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30. 11.  ADVENTNÍ VÝSTAVA, 12:00–16:00, v areálu zahrádkářů 
na Staroújezdské ulici č. 495

Rozsvícení újezdského vánočního stromu v 17:00 hod

4. 12.  SPCCH - To nejhezčí z Persie, přednáška, 15:00–18:00, 
budova Úřadu MČ

6. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY V LEVELU, 8:00–13:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, 16:00–19:30, setkání s Mikulá-
šem, čertem a andělem v Levelu. Vstupenky zakoupíte 
v podatelně Úřadu MČ. Cenou vstupenek je hrazena 
nadílka pro děti. Více na www.maminy.info

11. 12. Vánoční zpívání ve dvoře školní budovy 
Staroklánovická 230. Rolničky a zvonečky s sebou

13. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY V LEVELU

Zájezd na zámek Březnice, do Hornického domečku 
v Příbrami a  projížd́ku vláčkem vánočně vyzdobenou 
Prokopskou štolou. Navštívíme i církevní komplex Svatá 
Hora. Odjezd v 8 hod. od LIDL a Blatova, cena 220 Kč, 
pořádá KAS

15. 12. Jednání Zatupitelstva MČ P21 od 17:00 hod 
v divadelním sále Masarykovy ZŠ

18.  12. Vánoční vycházka po Hradčanech. Viz strana 5.

Koncert hudebních kurzů MČ Praha 21, 18:00–20:00, 
divadelní sál MZŠ. Vstup je volný.

20. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY V LEVELU

23. 12.  Betlémské světlo v Újezdě nad Lesy, 18:00–19:00, 
Skautská klubovna, Žárovická 2235 

Pozvánka na jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 21

Vážení občané,
2. jednání Zastupitelstva se bude konat 15. 12.

2014 od 17:00 hod v divadelním sále MZŠ. 
Program jednání bude uveřejněn na úřední desce 

a na webových stránkách ÚMČ Praha 21. 
Všichni jste srdečně zváni. 

Masarykova  ZŠ v Újezdě nad Lesy 
srdečně zve rodiče, prarodiče a přátele školy na  tradiční

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Žáci, paní učitelky a vychovatelky I. stupně ZŠ

vás přivítají
ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 17.30 hod

ve dvoře školní budovy Staroklánovická 230 
( budova  I.stupně, vstup z ulice Čentické )

Rolničky a zvonečky s sebou

Vážení spoluobčané,

Jménem nového vedení Újezda bych Vám velmi rád poděkoval za zájem
o veřejné dění v naší krásné městské části. Protože velmi stojíme o Vaše
názory a chtěli bychom Vás více zapojit do našeho rozhodování, chys-
táme několik změn v jednání
zastupitelstva. Jednak budou
zasedání probíhat v pozděj-
ších odpoledních hodinách,
abychom vyšli vstříc Vám
všem, kteří byste se schůzí
rádi zúčastnili, ale kvůli pra-
covním povinnostem nemů-
žete. Nově budou probíhat od
18 hod místo dřívějších 16
hod. Zasedání se také budou
konat častěji než jednou za 3
měsíce. Myslíme, že to nám
všem může jen prospět.

Naše koalice se také zasadí 
o změnu jednacího řádu tak,
aby Vás více zapojila do jed-
nání a diskuse. V současnosti
máte právo vznášet dotazy,
připomínky či podněty (tak-
zvané „interpelace“) až po pí-
semném přihlášení a následném určení pořadí. Docházelo tak i k tomu,
že pokud občan chtěl položit některému ze zastupitelů či radních
otázku, nezbylo mu, než se písemně přihlásit a hodinu i déle čekat.
Nově se během dotazů občanů bude moci zeptat kdokoliv z Vás i bez
přihlášky.

Na to navazuje další současný nešvar. Dotazovaný zastupitel či radní si
může libovolně vybrat, jestli Vaši otázku zodpoví přímo na místě ústně
nebo jestli odpověď odloží na písemné vyjádření, na které má 30 dnů.
Rádi bychom, abyste dostávali na své otázky odpovědi přímo a aby se
mezi vedením radnice a občany rozproudila diskuse a výměna názorů,
díky kterým budete blíž naší práci, a my se dozvíme, co Vás trápí. Proto
budeme všemi silami usilovat o to, aby odpovědi byly bezprostřední 
a věcné. Písemná odpověď by měla být výjimkou v případě odborně
složité otázky, kdy na místě odpovědět nejde, ne pravidlem jako do-
posud.

Co tím vlastně sledujeme? Jste tím nejcennějším, co náš Újezd má. Čím
víc se zapojíte do dění v obci se zájmem, tím lépe se nám tu všem bude
žít a pracovat. Doufáme tak, že se pro Vás staneme čitelnějšími, ote-
vřenějšími a přístupnějšími. Že uvidíte naši práci a snahu, a budete se
chtít zapojit. Protože jsme tu hlavně my pro Vás, ne naopak.

