 KONCERT – SKUPINA folkLET
Hrát budou písničky více i méně známé, radostné, pohodové a poetické...k té správné jarní pohodě, když už sněhulák roztál...Všichni jste
srdečně zváni, vstup je volný

Neděle 18. 4. 2010,  16.00 KINO – DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR / 2009 / 96 min / pohádka / Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin
Dejdar. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.
Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Vstupné: 65,-Kč/os.

Pondělí 19. 4. 2010, 19.30 KINO –ČERNEJ DYNAMIT
USA /  2009 / akční komedie / 83 min / titulky / od 15 let / Scott Sanders. Hrají: Michael Jai White, Arsenio Hall, Tommy Davidson, Kevin
Chapman. Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muž“ zásobuje místní sirotčinec heroinem a jím distribuovaný populární alkoholický nápoj
způsobuje fatální vedlejší účinky. Největší divácký hit letošního festivalu Sundance

Čtvrtek 22. 4. 2010, 19.30 KINO – PŮLNOČNÍ POLIBEK
USA / 2007 / komedie / 90 min / titulky / Alex Holdridge. Hrají: Scott McNairy, Sara Simmonds, Brian McGuire. Los Angeles, 31. Prosinec.
Wilsonovi je 29 let a právě končí nejhorší rok jeho života. Začíná nesmírně komická, chaotická a dojemná procházka ulicemi Los Angeles.
S přibližující se poslední hodinou roku čeká za každým rohem upřímný černý humor i lehce zranitelné city…Nejlepší americký nezávislý film
posledních let.

Neděle 25. 4. 2010 14.00 - 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
MALBA NA HEDVÁBÍ - použití kontur, mačkaná batika, v ceně šátek a toaletní taštička. Cena 320,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. 
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 29. 4. 2010, 19.30 KINO – FISH TANK
VB / 2009 / drama / 123 min / titulky / od 15 let / Andrea Arnoldová. Hrají: Katie Jarvisová, Michael Fassbender, Michael Fassbender
Patnáctiletá Mia žije se svou matkou a sestrou obyčejný život, který se ale změní, když si její matka domů přivede nového přítele. Connor je
milý, sexy, štědrý, zábavný, zajímá se o Miu a její sestru…a bude jen otázkou času, jestli bude i něco víc. MFF Cannes – cena poroty, MFF
Chicago – nejlepší herec ve vedlejší roli, MFF Edinburgh – nejlepší britská herečka

Středa 5. 5. 2010, 19.30 KONCERT – JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND             
Kapela Eliščin Band existuje od roku 2004 (zhruba) a 24.11. 08 jí vyšlo druhé album PROMĚNA. Koncertuje na všemožných scénách jak
tuzemských (Kolín, Jablonec nad Nisou, Brno, Praha, Štítná nad Vláří) tak i zahraničních (Paříž, New York, Wroclaw, Jeleni Gora).
Frontmanem kapely je herec a moderátor Jan Budař. Díky tomu bývá každý koncert velmi nečekaný.

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !

Rezervace a ceny vstupenek: Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplat-
nění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky
na 604 288 076.  Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.  Změna programu vyhrazena.



23

KULTURA

V sobotu 6. března 2010 jsme otevřeli ve výstavním
prostoru hned dvě výstavy. 

První je věnována 160. výročí narození Tomáše
Masaryka a druhá Krásám Prahy na barevných
fotografiích.

První výstavou chceme upozornit současné obyva-
telstvo na skutečnost, že osobnost Tomáše Masaryka
má i po desítkách let od jeho smrti stále mnoho co
říci i dnes. Jeho titul prezident – osvoboditel plně vy-
jadřuje, že jsme se mohli po třistaleté okupaci na-
šich zemí rakousko – habsburskými vládci stát zase
svobodnými občany. Proto jsme s radostí využili na-
bídky pana Ivana Vápenky. Když navštívil naši vý-
stavu „Odl skauti malují“ nabídl nám svoji putovní
výstavu ze života TGM. Na několika panelech umís-
til jak fotografický tak textový materiál a originální
známkové aršíky s vyobrazením TGM.

Druhou výstavu jsme uspořádali ve spolupráci
s redakcí časopisu Náš region. Pro náš prostor při-
pravil profesionální fotograf pan Václav Šebek kolekci
nádherných barevných fotografií Prahy. Na fotogra-
fiích můžeme pozorovat jak město prochází v pro-
měnách času staletími. Jak si přes staleté ponižování
v době vlády Habsburků, kdy bylo opovržlivě nazý-
váno Provinzialstadt (provinční město) si dovedlo
uchovat svoji důstojnost. Projevuje se jak zobrazová-
ním Hradu, chrámů i paláců, tak i poklidných zákoutí
a náměstíček. Jako Praha sídlo moudrých českých
králů, římských císařů, ale i sražené na kolena. Praha
okupovaná vstala znovu do své živé slávy a významu
ve chvílích, kdy se stala městem nově vzniklé svo-
body demokratické republiky v roce 1918.

Výstavu zahájila podporovatelka nejen našeho
muzea, ale i celé kultury v naší obci paní starostka
Andrea Vlásenková. Ve svém krátkém projevu ocenila
stále rostoucí aktivity Újezdského muzea. Ocenila
i skutečně vysokou úroveň vystavených kolekcí obou
autorů. Poděkovala i přítomným návštěvníkům. Ti i přes
sněhovou vánici téměř zaplnili prostor muzea.

Oba autoři potom pohovořili o svých předvede-
ných exponátech, o své práci vůbec. V následující
besedě s oběma autory ukázali návštěvníci, že naše
vernisáže nejsou dostaveníčkem snobů, jak se to
mnohde děje, ale že pro ně je to možnost pookřát
v tomto uspěchaném světě. Dát se doslova pohladit
plody nejrůznějších druhů umění.

Je krásné, že i tentokrát poskytli oba pánové své
kolekce, ale i dopravu a instalaci zdarma. Výstava je
přístupna každou středu od 14 do 18 hodin a kaž-
dou sobotu od 13 do 17 hodin až do 27. března.
Vstup je zdarma.