Zdeněk Růžička
nový starosta MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

Jak jste dospěl k rozhodnutí kandidovat ve volbách a stát se
starostou?
Chtěl jsem něco udělat pro Újezd. Už dlouho jsem cítil, že bych
to měl zkusit. Potom mi během čtyř let zemřeli rodiče i bratr
a začal jsem to brát jako závazek. Že když jsem tady 
z naší části rodiny zůstal sám, měl bych něco dokázat.
Se starostováním jsem váhal do poslední chvíle,
ještě po volbách, ale i kvůli lidem kolem jsem na
sebe vzal tu odpovědnost. Kromě toho mne baví
práce s lidmi a pro lidi. Víte, že jsem dlouho vedl
děti v různých kroužcích a jako hlavní vedoucí
jsem s nimi v létě jezdil na tábory? 
Váš vztah k Újezdu zdůrazňujete téměř 
v každé větě.
Aby ne! Jsem starousedlík, mám tady ko-
řeny se vším všudy. Vzpomínám, jak jsme
jako kluci hledali v lese památné kameny,
pamatuji si paní učitelky. Také mnoho lidí
si mne pamatuje jako kluka, i když jsem
teď šťastně ženatý a kromě rodiny jsem
v Újezdě zakotvil i s podnikáním. 
Jaká byla doposud vaše kariéra?
Tady v Újezdě jsem dělal vedoucího
samoobsluhy s potravinami. Po re-
voluci se změnily podmínky v prá-
ci a najednou se otevřela mož-
nost podnikání. Zkusil jsem
chovatelské potřeby a pak
začal tvrdě pracovat. Naučil
jsem se, co to je odpověd-
nost za zaměstnance,
firmu i rodinu zároveň.
Pracoval jsem  několik
let v řadě dvanáct
hodin denně, až zku-
šenosti z rodiny
mne v poslední
době přinutily
trochu přibrzdit.
Zbyl vám v tom
nasazení čas na
nějaké vlastní
zájmy?
Mám doma skvě-
lou ženu, která
mne podporuje. 
V domácnosti je spou-
sta zvířat a, jak říkám 
s nadsázkou, největší zví-
řata jsou moje dvě děti. Rád
chodím na ryby a včelařím. Také jsem spor-
toval, ale kvůli zdraví jsem na chvíli vysadil a už se těším, že se
zase začnu alespoň občas „hýbat“. Co mne opravdu baví, je
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Nový starosta – újezdský starousedlík

muzika. Když je dobrá společnost, moc rád hraju na kytaru 
a zpívám. Když se někdo přidá, pak jsem spokojený.
A jaké máte plány ve funkci starosty?

Chtěl bych dotáhnout újezdskou kanalizaci, i když vím, že je
pod zemí, nikdo ji nevidí a moc neocení. A přesto je tak

důležitá pro ty, co ji nemají! Ulice a chodníky jsou
mnohem vděčnější, i na tom chci zapracovat, jak jen

to půjde. Rád bych také podporoval spolky, které
naplňují volný čas a vlastně tak tvoří život v naší

MČ. Těch oblastí je ale více. Samozřejmě, když
vám někdo blízký onemocní, zjistíte, jak je
tady malé spektrum lékařské péče, že za ní
musíme dojíždět. Líbilo by se mi i v této ob-
lasti přispět ke zlepšení situace. Chystám
se bojovat za vystavění obchvatu Újezda, 
i to je jeden z úkolů, které jsem si sám
dal. (pozn. red. – Tento rozhovor vznikal
právě, když se starosta chystal kvůli
obchvatu na zasedání zastupitelstva
do Běchovic.) Nápadů je mnoho, ale
nechci stavět vzdušné zámky. Vím
také, že to nedokážu sám. Napří-
klad i proto jsem požádal Ing. Ro-
mana Březinu, aby se rozhodl pro
rezignaci na zastupitele. Oba jsme
dospěli k názoru, že v současné si-
tuaci bude lepší a pro naši MČ
prospěšnější, když setrvá jako
zkušený pracovník úřadu ve

funkci vedoucího Odboru ži-
votního prostředí a dopra-

vy. Doufám, že úřad
vytvoří skvělý tým 

a také věřím, že 
i ostatní politické
strany budou
stát při nás, aby-
chom pracovali
nikoliv každý
za sebe, ale
všichni pro
Újezd. Na zá-

věr bych rád
všechny pozval

na slavnostní roz-
svícení vánoční-

ho stromu 30. 
listopadu v 17 hodin

do parku před Masary-
kovu školu. Chtěl bych

tam na místě, ale i ostatním, kdo nebudou moci přijít, popřát
klidný Advent, veselý konec roku a zejména pěkné Vánoce.
Děkuji za rozhovor. Lucie Černá

Nastávající čtyřleté volební období přineslo novou koalici i nového starostu. Zdeněk Růžička byl zvolen  za ANO
2011, ale zejména byl zvolen jako újezdský starousedlík. Představujeme vám jej v rozhovoru.

Úřad MČ Praha 21 s Masarykovou ZŠ
a místními občany zvou na

1. adventní neděli 30. 11. 2014 od 17 hodin v parku před školou
!!! Rolničky a zvonky s sebou !!!
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Sloupek zastupitelůAktuality z RMČ
RMČ Praha 21 na svém 1. jednání:
Schválila:
� pronájem bytové jednotky č.
1653/1 v přízemí MŠ v Žárovické
1653 v Praze 9, postavené na po-
zemku parc. č. 4354, vše v kat.
území Újezd nad Lesy, zapsané na
LV č. 2329, a to za podmínek stano-
vených v předložené nájemní
smlouvě, na dobu určitou po dobu
trvání pracovního poměru v MŠ Žá-
rovická 1653
� platové výměry dle změny NV č.
224/2014 Sb., kterým se mění NV č.
564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů, Mgr. Miroslavu Kur-
kovi, řediteli Masarykovy ZŠ,
Polesná 1690; Heleně Kuprové, po-
věřený statutární zástupce I. MŠ,
Čentická 2222; Bc. Naděždě Kosa-
nové, ředitelce MŠ, Lišická 1502; Bc.
Ivetě Průšové, pověřený zástupce
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 
a Mgr. Ivaně Huttové, ředitelce MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy
� předloženou nájemní smlouvu
na pronájem bytové jednotky č.
673/1 v bytovém domě v Praze 9
Novosibřinské 673, postaveném na
pozemku parc. č. 3771/1, v kat.
území Újezd nad Lesy, zapsaném
na LV 2329 Katastrálního úřadu pro
hl. m. Prahu
� záměr zadat administraci výbě-
rového řízení pro výběr zhotovitele
akce „Zateplení MŠ Rohožník“ ex-
terní firmě a uložila OMI zadat ad-
ministraci výběrového řízení pro
výběr zhotovitele akce „Zateplení
MŠ Rohožník“ externí firmě
� termíny jednání rady: 25. 11.
2014; 9. 12. 2014; 13. 1. 2015; 27. 1.
2015 a termín jednání zastupitel-
stva: 15. 12. 2014 od 17:00 hod  
� předloženou nájemní smlouvu
na pronájem bytové jednotky č.