Je možné , že se nám podaří jednu z výstav pro-
dloužit až do poloviny dubna.

10. dubna 2010 proběhne od 10 hodin verni-
sáž výstavy věnovaná 60. výročí založení PTP –
pomocných technických praporů. Ty byly zalo-
ženy rozkazem nově jmenovaného ministra národní
obrany Alexeje Čepičky v dubnu 1950. Předešlý mi-
nistr generál Ludvík Svoboda odmítal podepsat je-
jich zřízení. Byly zrušeny až v roce 1958
prezidentem Antonínem Novotným. Do nich byli
umisťováni muži od 18 do 60 let, které stranické or-
gány KSČ považovaly za nebezpečné režimu. Proto
byly řízeny nejen důstojníky armády, ale i důstojníky
OBZ a DOZ. Za doby jejich existence prošlo jimi více
než 22.000 mužů, a to jak normálních vojáků, tak
i kriminální živly po propuštění z věznic. Kopírovali
tím německé koncentrační tábory z let 1933 – 40.
Za pobytu v nich zahynulo více než 400 „vojáků“.

Protože se nám nepodařilo získat dostatek materi-
álu od dosud žijících příslušníků PTP z naší obce ani
od jejich pozůstalých, pořádáme tuto výstavu ve spo-
lupráci s Vojenským historickým muzeem na Žižkově.

Při vernisáži vystupují frekventanti hudebních
kursů při místní knihovně.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

ZE ŠKOLY

Nechme dnes o dění v Masarykově ZŠ promluvit
reportéry, kteří se ho osobně zúčastnili:
Veletrh cestovních kanceláří ve škole? To jste ještě
neslyšeli! Druhý stupeň Masarykovy základní školy
se zúčastnil projektu s názvem „Veletrh cestovních
kanceláří“.

Byly určeny skupiny žáků šestých až devátých
tříd. Ty si vybraly jednotlivé kontinenty a měly za

úkol vytvořit reklamní kampaň a nalákat „záka-
zníky˝(žáky 1. stupně), aby si vybrali právě tu ces-
tovní kancelář  a aby jeli právě do té oblasti, kterou
třída (cestovní kancelář) nabízela. 

Den před tím sledovala žákovská porota, jak pra-
cují. Všechny skupiny, které jsme zpovídali, to ba-
vilo. Podle poznatků porotců je pro  většinu žáků
tento způsob výuky zábavnější než (m)učení se v la-

VELETRH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
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vici. Také se naučíme pracovat ve skupině s jinými
žáky.

Informace byly získávány hlavně z internetu, en-
cyklopedií a naučných videí. Pár žáků si vybralo
i katalogy  cestovních kanceláří. Díky nim si můžou
doopravdy zjistit, jak to v té kanceláři chodí, jak to
tam vypadá a získají spoustu dobrých zkušeností.

Skupiny předvedly promítání na  interaktivní ta-
buli, plakáty, mapy, fotografie. Některé skupiny měly
dokonce vlastní katalogy, nechyběly ani ceníky,
ochutnávky tradičních jídel, ukázky tanců a tradiční
obleky, hudba, kvíz a moc hezké předvedení práce

Porota hodnotila název kanceláře, prezentaci
i v angličtině, získané informace o státech, upou-
távky na zájezd a „překvapení“ (jakoukoli originalitu)
pro zákazníky.

Daniela Seigová, Martina Ledvinová 5.A
Štěpán Vácha, Kateřina Weichetová 5.B

Pavla Nekvapilová 5.C, porotci
Jak vidno, reportéři se druhého dne změnili v žá-

kovskou porotu a spolu s hlasováním „zákazníků“
rozhodli o vítězné cestovní kanceláři. Která byla ta
první, druhá, třetí …, není třeba psát, vyhráli všichni.
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Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

INFORMACE NEJEN O VÝSLEDKU ZÁPISU 
DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2010/2011
Zápis se konal ve dnech 21. a 22. ledna 2010 a celkem se dostavilo 163 žadatelů o při-
jetí. Z tohoto počtu cca 20 rodičů žádá pro své dítě odklad školní docházky (ještě

probíhají návrhy). Přednostně byly přijaty všechny děti s doloženým trvalým bydlištěm v naší MČ-
Újezdě nad Lesy.  Z kapacitních důvodů nebylo vyhověno 25 žadatelům, u kterých probíhá odvolací
řízení.  V příštím školním roce tak bude otevřeno 5 prvních tříd s naplněností 26-28 žáků ve třídě.
Během března budou děti předběžně rozděleny do jednotlivých tříd - s přihlédnutím k přání rodičů (při
zápise - vazba na kamarády aj.), jmenné seznamy zveřejníme na webu školy www.zspolesna.cz Jako
třídní učitelky přecházejí plynule dvě kolegyně od končících pátých tříd, obsazení dalších tříd je v jed-
nání. Rodiče dětí budoucích prvňáčků tak zveme na první třídní schůzku - na středu, 12. 5. t.r.,
od 17:00 hod do budovy školy v parku (Staroklánovická 230). Kromě získání potřebných informací
před zahájením školní docházky zde bude možné „doladit“ rozmístění dětí - již s třídními učitelkami.

Vladana Vacková, v. r
ZŘŠ pro 1.stupeň ZŠ

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový rok pro nás malé začal velice hezky. Celé dva měsíce jsme se radovali z bílého nadělení. Bobování

na umělém kopečku, stavění ledových pevností, vytváření obrázků a stop ve sněhu patřilo k nejoblíbenějším zá-
bavám. K zimnímu období také patří masopustní a karnevalové veselice. Ani my jsme nezůstali pozadu. Na jedno
dopoledne jsme se my malí, ale i naše velké kamarádky proměnili v pohádkové a filmové postavy. Při tancování,
soutěžích, zpívání a tombole čas ubíhal mílovými kroky.

Koncem února nás navštívili rodiče s dětmi na dni otevřených dveří. Měli možnost si školu nejen prohlédnout,
ale také se o ní něco nového dozvědět.

Březen byl ve znamení dvou velkých akcí. První byl
zápis do mateřských škol v Újezdě nad Lesy. Přijímací
řízení probíhá podle kritérií, která schválil zřizovatel.
Naše škola má volných asi 19 míst. Proč asi? Rodiče
budoucích prvňáčků mají možnost rozhodnou se pro
odklad školní docházky do konce května 2010. 

Druhou akcí byla odpolední keramická dílna pro ro-
diče, prarodiče a sourozence. Nálada byla výborná
a výrobky jeden hezčí než druhý.

Nyní se moc těšíme na opravdové jaro a nová pře-
kvapení, která jsou pro nás určitě připravena. 

Více se o nás dozvíte na internetových stránkách 
www.mscenticka.cz. 
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Pražské přebory jsou dvoudenní akce, při které
jsme nemohli pochopitelně chybět. Přebory se konaly
na Strahově v nafukovací hale ve dnech 24. 2. -
25. 2. 2010

První den jsme zahájili účastí ve sprintech na 60 m.
Dva hoši Tomáš Hanák a Martin Jurča a dvě dívky Mo-
nika Folberová a Tereza Wágnerová se dostali do finá-
lových běhů B, všichni v osobním rekordu, Karolína
Petráňová se do finále nepodívala.

Pak následovaly běhy na 150 m,  kde Tereza Erbe-
nová časem 22:14 a Václav Cubínek časem 20:03 ne-
postoupili z rozběhů. Tady máme ještě rezervy, které
se do letní sezóny pokusíme v tréninku dohonit.

První den se uzavíral nejdelším během přeborů -
3.000 m chlapců. V sedmičlenném startovním poli jsme
měli tři zástupce. Na prvních dvou místech se ihned
od začátku drželi dva soupeři z SK Jeseniova, taktický
boj se rozhořel až o třetí místo, kterého se zúčastnil
i náš Petr Foltman. Petr běžel velice dobře, nenechal
se „vybláznit“ soupeři, kteří neustalé měnili tempo.
Jeden ze soupeřů dokonce použil taktiku předběhnout
a zastavit přímo před Petrem, tím ho zbrzdil, ale na-
štěstí nevykolejil z tempa. První hoch používal lyžař-
ský pokřik, a na své soupeře které se mu podařilo
doběhnou o kolo, volal ,,stopa, stopa“( asi si spletl sport
– možná to byl závodník v běhu na lyžích) a kluci po-
slušně uskakovali, s tím jsem se taky ještě nesetkala,
myslela jsem ,že běžec má své soupeře obíhat,
no, taky asi neznám všechno.

Péťovi Foltmanovi se podařilo udržet třetí pozici a solid-
ním výkonem 11:22.16 si doběhl pro bronzovou medaili. 

Den druhý pro nás začal skokem do dálky děvčat.
Dvě děvčata Katka Erbenová skokem 4,28 m na 7.
a Monika Folberová skokem 4,20m 8. místě mohou být
spokojena, je to dobrý začátek  pro další závody, jistě
se budou v letošní roce zlepšovat. Obě si udělaly
skvělé osobáky.

Poté se začalo konečně běhat, na řadě byly běhy
na 800 m. 

Běh dívek se stal víceméně taktickou záležitostí,
žádná z děvčat nechtěla jít dopředu diktovat tempo, na-
konec se naše Aneta Nováková konečně rozhoupala
a vzala za to, a je z toho 1.místo, zlatá medaile a titul
Přeborník Prahy. V závodě běžely ještě dvě naše dívky
Tereza Wágnerová o Kristýna Mařasová na 4. a 5. místě,
obě v osobním rekordu. 

Chlapci vyběhli o něco svižněji, ale také to nebyl nej-
rychlejší závod sezóny, náš Tomáš Hanák běžel na třetí
pozici až do cílové rovinky, kde přesprintoval druhého
závodníka z Kladna, který běžel mimo soutěž, ale
Tomáš tím potvrdil druhé místo a má stříbro. Druhý náš
závodník Martin Jurča byl čtvrtý časem 2:30,63, ale
vzhledem k tomu, že to byl jeho teprve druhý běh
na 800 m, se nám Martin jeví velice nadějně.

Běhy na 1500 m bych raději nehodnotila, všichni vědí
co bylo špatně a co je třeba dělat, běhat, běhat
a běhat…

Ve skoku do dálky chlapců nás reprezentoval Vašek
Cubínek. Skokem 5,36 m,  což je jeho nový osobní re-
kord, se dostal do užšího finále, kde nakonec obsadil
čtvrté místo,kde mu k získání bronzové medaile chy-
bělo pouhých 7 cm a na zlatou medaili 14 cm. Velice
dobrý výkon.

Den uzavíraly štafety 3x 300 m. První běžela děv-
čata, naše holky byly !opět! postavené do druhého
běhu, a to pro ně znamenalo výzvu. Ony přeci patří
do prvního běhu, a tak se naše děvčata za velkého he-
cování trenérky Zuzany Olšinové rozhodla, že to všem
dají náležitě vědět a ukážou, kdože jsou ty „zelené ža-
bičky“ (zelenočerné dresy). První běh měl pouze dvě
kvalitní štafety, kterým by naše děvčata byla soupeřem.
Nezbývalo, než běžet co to dá a holky skutečně za-
braly, musím je strašně pochválit. 

Na prvním úseku rozbíhala Tereza Wágnerová (no-
váček jak na štafetě, tak v běhu na 800 m) předávala
na druhém místě s minimální ztrátou Kristýně Mařa-
sové a ta již bředběhla soupeřku z Olympu Praha
a předávala Anetě Novákové z první pozice, Aneta byla

PRAŽSKÉ ATLETICKÉ PŘEBORY ŽACTVA V HALE



27

SPORT

jako vystřelený šíp a vletěla do cíle časem 2:20,72
čímž zaostaly za druhou štafetou z prvního běhu
o pouhých 0:0,44 vteřin, což znamená, že by v přímé
konfrontaci mohly obsadit patrně i druhé místo. Tím by
samozřejmě tento běh a boj byl velice zajímavý i pro
diváky. Ještě chci podotknout, že naše štafeta na roz-
díl od většiny štafet soupeřů, kteří staví ze závodníků
na 150 či 300 m) byla sestavena ve všech tří děvčat,
která před několika málo desítkami minut běžela kva-
litně 800 m!