1629/39 v 7. nadzemním podlaží 
v Praze 9, Živonínské ulici, v domě
č.p. 1629, postaveném na pozemku
parc. č. 4306/2, kat. území Újezd
nad Lesy, zapsaném na LV č. 2990
u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu
� podání žádosti o grant organi-
zací FK Újezd nad Lesy na Magistrát
hl. města Prahy v oblasti sportu na
rok 2015 na akci „Výstavba víceúče-
lového hřiště v tréninkovém areálu
FK Újezd nad Lesy - dokončení pro-
jektu“ a schválila poskytnutí fi-
nančních prostředků v roce 2015
organizaci FK Újezd nad Lesy ve
výši maximálně 148 000 Kč jako
podporu žádosti o grant Magistrá-
tem hl. města Prahy v oblasti
sportu na akci „Výstavba víceúčelo-
vého hřiště v tréninkovém areálu
FK Újezd nad Lesy - dokončení pro-
jektu“ a uložila starostovi MČ Praha
21 podepsat Souhlas s plánovanou
investiční akcí

vzala na vědomí:
� aktuální stav prací na akci „Pro-
jekční a inženýrské činnosti – Přís-
tavba MZŠ Polesná" a harmono-
gram celé akce „Přístavba MZŠ Po-
lesná" a uložila ÚMČ Praha 21 /OMI/
zpracovat zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce na akci „Přístav-
ba MZŠ Polesná" 

nesouhlasila:
� s navrhovanou směnou po-
zemků ve vlastnictví Českých drah
a.s. na katastrálním území Újezd
nad Lesy č. parc. 4312/1, 4312/11,
4312/12, 4312/19, 4312/21, 4312/22,
4312/23, 4312/24, 4312/28, 4312/38,
4312/45, 4312/46, 4312/47, 4312/50,
4312/51, 4312/52, 4312/74, 4312/78,
4351/3, 4351/5, 4352/4 a 4352/5 a
uložila OMI informovat Hlavní
město Prahu v intencích jednání
rady -I.Š.- 

1. ZMČ, konané dne 3. 11. 2014 projednalo:

Složení slibu zastupitele
Paní Dastychová přečetla slib zastupitele a vyzvala každého
zastupitele ke složení slibu a převzetí osvědčení. Všichni za-
stupitelé řádně slib vykonali a převzali osvědčení o zvolení
členem (členkou) Zastupitelstva MČ Praha 21.

Projednání a schválení způsobu voleb
Schválilo - veřejné hlasování při volbě starosty, místosta-
rosty, radních, předsedy kontrolního výboru a finančního vý-
boru, členů kontrolního výboru a finančního výboru.

Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha
21 a počtu členů Rady MČ Praha 21
Schválilo - celkový počet členů Rady MČ Praha 21 v počtu 
5-ti členů - uvolněného starostu, dva neuvolněné místosta-
rosty a dva neuvolněné radní 

Volba starosty MČ Praha 21
Volilo - p. Zdeňka Růžičku starostou Městské části Praha 21.

Volba místostarostů MČ Praha 21
Volilo - neuvolněné zástupce starosty: p. Karlu Jakob Čecho-
vou a p. Jana Slezáka.  

Volba radních MČ Praha 21
Volilo - členy Rady MČ Praha 21: p. Jaroslavu Punovou, Ing.
Šárku Zátkovou  

Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 21
Volilo  - MUDr. Zuzanu Dastychovou předsedkyní Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21.

Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Volilo - členy Kontrolního výboru:  Ing. Michaela Hartmana,
p. Jaroslavu Jandákovou, Ing. Martina Kopeckého, Ing. 
Jakuba Voneše.

Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21
Volilo - Ing. Tomáše Koutského.

Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
Volilo - p. Petra Sedláka, JUDr. Ivana Přikryla, Ing. Miloše
Mergla, Mgr. Martina Košuta.

Návrh na jmenování oddávajících a ověřovatelů
Jmenovalo - všechny členy Zastupitelstva MČ Praha 21 oddá-
vajícími a ověřovateli.