Jen pro zajímavost, děvčata která byla za naší štafe-
tou v druhém běhu  měla čas až 2:25,02. Takhle se
našim podařilo z druhého běhu brát bronz, ale pro nás
má tato medaile cenu zlata.

Obě trenérky jak Zuzana tak Bára chvílemi ztrácely
vědomí a držely se za srdce – ale přežily!

Hochům se štafeta nevyvedla, Martin Jurča rozbíhal
velice dobře, tam bylo ještě vše v pořádku, předal Vaš-
kovi Cubínkovi a ten si málem s Tomášem Hanákem
nepředali štafetový kolík v předávacím území. Nakonec
to stihli, ale Tomáš musel téměř zastavit. Ztrátu se mu
již nepodařilo dohnat, obsadili 7. místo. Ale i to je sport.

Za všechny medaile děkujeme, všem,  co si udělali
osobní rekordy gratulujeme.

K ostatním výkonům, víme kde nás bota tlačí a kde
musíme potrénovat, nyní se již můžeme těšit na jaro,
které nám přinese další krásné závody a nové výkony.

Bára Plzenská

NAŠE RADOST Z HALOVÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V sobotu 20. 2. 2010 se konalo halové mistrovství české republiky v atletice dorostu a juniorů. Běželo se v praž-

ské hale na Olympu Praha ve Stromovce. 
Náš oddíl ŠSK Újezd nad Lesy měl pouze jedinou startující závodnici, Gabrielu Emanov-

skou v kategorii dorostenek na trati 3000 m, běhu se zúčastnilo 11 závodnic z celé republiky. 
Naše Gábina se rozhodně neztratila, papírově měla na umístění do 6. místa, které překonala

o dvě místa směrem nahoru a doběhla na úžasném čtvrtém místě časem 11:20:61. Konkurence
byla veliká, děvčata na prvních místech jsou většinou z oddílů (TJ Nové Město nad Metují, TJ
Havlíčkův Brod nebo Atletika Poruba o.s.), kde mají možnost trénovat i v zimě např. na běžkách v hornatých teré-
nech, to u nás v Kolínské rovině tyto možnosti nemáme.

Dvoustovkový ovál musela děvčata oběhnout 15krát, a rozložení sil bylo otázkou taktiky. Pod vedením trenérky
Zuzky Olšanové, byla Gábina pobízena k rychlejšímu tempu a příkazy k předběhnutí soupeřek plnila Gábina
do puntíku. Trénérka Zuzana ( v doprovodu ostatních trenérek Dany a Báry) kaučovala a povzbuzovala tak hla-
sitě, že se o jejím povzbuzování zmínil i hlasatel pan Přibáň  a pochválil její zápal, se slovy “takhle to má vypa-
dat na atletických závodech”! My ostatní trenérky jsme také povzbuzovaly, ale nemáme bohužel tak sytý hlas,
takže nás nikdo nepochválil.

Příprava byla vzorná i na straně rodiny Emanovských, na požádání donesli něco ostřejšího pro povzbuzení sebe
a trenérů, protože jak známo, rodiče a trenéři trpí více než samotná běžkyně. Takže za hruškovici ještě jednou díky!! 
Závěrem bych chtěla ještě jednou pochválit Gábinu Emanovskou za skvělý výkon a osobní rekord, který je novým
příslibem do letní sezóny. Jen tak dááál!

Barbora Plzenská

ÚJEZDSKÝ DUATLON, 18. DUBNA 2010
Dobrá zpráva pro Vás, aktivní sportovce

a nadšence. Stejně jako v loňském roce pro
Vás totiž občanské sdružení Tři pro zdraví,
ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy, připra-
vuje Újezdský duatlon – atraktivní akci kom-
binující běh a jízdu na kole. A stejně jako loni
nezůstane jen u závodů, ale máme pro Vás
připravený i bohatý doprovodný program.
Vy se můžete těšit např. na lanovou dráhu
od specialistů z lanového centra PROUD
a Vaše děti na zkrácenou verzi duatlonu
nebo třeba zajímavé hry od OS Rarášek.

Přijďte si po zimě zasportovat s přáteli či
dětmi nebo se podívat na super výkony
v neděli 18. dubna od 10 hodin na multi-
funkční hřiště za starou školou. Stanete se
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navíc součástí celého ÚJEZD.NET „Seriálu tří závodů pro zdraví“, který pak pokračuje orientačním závodem
na horském kole v Klánovicích 23. května a „klasickým XC“ (vytrvalostní závod na horském kole) v Úvalech – již
tradičně na konci prázdnin 28. srpna. Navíc, pokud se zúčastníte všech závodů, můžete v tombole vyhrát ceny
v hodnotě 15.000 Kč.

Na www.triprozdravi.cz najdete nejen všechny potřebné informace, ale i například mapky závodu a fotky z mi-
nulého ročníku. Tak neváhejte a na našich stránkách využijte zvýhodněnou online registraci!

Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu
Marek Lejsek (Marek.Lejsek@seznam.cz)
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DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

Když jsem v lednu psala povídání
o zahrádce na únor, nepomyslela
jsem ani jednou na to, že v půli
března, kdy píši tyto řádky bude
stále ještě zima u své vlády, venku
bude poletovat sníh a v předpovědi
bude 50 cm sněhu. Všechny ty
pěkné plány na únor a březen co
na zahradě udělat, vzaly za své
a nyní se opravdu musíme řídit po-
časím a veškeré práce se nám na-
těsnají na opravdové jaro a to až
po 21. březnu. Sice pranostika říká
„ Březen za kamna vlezem, duben,
ještě tam budem“, ale pevně do-
ufám, že jarní sluníčko již k nám ne-
bude tak skoupé, jako to zimní. 