Do programu prvního jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
nebyly zařazeny interpelace

Dne 5. 11. 2014  Ing. Roman Březina podal rezignaci na
funkci zastupitele. Zastupitel za volební stranu Pro Prahu
bude znám po příštím zasedání ZMČ. -D.K.-

Petr Duchek / SÚL a Patrioti
Povolební jednání s námi ANO zahájilo otázkou, jak moc je pro
nás nepřijatelná spolupráce s J. Slezákem. Řekli jsme, že zásadně.
Nejsme přeci prodejní hochštapleři, kteří roky něco říkají a den
po volbách změní názor. Byla to z naší strany jediná(!) podmínka
ke vstupu do koalice. Na pozdějším jednání mi bylo vyčteno, že
si pořád vedeme svou. ANO, jsou postoje banální a zásadní. Za
dodržování těch druhých byli lidé i perzekuováni, popravováni,
či emigrovali. Bohužel převládající trend, kdy jsou důležité hlavně
výnosy, vytváří pokřivené a nadčasově neukotvující prostředí. 
V něm je pak sestavení újezdské koalice, postavené bez uzardění
na bezprecedentní zradě K. J. Čechové a J. Slezáka některými ob-
čany obdivováno jako politické umění, místo aby bylo hlavními
aktéry pohrdáno. Leč jsou to právě oni, kteří si z veřejné služby
udělali privátní handl a politiku zašlápli do ještě většího bahna.
A občané? Když po čase prozřou, zanadávají si u piva a rezignují
na účast ve volbách. Hezké Vánoce.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc / Svobodní
Dobrý den, prvního sloupku zastupitele bych využil k předsta-
vení své osoby a  Strany svobodných občanů. V Újezdě nad Lesy
bydlím 8. let. Jsem lékař, provozuji gynekologickou ordinaci na
I.P.Pavlova v Praze 2. V minulých letech jsem se aktivně zajímal
o dění v naší městské části a proto jsem kandidoval v letošních
volbách. Svobodní získali jeden mandát a jsme v opozici. Zapo-
jíme se do práce v kontrolním výboru (Jakub Voneš) a finančním
výboru (Martin Košut). Rádi bychom pracovali i v některých ko-
misích. Tady musíme vyčkat rozhodnutí RMČ. Svobodní chtějí
být opozicí aktivní. Podpoříme  pozitivní snahy pro rozvoj na-
šeho Újezda a budeme se snažit zodpovědně kontrolovat práci
koalice. Nechceme se zapojit do osobních útoků a neplodných
diskuzí. Ve sloupcích zastupitele bych rád představoval i myš-
lenky z programu Svobodných. Další informace naleznete od no-
vého roku na nástěnce Úřadu MČ. 
Přeji vám klidné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Od složení slibu neuplynuly ani 3 dny a zastupitel Březina, lídr
Pro Prahu, jehož jediný hlas ANO potřebovalo do koalice, rezig-
noval na svůj mandát zastupitele. Jako rozhodující devátý člen
koalice podepsal koaliční smlouvu, složil slib a udělal přesně to,
co zapomněl říct svým voličům – že jako vedoucí úředník ne-
může být současně zastupitelem. A slib neslib - vzdal mandát za-
stupitele výměnou za setrvání ve vedoucí funkci úřadu. Stalo se
tedy přesně to, na co jsme před volbami upozorňovali a z čeho
byla  ČSSD s ODS bez sebe. Aby nebyli, když na jejich kandidát-
kách se stejným způsobem objevili další úředníci! 
Tajemník ( ČSSD v koalici s ANO) hájí Březinu přes jeho doložená
pracovní selhání. Navíc se tajemník v kampani ČSSD ostře vy-
mezil proti svému starostovi, který pro něj byl v absurdních po-
měrech újezdského úřadu volebním konkurentem. A kontrolní
výbor dostala ODS, zřejmě aby lépe kontrolovala svého kandi-
dáta - vedoucího OMI. Milé ANO, újezdský úřad PROSTĚ potře-
buje změnu! Kde je ?!?

Ing. Šárka Zátková / ANO 2011
Od ustavujícího jednání Zastupitelstva městské části Praha 21 již
nějaký čas uplynul, přesto bych se za ním ráda ještě jednou
ohlédla. Doufali jsme, že povolební čas a náš pozitivní přístup ke
všem zvoleným subjektům obrousil ostré hrany, ale 1. zasedání
ukázalo, že tomu tak úplně nebude. Zastupitelstvo, které by mělo
mít slavnostní charakter a na němž se volil nový starosta, probí-
halo ve starých zajetých kolejích. Doufejme tedy, že se nám na
příštích zasedáních podaří více věnovat práci a méně osobním
záležitostem, myslím, že toho tu bylo v posledních letech až 
příliš.
Dovolte mi za sebe popřát novému starostovi, p. Zdeňku Růžič-
kovi, aby do komunální politiky vstoupil pravou nohou a násle-
dující 4 roky se mu ve funkci dařilo. Nám všem ostatním přeji
krásný adventní čas a věřme, že bude líp…

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Naše nabídky na koaliční spolupráci byly odmítnuty. Jsme mimo
koalici. Čtěte Aktuality na www.otevreny-ujezd.cz.
Co dál? Jako dřív, pracovat. Pojďme využít příležitosti: ANO 2011
má většinu jak v městské části, tak na MHMP. Nabídněme pod-
poru této příležitosti. Zveme i občany, aby se zamysleli nad pod-
něty ze svého okolí, jak této konstelace využít. Jako zastupitelé za
OÚ nabízíme konzultační hodiny na podporu aktivním obča-
nům. Jde nám o naši MČ. Buďme i ostražití, aby se neopakovalo
období, kdy radnice stínila veřejnost od informací, plnila úřad
straníky a neodborným rozhodováním v izolaci měnila příleži-
tosti MČ v průšvihy (např. Polyfunkční dům, přepady kanalizace).
Ustavující Zastupitelstvo proběhlo 3. 11. 2014. Škoda, že přes opa-
kované výzvy občanů nikdo nevysvětil, proč má být místosta-
rostou J. Slezák, ač šlo letos poprvé sestavit koalici bez morálně
kontroverzního politika.
My před 4 roky pro svůj krok vysvětlení měli, a své cíle, záchranu
lesa a otevření MČ veřejnosti, splnili.

Aktuality ze ZMČ

Smluvní strany tímto mezi sebou uzavírají tuto koa-
liční smlouvu o spolupráci:
I. Preambule
Koaliční strany si uvědomují svoji odpovědnost za
efektivní správu městské části Praha 21 a její rozvoj.
Na základě výsledku komunálních voleb 10.–11.
října 2014 se rozhodly vytvořit většinovou koalici 
v Zastupitelstvu městské části Praha 21.
Smluvní strany a jejich zvolení zástupci prohlašují,
že budou společnými silami prosazovat progra-
mové body, vtělené do textu této smlouvy, které vy-
cházejí z jejich volebních programů. Zároveň se
zavazují podpořit veškeré smysluplné návrhy a myš-
lenky v obecném zájmu. Cílem této spolupráce je,
aby se z městské části Praha 21 stala hospodárná
městská část, přívětivá k vlastním obyvatelům, ve
které je radost žít a pracovat.
III.Hlavní programové priority
Smluvní strany se zavazují vycházet z následujících
základních programových tezí a bo-dů, které
budou prosazovat při své práci ve všech orgánech
Městské části Praha 21, Hl.m. Prahy a v rámci svých
možností prostřednictvím orgánů vlastních stran
na všech dalších úrovních, včetně Parlamentu ČR.
Tyto základní programové teze a body jsou pouze
základem. Rozpracuje je RMČ do konkrétnější po-
doby programového prohlášení, které bude přijato
nejpozději do 31. 1. 2015.
1. Efektivní samospráva a transparentnost
- Koalice se zavazuje provést finanční a personální
audit a následně z jejich výsledků vyvodit příslušná
opatření.     
2. Otevřený úřad, komunikace s občany, zveřej-
ňování informací
- Základem je otevřený přístup k informacím od
všech orgánů Městské části Praha 21.
- Pokračování ve zveřejňování důležitých materi-
álů z jednání orgánů MČ, včetně smluv. Snaha o je-
jich zpřehlednění.
- Revize a úprava webových stránek v zájmu je-
jich zpřehlednění.
- Bude zřízena komise pro otevřenost, transpa-
rentnost a komunikaci s občany, která bude mít za
úkol prodiskutovat a navrhnout řešení v této ob-
lasti.
- Revize jednacího řádu zastupitelstva.
3. Školství, jeho kvalita a kapacita
- Přístavba a rozšíření učeben základní školy patří
mezi prioritní úkoly koalice.
- V souvislosti s realizací přístavby navýšit kapa-

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Ráda bych na sklonku roku poděkovala všem, kteří věnovali svůj
volný čas k prospěchu a rozkvětu naší městské části. 
Všem spolkům, členům komisí, rady a Újezdského muzea. Záro-
veň bych chtěla poděkovat těm, kteří v komunálních volbách dali
svůj hlas TOP 09. Obhájila jsem post místostarostky a jsem při-
pravena pokračovat v započaté práci. Ve školství je to přístavba
školy. Uvidíme, zda se nám na její realizaci podaří zajistit fi-
nanční prostředky. Čeká nás spousta práce, ne všechno jde tak
snadno, jak se zdá. O to větší štěstí zažívám, když se kus něčeho
pěkného povede. Přijďte s dětmi rozsvítit vánoční strom do
krásně nově upraveného parku a o tu radost se všichni podělit.
Přeji vám, milí újezďáci pokojné a radostné prožití času advent-
ního a šťasné a veselé Vánoce.

city – počet tříd a míst v družině.
- Zajištění efektivní elektronické komunikace s ro-
diči žáků základní školy.
- Zajištění dostatku klinických logopedů pro
všechny školy i školky v Újezdě
- Podpora zachování činnosti Školního poraden-
ského pracoviště na škole.
4. Místní infrastruktura a její rozvoj
- Jako prvořadý cíl si koaliční strany určily získání
peněžních prostředků na dokončení kanalizace 
v Újezdě nad Lesy.
- Rozvoj sídliště Rohožník v rámci občanské vyba-
venosti.
- Pravidelná zimní údržba chodníků a cest svěře-
ných do správy MČ.
- Navýšení finančních prostředků na opravu míst-
ních komunikací.
- Důraz na sociální politiku, analýza možností vy-
budování domova důchodců.
5. Podpora spolků, vzniku komunitního centra
- Revize využití Polyfunkčního domu.
- Podpora místních sdružení a spolků.
- Snaha o vytvoření komunitního centra (DDM) 
v Újezdě.
- Vyřešení situace skautské klubovny.
6. Doprava v obci, parkování
- Vyřešení situace na hlavní křižovatce s násled-
ným realizováním přestavby.
- Využití a realizace dopravního generelu.
- Koalice se bude snažit o udržení zamezení prů-
jezdu kamionů Újezdem.
- Analýza možných řešení parkování u nádraží
Praha – Klánovice na straně Újezda.
- Podpora rozšiřování cyklodopravy.
7. Bezpečný Újezd
- Naším cílem je bezpečná městská část. Na zá-
kladě pravidelných konzultací s MP a PČR budou
přijata opatření na ochranu zdraví a majetku oby-
vatel.
- Koaliční strany se zavazují k diskusi o vhodných
opatřeních v oblasti hazardu v Újezdě.
8. Hospodaření MČ Praha 21
- I nadále hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 
a zachovat transparentnost účtu 
- Využívat finančních možností čerpání dotací Ev-
ropské unie. Vyhradit v rozpočtu městské části
zdroje na spoluúčast v projektech EU, státních 
a magistrátních grantech a podporovat profesio-
nalitu v čerpání dotací.
- Pravidelné zveřejňování stavu získávání dotací
- Využívat grantů k rozvoji naší městské části