Dnes jsem přišla z přednášky
př. Jaroslava Krause a ten si tako-
vouto zimu pochvaluje a říká, že pro
ovocné stromy a přírodu je zima
bez teplotních výkyvů velice dobrá,
jen my lidé jsme si odvykli. 

Na přednášce jsme byli poučeni,
že pokud budeme kupovat nové
stromky máme je kupovat  u odbor-
níků v zahrádkářských centrech
a zajímat se pouze o imunní, rezis-
tentní  nebo hypersensitivní odrůdy:
Podělím se s vámi o názvy nejlep-
ších odrůd, co jsem stačila zapsat: 

Švestky – Jojo – hypersensitivní
Meruňky – Elena, Katynka, Har-
layne, Veharda, Betynka, Weecod,
Orange Red
Jabloně – letní: Hana, Nela, Ame-
tyst, Lena
Pozdní: Rubinola, Topas Red,
Topas, Rosana, Rajka  
Broskve – Redhaven, Farhaven,

Morettini 3, Envoy, Kreshaven, Syn-
fony, Favorita, Kandor
Třešně srdcovky – Rivan, Kare-
šova, Aranka 
Višně – sladkovišně Favorit 
Rybíz černý – Titania, Fëtödy
Rybíz červený – Jesan, Trend,
Losan, Detvan, Tatran
Angrešty – Rolonda, Rokola Pax,
Remarked

Pokud jsem nějaký název zapsala
špatně, tak se omlouvám. 

Šeřík 
Když se tak dívám po zahradách

a vidím okrasné dřeviny různých
druhů, tak si uvědomuji, že z našich
zahrad se vytrácí před léty tolik ob-
líbený šeřík. Jeho vůni nenahradí
žádná jiná rostlina. A tak Vám o nich
napíši pár informací. Původní dva
druhy šeřík obecný a šeřík karpat-
ský mají původ v Evropě, ostatní
druhy jsou původem asijské - Čína,
Afganistan, Tibet, Korea a Japon-
sko. Šeříky jsou nenáročné. K dob-
rému růstu a každoroční hojnosti
květů bezpodmínečně potřebují
po celý den slunné místo, hlinito-
písčitou vzdušnou, vododržnou, hu-
mózní zeminu s dostatkem vápna.
Nemají rády zem těžkou, jílovitou,

zamokřenou studenou. Většinou ku-
pujeme roubovance, pak musíme
odstraňovat výrůstky rostoucí
z podnože. Nejlépe rostou pravoko-
řenné,  rostou rychleji, tvoří silnější
rostliny  s větším kořenovým systé-
mem, začínají dříve a bohatěji
kvést. Veškeré výhony co vyrostou
od kořenů jsou identické s hlavní ro-
stlinou. Pokud nám rostlina svým
vzrůstem nevadí, odstraňujeme
pouze v létě odkvetlé laty. Šeřík vět-
šinou netrpí chorobami, v poslední
době se vyskytuje vlnovník šeří-
kový, projevuje se zmnožením pu-
penů, které nekvetou. Můžeme
v době rašení provést postřik např.
Omite 30W, nejjednodušší je vě-
tvičku odstřihnout a spálit. Šeříky
jsou vhodné do všech typů zahrad
a pro svou širokou až neuvěřitelnou
škálu barev od krásné bílé, žluté,
modré purpurové, červené, růžové
a všechny jejich odstíny. Zvolíme-li
si různé odrůdy, pak nám šeřík bude
kvést od konce dubna – Maideńs
Blush až po druhy kvetoucí
v červnu – šeřík pekingský.  

Begonie    
Jistě se budeme připravovat  na letní
osázení truhlíků.  V předcházejícím

ZAHRÁDKA SE PROBUDILA 
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DUBNOVÁ ZAHRÁDKA

povídání jsem psala o petúniích
a dnes se zaměříme na begonie
hlíznaté, vhodné na  severní a vý-
chodní stranu. Vysazují se z koupe-
ných hlíz zpravidla koncem února
nebo v březnu do rašeliny 5 cm pod
okraj, v teple je necháme naklíčit
a pak zem přisypeme. Kdo nemá
podmínky lze je koupit již jako
rostliny a opatrně přesadit. Mám
zkušenost, že když je dám naklíčit
později, předem je ale namočím
na 24 hodin rostou také dobře
a po zmrzlých, kdy je již stabilní
teplota je mohu dát na pevné sta-
noviště. Z druhů se pěstují keříč-
kové s pevným stonkem nebo
s nepevným převislé. Begonie jsou
náchylné na padlí, které se objevuje
koncem srpna. Této jediné neřesti
můžeme předejít postřikem Bayle-
ton, Rubigan případně Biool. 

Mezi begonie patří velmi oblíbené
voskovky – begonie semperflorens.
Hodí se do truhlíků, misek – ty mají
výšku 11 – 20 cm nebo i do záhonů
– výška 30 cm.  Jsou odolné vůči
slunci a i suchu,. Kvetou celé léto až
do prvních mrazíků, kdy jejich krása
okamžitě končí. Můžeme si je pře-
chovat i přes zimu do nové sezony,
ale většinou se tak neděje.
Ze všech begonií  se pěstují nej-
snadněji. Jsou pestré v barvě listu
i květu v kombinacích zelené nebo
bronzové až červené listy s květy
bílými, růžovými, červenými, květy

s odlišným lemováním. Rostliny ku-
pujeme již velké vhodné přímo k vý-
sadbě a ven je dáváme, když již
nehrozí mrazíky. Kdybychom se
snažili si je vypěstovat, byli bychom
překvapeni jejich semeny, je to nej-
menší semínko – vlastně jako prach
a tak setí a několikeré přepichování
je zkouškou trpělivosti raději tuto
mravenčí práci přenecháme odbor-
níkům. Begonie jsou vápeno-
střežné což znamená, že nesnášejí
vápník a to v zemině  a i v hnojivu.
Sázíme je do takové země jako
azalky, vřesovištní rostliny, borůvky
a hnojivo používáme také takové
jako zeminu. Můžeme použít i hno-
jivo pro orchideje.  