- Zasadit se o to, aby příjmy z daně z nemovitosti
zůstávaly v rozpočtu městských částí a nestávaly se
součástí odvodu do magistrátní pokladny
- Hospodaření bude dle zákona ověřováno fi-
nančním auditem
9. Ochrana Klánovického lesa a přírody
- Koalice se zavazuje k trvalé ochraně Klánovic-
kého lesa.
- Komunikace s Lesy ČR v oblasti plánů těžby 
a obnovy Klánovického lesa.
- Podpora rozvoje a údržby naučných stezek.
- Zamezení černých skládek a vybudováním sběr-
ného dvora v městské části.
10. Podpora podnikání v Újezdě
- Vytvoření databáze místních podnikatelů k pod-
ávání informací o vyhlašovaných veřejných zakáz-
kách, volných prostorách pro podnikání, fungování
úřadu atd.
IV.Rada městské části, výbory, komise a slo-
žení
RMČ zřídí následující komise:
1. Dopravní 2. Likvidační a škodní
3. Vzdělání a výchovy 4. Volnočasových aktivit
5. Územního rozvoje 6. Životního prostředí
7. Grantová
8. Pro otevřenost, transparentnost a komunikaci 
s občany
9. Redakční rada Újezdského Zpravodaje
Všechny komise přijmou po zřízení statut, ve kte-
rém bude v zájmu právní jistoty vymezen základní
předmět jejich činnosti a práva a povinnosti členů.
VIII. Personální složení RMČ a výborů
RMČ: Starosta: Zdeněk Růžička za ANO 2011

Místostarosta: Karla Jakob Čechová za TOP 09
Místostarosta: Jan Slezák za ČSSD
Radní: Jaroslava Punová za ANO 2011
Radní: Ing. Šárka Zátková za ANO 2011

Výbory zastupitelstva:
1. Finanční výbor (5 členů): Předseda Ing. Tomáš
Koutský za ANO 2011. Výbor provádí kontrolu hos-
podaření s majetkem a finančními prostředky
městské části a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Za-
stupitelstvo MČ Praha 21.
2. Kontrolní výbor (5 členů): Předseda: MUDr. Zu-
zana Dastychová za ODS. Výbor kontroluje plnění
usnesení Zastupitelstva a RMČ. Dále kontroluje do-
držování právních předpisů ostatními výbory 
a ÚMČ Praha 21 na úseku samostatné působnosti.
Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastu-
pitelstvo MČ Praha 21.

To nejpodstatnější z Koaliční smlouvy
uzavřené pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 

2014 – 2018 mezi ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Pro Prahu.
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Zdeněk Růžička, starosta je představen v rozhovoru na titulní
straně.

Ing. Šárka Zátková, 35 let – rad-
ní, komise výchovy a vzdělávání,
komise územního rozvoje
Vystudovala ČVUT Stavební fakultu 
a v r. 2002 získala titul inženýr, jejím
oborem jsou pozemní stavby. Několik
let pracovala v mezinárodní stavební
firmě a v současné době pracuje ve
státní správě. V roce 2012 se začala in-
tenzivně zajímat o život v Újezdě a stala
se členkou Komise pro vzdělávání a vý-
chovu Prahy 21. V Újezdě nad Lesy žije
od roku 2004, kdy se přistěhovala za
manželem, který zde žije od dětství.
Újezd považuje za svůj domov, vycho-
vává zde své 3 děti a tráví zde většinu
volného času. Ráda by své další úsilí 
věnovala mimo jiné oblasti výstavby,

efektivní správě majetku MČ a v neposlední řadě také školství a oblasti vol-
nočasových aktivit. Jejím koníčkem jsou rodina, sport a četba knih, 
miluje italskou kávu a pozitivní lidi.

Jaroslava Punová, 59 let – radní,
komise výchovy a vzdělávání, ko-
mise volnočasových aktivit
Učitelka se 40-ti letou praxí se chce vě-
novat především oblasti školství. Celý
svůj profesní život se věnuje práci 
s dětmi a mládeží. Pracovala v nejrů-
znějších zájmových a společenských or-
ganizacích jako vedoucí kroužků,
lektorka hudby a pohybové výchovy,
cvičitelka v masové tělovýchově. Po-
chází z Moravy, v Újezdě nad Lesy žije 
a pracuje už 10 let. Vystudovala Střední
pedagogickou školu v Kroměříži, v sou-
časnosti profesně působí jako učitelka 
v místní mateřské škole. Má zkušenost

také s vedením lidí, jednak díky profesi ředitelky, rovněž i z komunální politiky
– působila ve funkci radní ve svém bývalém bydlišti. Ke svým zájmům řadí
kulturu, zejména hudbu a divadlo, cestování a baví ji organizovat společenský
život.

Ing. Tomáš Koutský, 38 let – fi-
nanční výbor, zastupitel
Tomáš Koutský je vystudovaný eko-
nom, profesí finanční manažer. Má
bohaté zkušenosti v oblasti financí,
auditu a marketingu. Je ženatý a má
dvě děti. V Praze žije již 20 let, z toho
7 let v Újezdě nad Lesy, jeho man-
želka z Újezda pochází. Mezi jeho
koníčky vedle rodiny patří sport 
a cestování.