Trávník  - plíseň sněžná
Možná, že s touto radou jdeme
pozdě, ale ještě lze ledacos za-
chránit. Tím, že na trávnících ležel
dlouho sníh, po jeho odtání jsme
zjistily bílé kruhové skvrny, které se
rozšiřují v mokvavé fleky s bělavým
myceliem – podhoubím. Děje se tak
pro nadměrnou vlhkost, vysokou
hodnotu Ph půdy a nedostatečné
provzdušnění. Tyto plochy je nutné
provzdušnit a to ostrými hráběmi,
vyhrabané zbytky odklidit. Dle př. Dvo-
řáka, který celou problematiku na-
studoval byl speciální přípravek
na plíseň sněžnou Hertigane, kte-
rému skončila registrace a již nesmí
být v prodeji. Stejné účinné látka má
prostředek ORTIVA, který má regi-

straci jen na zeleninu ( okurky, raj-
čata) v návodu se o plísni sněžné
nedočtete, ale vzhledem ke stejným
účinným látkám je vhodný.
Na přednášce nám př. Kraus dopo-

ručil přípravek Dithane DG Neotec
a řídit se návodem. 

Poděkování  
V pátek 6.3.2010 jsme se sešli
v parku u pomníku T.G. Masaryka.
ČZS  děkuje dětem z prvé a druhé
třídy za velmi pěkné zpívání
a p. učitelkám Havlíkové a Synkové
za dokonalé nacvičení a vedení.  
Organizační záležitosti:
O veškerých našich akcích budete
informováni ve vývěsných skříň-
kách, stránkách Zpravodaje a inter-
netových stránkách organizace
www.kvetyujezda.ic.cz. 
V případě osobních dotazů na zná-
mých telefonních číslech členů vý-
boru: Exnerová Blanka 281 971 101
Manželé Líznerovi 281 972 219
Vacková Jitka  281 372 364 - zájezdy
Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

1 4 8

5 1 8

3 8 1 2 4 5

5 1 4 9

4 3

7 3 8 4 9 5 2

3 4 6 1

4 6 1 7 3

1 6 9 2 7 8 5

SUDOKU

Pravidla SUDOKU

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

* žádná číslice se nesmí v jedné řádce opakovat dvakrát
* žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dva-

krát

* žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát

Zadání - pro středně pokročilé
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Před pár lety mne v jednom
čísle červnové „Annonce“ zaujal
zajímavý inzerát. Někdo hledal
dva spolucestující pro cestu
do Paříže začátkem následují-
cího měsíce. Jako důvod uváděl
vytížení svého vozu a úsporu

na nákladech, neboť jede jen on a jeho žena.
Vzpomněl jsem si, že mne už několik let zve jeden

z mých bývalých německých klientů, který se usadil
v Melunu, což je skoro předměstí Paříže, a že bych
mohl využít nabízené možnosti levnější a pohodlnější
dopravy, a konečně ho navštívit. Naposledy jsem tam
byl v roce 1991, tedy již před drahnou dobou, a byl
jsem zvědav na změny, které se za tu dobu jistě ne-
vyhnuly ani této velkometropoli. 

Takže jsem po několika dnech zavolal na telefon
toho inzerenta a domluvil s ním schůzku v jedné sta-
ropražské vinárně. Přišel jsem přesně v dohodnutý čas
a překvapilo mne, že už tam můj potenciální dopravce,
podle dohody s lahví Bohemie v nádobce s ledem,
seděl. Upřímně řečeno, neudělal na mne žádný velký
dojem. Nevysoký člověk, odhadem tak něco k šede-
sátce, s pivním břichem a napůl holou hlavou. Tlustý
krk zdobil neméně tlustý zlatý řetěz, každou ruku
po dvou prstenech, a levé zápěstí zatěžkávaly velké,
rovněž zlaté Rollexky. 

Představil se jako Václav Kroužil a záhy se pochlu-
bil (nevím, čím jsem si zasloužil takovou důvěru, snad
zapůsobily i ty bublinky), že díky manželčiným restitu-
cím mají na Žižkově jeden malý hotel a po Praze pár
řeznických obchodů „poněváč sem byl patnáct roků ve-
doucim velkoprodejny Masny“. Výlet do „toho Paříže“
(později jsem poznal, že si v řeči pletl nejen mluvnické
rody) se mu teď hodí, protože na těch pár dní ho ve ve-
dení firmy zastoupí jeho bratr. Jednoho zájemce už zís-
kal, a já budu druhý.

„Pojedeme mym Mercedesem, podívejte, timhletim“,
hrdě položil na stůl fotku toho Medáka s vilou jako zámek
v pozadí, „a všechny se na nákladech, tedy spotřebova-
nej naftě stejnoměrně podělíme. To je fajr, ne ?“

Ani mne nepřekvapilo, že to „fair“ vyslovil tak jak ho
někdy poprvé viděl napsané. Pak vyřkl pravděpodob-
nou částku připadající na jednoho pasažéra a protože
se mi zdála přijatelná, aniž jsem si ji později prověřil
souhlasil jsem. Bylo mi jen divné, že takový evidentně
dobře situovaný člověk potřebuje ušetřit pár stovek jíz-
dou s cizími lidmi a s tím souvisejícími riziky. A taky
jsem se ho na to zeptal.

„Pane, to je věc ekonomiky, kterou já celej svůj život
ctím. Přeci by nebylo hospodárný, aby v jednom autu jeli
jen dvá lidi, žejo! Mně život naučil šetřit, jinak bysme ne-
měli co máme. Bylo by škoda jak těch peněz, tak i nafty,
který je na světě čim dál míň, a vy na tom taky vyděláte!“ 

Tomu jsem už nechtěl oponovat, a tak jsme se do-
hodli, že se příští sobotu v šest hodin ráno všichni se-

jdeme u jeho vily v Kunraticích. Řekl mi adresu, a po-
seděli jsme ještě asi půl hodiny, kdy se mi stačil po-
chlubit, že měl loni „vobrat za jedenáct melounů a váleli
se štyry tejdny na Šajšilách“. Když jsme se zvedli k od-
chodu a vrchní přišel inkasovat (stačil jsem vypít jen
dvě decky Tramínu za třicet kaček), zaplatil jen
za sebe. Dobrá, proč ne, nebylo dohodnuto, že účet za-
platí on, ale přece jen jsem čekal (spíše jako spole-
čenské gesto než úsporu tří desetikorun), že tu moji
dvojku taky zatáhne.

V domluvený den, byla to sobota, jsem pár minut po
šesté dorazil k tomu luxusnímu stavení, kde už čekal
i ten druhý pasažér, asi třicetiletý inženýr jednoho praž-
ského podniku. Oba jsme měli jen malé cestovní
brašny s nezbytnými osobními věcmi a tak se ještě
vešly do obrovského kufru, plného zavazadel majitele,
a patrně hlavně jeho drahé polovičky. No, drahá být
musela, protože ten kov, co na ní visel, by jistě hodil
aspoň čtvrt miliónu, ale jeho polovičkou rozhodně ne-
byla, spíše bych řekl, jedenapůlkou. Všichni jsme se
navzájem představili, nasedli a v sedm patnáct odrazili. 

První problém nastal hned po pár kilometrech, pro-
tože pan podnikatel, jeho žena mu říkala Vašíku, najel
na konci Barrandovského mostu do nesprávného
pruhu a místo nahoru na Barrandov, vjel na silnici
na Zbraslav. Musel dojet až k benzinové pumpě, kde
teprve mohl obrátit. Když jsme se zase dostali na Jižní
spojku, vypadalo to, že už vesele pofrčíme k našemu
dalekému cíli. Nasadil na tacháči stotřicítku a pustil
na přehrávači kazetu s Moravankou. Nemám nic proti
dechovce, ale všechny čtyři repráky, z toho dva za na-
šimi hlavami, pod tlakem těch decibelů jen duněly.
Deset minut jsme to vydrželi, ale pak můj spolupasažér
požádal nesměle o ztlumení. 

„Nemáte rád muziku, mladej? Prej povznáší
ducha a mně drží, abych neusnul, ale trochu to
k vůli vám přitáhnu.“ 

Moc to „nepřitáhl“, ale už to bylo snesitelnější. Tak
jsme dojeli až k Mekáči za Holoubkovem, kde samoz-
řejmě zastavil a oba se tam pohodlně usadili. My dva
jsme, abychom
tam nestáli na su-
cho, vypili po ke-
límku Sprajtky
a počkali na la-
vičce venku. Když
panstvo konečně
od hambáčů a pití
vstalo, ukazovaly
moje hodinky už
půl desáté. 

Pokračování 
příště

Luděk Ťopka

ČTENÍ PRO RADOST

VÝLET DO PAŘÍŽE

VÝSLEDKY 
SUDOKU
2 1 4 3 5 8 9 6 7
6 5 7 2 4 9 3 1 8
3 8 9 1 7 6 2 4 5
5 2 1 6 8 3 4 7 9
4 9 6 7 1 2 5 8 3
7 3 8 4 9 5 1 2 6
8 7 2 5 3 4 6 9 1
9 4 5 8 6 1 7 3 2
1 6 3 9 2 7 8 5 4



31

Vážení čtenáři, 
Zdravím vás v dubnovém čísle újezdského zpravodaje. Jelikož měsíc duben nám začíná velikonočními svátky,

připravila jsem pro vás nějaké tradiční velikonoční recepty. Doufám, že vám velikonoční beránek a nádivka budou
chutnat a přeji vám všem příjemné strávení velikonočních svátků, které snad už budou provázeny slunečným
počasím a jarní pohodou. 

Martina Nejtková, redakce

TTVVAARROOHHOOVVÝÝ  BBEERRÁÁNNEEKK  TTVVAARROOHHOOVVÝÝ  BBEERRÁÁNNEEKK  
250 g polohrubé mouky, 250 g moučkového cukru,
250 g hery, 250 g polotučného tvarohu, 1 prášek do pečiva,
5 vajec, máslo na vymazání formy a strouhanku

Ušleháme vejce, cukr a vlažnou rozpuštěnou heru
do pěny, pak zašleháme tvaroh. Nakonec po částech
přidáváme mouku s práškem do pečiva. Těsto nalijeme
do dobře vymazané formy beránka, která se vysype
strouhankou.  Pečeme cca hodinu, necháme trochu
vychladnout a pak vyklopíme z formy. Vezmeme dvě
rozinky, které umístíme jako oči. Beránka můžeme
pocukrovat moučkovým cukrem nebo polít čokoládovou
polevou.

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  NNÁÁDDIIVVKKAAVVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  NNÁÁDDIIVVKKAA
400 g bůčku nebo vepřového masa, 400 g uzeného masa,
160 g másla, 8 vajec, sůl, pepř, jarní bylinky / operec, kopřiva/,
petrželka, pórek, pečivo – 1 až 1,5 veky nebo 15 rohlíků 

Máslo utřeme se žloutky a solí, přidáme drobně nakrájené
uvařené maso, na kostičky nakrájenou žemli, kterou zvlhčíme
vývarem z uzeného masa, bylinky, pórek, pepř. Našleháme
z bílků sníh, lehce promícháme se směsí a dáme
do vymazaného plechu zapéct do růžova.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

PLACENÁ INZERCE

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz 
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová
jádra • zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu
rodinných domů aj. • vše možno tzv. na klíč

DOUČOVÁNÍ  ŽÁKŮ ZŠ V průběhu celého školního roku nabízíme
individuální doučování žáků ZŠ (po dohodě i SŠ) z matematiky, českého
jazyka, angličtiny, případně i dalších předmětů. Naši lektoři pomohou Vašim
dětem s přípravou na přijímací zkoušky, děti si prohloubí a upevní znalosti
získané ve škole. Výuka probíhá v budově ZŠ Běchovice. Cena lekce: 200 Kč.
V případě zájmu nás kontaktujtena tel. č.: + 420 733 685 911 
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

S masážemi až za Vámi ...
www.masaze-kvam.cz

Klasické a rekondiční masáže 
v pohodlí Vašeho domova.