Ing. Marek Čížek, 38 let – do-
pravní komise, zastupitel
Vystudoval Technickou fakultu Čes-
ké zemědělské university v Praze,
obor Obchod a podnikání s techni-
kou. Pracuje ve společnosti Faurecia
Exhaust Systems s.r.o. jako ředitel
závodu zaměřující se na výrobu vý-
fukových sestav pro automobilky.
Do politiky vstupuje jako nováček 
s cílem dynamických změn, které
jsou běžné a potřebné v oblasti pod-
nikání. Ve volném čase se věnuje
rozrůstající rodině a v případě mož-
nosti si rád vyjede na svém veteránu
JAWA 250 pérák nebo HD do okolí.

Újezdské muzeum oslavilo své kulaté vý-
ročí výstavou s názvem 10 let Újezdského
muzea, která byla zahájena 8. listopadu
za přítomnosti mnoha občanů Újezda.
Slavnostní vernisáže se zúčastnil nový
starosta MČ Praha 21 Jiří Růžička, místo-
starostka Karla Jakob Čechová, radní Ing.
Šárka Zátková a bývalý starosta RNDr.
Pavel Roušar. První se ujal slova starosta
Jiří Růžička, přivítal všechny přítomné 
a slíbil podporu muzeu i v následujících
letech. Obsáhlý projev o historii muzea,
jeho poslání a výstavách pronesl PhDr.
Miloš Schmidt, zakladatel muzea. Všich-
ni přítomní minutou ticha uctili pa-
mátku PhDr. Jaroslavy Jiráskové a prof.
doc. Petra Voňky, CSc., dvou nezapome-
nutelných členů muzejní rady. Jejich spo-
lečná fotografie a vzpomínky přátel jsou
součástí výstavy.
V závěru vernisáže došlo na poděkování:

Arabeska 5 zlatých, 1 stříbrná

Představujeme nové tváře
ve vedení MČ Praha 21

V sobotu 18. října se 20 dětí z Arabesky
zúčastilo 7. ročníku taneční soutěže 
Baletní mládí, které proběhlo v KC Ol-
šanka na Žižkově. Sešlo se přes 400
soutěžících z celé republiky a nechy-
běly ani děti z německých baletních
škol.  Mezi 236 soutěžícími čísly bylo
našich 12 tanců, se kterými jsme se
pustili s ostatními do soutěžního klání.

A výsledek? 
5 zlatých a 1 stříbrná medaile. Všichni
předvedli mimořádné výkony v sólech,
duetech i skupinách. Zlaté medaile byly
předány Patriku Benákovi, Aničce Jon-
kové, Daniele Pokové, Dominice Po-

kové, Kateřině Roučkové, Lucii Šim-
kové, Evelině Zafarové a Johaně Zafa-
rové. Stříbrná medaile byla předána
skupinovému tanci, ve kterém tančili:
Patrik Benák, Kateřina Foltmanová, Ka-
rolína Chyšková,  Anna Jonková, Lucie a
Terezie Ohniskovy, Daniela a Dominika
Pokovy, Kateřina Roučková, Lucie Šim-
ková a Evelina s Johanou Zafarovy.

A na závěr pozvánka od Arabesky: 
11. prosince pořádáme vánoční před-
stavení v Salesiánském divadle v Koby-
lisích. Začátek je v 18 hod a rádi Vás 
v divadle uvidíme. 

text a foto Daniela Poková

Masarykova základní škola má
nové kalendáře pro rok 2015

nejprve externím spolupracovníkům -
Ing. plk. Janu Vondráčkovi za dlouhole-
tou spolupráci, Ing. plk. Karlu Tůmovi 
a opět Ing. plk. Vondráčkovi - oběma za
organizaci výstavy a publikaci ke 100. 
výročí 1. svět. války. Další poděkování
patřilo Komisi volnočasových aktivit - spo-
lečnou prací jejích členů s muzejní radou
byly projekty Lesní galerie I a II a 1. světo-
vá válka. Potvrzením toho je dopis újezd-
ského občana Vladimíra Vaška, který byl
adresován starostovi MČ Praha 21 a přeč-
ten na vernisáži. Velkou zásluhu na úspěš-
nosti výstav mají újezdské děti z mateř-
ských škol a Masarykovy ZŠ, které pod
vedením paní učitelek a vychovatelek
obohacují výstavy svými výtvarnými a li-
terárními pracemi, a sami vystavovatelé
žádají o dětskou výzdobu.
Místostarostka K. J. Čechová předala
dárky a květiny současné Muzejní radě -

Dr. Zdeňce Ladové, Soně Pilné, Mgr. Janě
Synkové, PhDr. Miloši Schmidtovi, Rudol-
fu Vamberovi a Marii Tomaidesové. Byla
to právě M. Tomaidesová, která připra-
vila všechny podklady k výstavě, vyhle-
dávala v archivu a Újezdských Zpravo-
dajích a shromáždila fotografie. Újezd-
ské muzeum dosud uspořádalo 57 vý-
stav a navštívilo jej přes 7 000 návštěv-
níků. Děkuji všem výše jmenovaným za
obětavou práci, čas, nadhled a životní
zkušenosti, kterými obohacují život nás
ostatních.