D o p r a v a  a  k a ž d á  1 0 .  m a s á ž  z d a r m a !
Tomáš Seifert

Tel.: 728 003 325                     E-mail: t.seifert@email.cz
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placená
inzerce & reklama

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

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

Hledáme k pronájmu vhodný komerční objekt
nebo RD bez zařízení v lokalitě Újezd nad Lesy

pro provoz dámského fitness.  
Kontakt tel.: 777 317 175, 604 101 095, 

e-mail: info@mojasport.cz. 
Za nabídky děkujeme.

LEVNÉ SKLADY – NAJDEŠ TADY
Menší skladové prostory nedaleko Úval u Prahy, 

cca 100 – 600 m2, nezateplené a větší odstavné plochy.

LEVNĚ pronajmeme. Tel.: 608 773 259.

ELEKTROINSTALACE BUDOV
- novostavby
- rekonstrukce
- moderní programovatelné systémy
- repase starých svítidel
TEL.: 737 172 677, E-mail: spacek@spacek-jovo.cz
WEB: www.spacek-jovo.cz

Solární studio „ROHOŽNÍK”
(Malešovská 1644, naproti Albertu)
Otvírací doba:          1100-2200 hod
Turbo Ergoline 6,90 Kč/min

„obyč” Passions 4,90 Kč/min

Obslouží vás personál Pizzerie  tel.: 724 992 341

HLEDÁM PRONÁJEM

menších skladových prostor či garáže

v dosahu ul. Rohožnická

Tel.: 723 791 743

KC trans, s.r.o. TELEFON: 724 519 862
Škvorecká 33, Úvaly  AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

OTEVŘENO: Po – Pá   7,30 – 16         So   8 – 12

Ceník zásypových hmot pro rok 2010
bez DPH s DPH 20% cena za 1l

písek říční 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek kopaný 1 m3 400,- Kč 480,- Kč 245,- Kč

písek zásypový 1 m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

štěrk 4-8 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 16-22 1 m3 600,- Kč 720,- Kč 399,- Kč

štěrk 32-63 (makadam) 1 m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kamenivo 0-4-8-16 1m3 350,- Kč 420,- Kč 220,- Kč

(netříděné)

kačírek 8-16 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

kačírek 11-22 (praný) 1m3 580,- Kč 696,- Kč 379,- Kč

kačírek 22-32 1m3 440,- Kč 528,- Kč 289,- Kč

zahradní kůra (tříděná) 1m3 750,- Kč 900,- Kč

zemina tříděná 1m3 500,- Kč 600,- Kč

zemina netříděná 1m3 350,- Kč 420,- Kč

recyklát 32-63 1m3 250,- Kč 300,- Kč 190,- Kč

recyklát asfaltový 1m3 300,- Kč 360,- Kč 187,- Kč

DOPRAVA:

Vozidlem AVIA 3m3

DAF 10m3

Kontejnery: (odvoz sutě a zeminy)    3m3 à 900,- Kč     1071,- Kč

Ceny jsou platné od 1. 3. 2010
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY
Pojištění - Úvěry - Investice 

Třebětínská 591 (bývalá galerie Újezd n/L)
po-čt 1400 - 1800 h  

T. Macinauer - 603 507 570 www.benefita.cz
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

VAŠINA KOVOVÝROBA
• mříže, brány, ploty
• vrata (pojezdová i křídlová)
• el. vratové pohony
• schodiště, schody
• ocelové konstrukce Dobřanská 205, 190 16 Praha 9

Mobil: 604 117 004, 603 809 489, tel./fax: 281 971 173
e-mail: zamvas@seznam.cz, www.zamecnictvi-vasina.cz

LACINA - KOUBSKÝ
sdružení elektro
nabízíme tyto práce:

rodinné domy • bytové jednotky • průmyslová 
instalace • revize • bytová jádra

TEL.: 603 413 202

PRONAJMU v Újezdě nad Lesy 
RODINNÝ DOMEK - NOVOSTAVBA, 
Ochozská ul. Vhodné i pro firmu. 

Cena dohodou. Kontakt.: 602 245 360
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ODKLÍZENÍ
SNĚHU 

ZE STŘECH

Milé maminky, 
dovolujeme se Vás pozvat 
na naše kurzy plavání pro rodiče 
s dětmi od 6 měsíců do 3 let, 
které se budou konat v bazénu 
Rezidence a wellness BLATOV 
v Újezdě nad Lesy. 

Začínáme 15. 2. 2010. 
Plaveme v pondělí a středu od 9:00 do 10:00.
Více informací se dozvíte 
na www.dkvodnicek.cz nebo na tel. 721 371 720

Dětský klub
VODNÍČEK

Vinárna „u Sittů“
Úvozová 255, Praha 9 – Koloděje

!!!ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!!
OD 1. 3. 2010

Budeme otevírat již od 11:00 hod 
a to i v pracovní dny. 

Od tohoto data také rozšiřujeme nabídku o: 
!!HOTOVÁ JÍDLA!!

Nabídku najdete vždy na jeden týden dopředu na
internetových stránkách: www.vinarnausittu.cz 
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BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 281 970 214 
736 759 930
733 541 591

e-mail: bkstav@centrum.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy. 
Dále provádíme i drobné stavební práce.
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský,
Jan Hod. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Klára Mandausová
e-mail: mau@klikni.cz SSaazzbbaa  aa  ttiisskk:: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 14. v měsíci. Náklad - 1500 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 14. V MĚSÍCI