text E. Danielová, foto A. Tomaides

Betlémské světlo 
v Újezdě nad Lesy

Již 4. rokem do Újezda nad Lesy přiveze 23. Skautské stře-
disko Douglaska Betlémské světlo.
Tento novodobý symbol duchovních hodnot vánočních
svátků pochází z betlémské baziliky, kde hoří věčný pla-
men. Letecky byl přepraven do Rakouska, odkud jej
brněnští skauti přivezou do ČR. Dále rozvážejí skauti Bet-
lémské světlo speciálními rychlíky do všech koutů ČR, do
kostelů, na náměstí velkých i malých měst, odkud se pla-
mínek může dostat i do Vašich domovů.
Poprvé podle legendy bylo do Evropy přivezeno světlo 
z Betléma „křižáky“ jako poděkování Bohu za přežití vá-
lečných útrap a cesty do Svaté země. 
V roce 1986 hledali pracovníci rakouského rozhlasu v Linci
způsob, jak upozornit veřejnost na sbírku pro zrakově po-
stižení děti. Symbol plamínku byl pro tento účel ideální 
a sbírku nazvali „Světlo ve tmě“. Za pomoci letadla do-
pravili plamen do Rakouska. Tak se zrodila novodobá tra-
dice rozvážení Betlémského světla ve střední Evropě. 
V Čechách není spojené jeho rozvážení s žádnou formou
sbírky.
Betlémské světlo si budete moci odnést nejlépe v lucer-
ničce 23. 12. 2014 v čase mezi 18:00 a 19:00 z areálu do-
časně uzavřených skautských kluboven na Rohožníku –
Žárovická ulice č.p. 2235. 

Přijd́te si s námi zazpívat Vánoční koledy, popít vánoční
punč a společně si popřát krásné prožití vánočních svátků.

Lucie Prošková

2015 Masarykova základní škola
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Polesná 1690

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 2 1 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 1 1 18 25

2 9 16 23
3 10 17 24
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 2 1 28

1 8 15 22

6 13 20 27Pondělí

LEDEN BŘEZENÚNOR

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Když se dobře staví sněhuláci, bude pěkné léto Na svatéhoMatěje musí skřivan vrznout, i kdyby měl
zmrznout.

Pýr, chrpa a svlačec - chleba konec.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Máj kvítí dává a strom listem odívá. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 2 1 28

1 8 15 22 29

4 1 1 18 25 1 8 15 22 29

Rok utekl jako voda a škola má připravený kalendář na rok
2015. Použity byly obrázky, které děti malovaly pro naučnou
stezku Lesní galerie I a II. Pan Šidák z tiskárny Betis graficky
zhotovil z několika kreseb dvanáct koláží, které vyjadřují pra-
nostiky jednotlivých měsíců. Děkujeme! Kalendáře budou 
k dispozici 11. prosince 2014 na Vánočním zpívání, 15. a 16.
ledna 2015 u zápisu do 1. tříd, nebo u paní učitelek.        E.D.
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Svoz odpadu
během vánočních

a novoročních
svátků zajištěn

Program svozu bude vytvořen tak,
aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2014
budou zajištěny normální pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude probíhat
dle příslušných svozových programů, tedy
jako v běžných dnech. Svoz papíru bude
posílen.
Vánoční stromky do popelnice nepatří!
Prosíme občany, aby stromky odkládali
vedle nádob na směsný komunální odpad.
Vánoční stromky nepatří ani na stanoviště
separovaného odpadu .

Mgr. Radim Mana, tiskový mluvčí
radim.mana@psas.cz, +420737240852

Probíhají kontroly roznosu
Od říjnového čísla Újezdského Zpravodaje pořádáme kontroly kvality
roznosu tohoto měsíčníku do vašich domovních schránek. Kontroly
provádíme pracovníkem ÚMČ Praha 21 a České pošty s.p. vždy po
ukončení roznosu. Pokud je vám Újezdský Zpravodaj doručován ne-
pravidelně nebo vůbec, napište na adresu redakce@praha21.cz   -red-

Obnova historické cesty
zahájena

Ve slunečném a teplém počasí v sobotu 11. listopadu 2014 zahájil
Újezdský STROM společně s místními dobrovolníky a firemními dob-
rovolníky z DHL práce na grantovém projektu „Jižní spojka“. Jedná se
obnovení historické cesty – pěší spojnice mezi ulicí Staroújezdská 
a polnicí z Oplanské do Koloděj. Pod odborným dohledem zahradní
firmy Hauk - Štěpán – Ustohal jsme během dopoledne zprůchodnili
polovinu cesty. Vyřezaná křoviska byla na místě seštěpkována 
a štěpku jsme obratem použili ke zpevnění cesty. Cesta je přírodní, ur-
čená pro pěší, proto vysekáváme pouze to nejnutnější pro pohodlný
průchod. Maximum šípků a trnek ponecháváme na místě - jsou víta-
ným úkrytem a potravou pro ptáky a drobná zvířata. Náhodně ros-
toucí ořešáky, duby a ostatní mladé stromy samozřejmě ponecháváme
na místě a cesta se tak přirozeně vine okolo nich. Vyřezávání dřevin
provádíme na základě povolení OŽPD P21 (Rozhodnutí UMCP21/
15645/2014/OZPD/Sve ze dne 24.10.2014). Vzhledem k tomu, že cesta
vede po pozemcích v majetku MČ P21, žádost o povolení podal Odbor
majetku a investic (OMI) na podnět Újezdského STROMu. 
Zprávu o obnovení cesty přivítali i majitelé sousedních zahrad - pa-
mětníci doby, kdy cesta byla běžně používána - které k plotům vylákal
nezvyklý hluk štěpkovačky a halasení brigádníků.
Do konce roku 2014 zahradní firma proklestí druhou polovinu cesty 
a historická „Jižní spojka“ bude celá pohodlně průchodná. V roce 2015
podél cesty vysadíme 40 ovocných stromů a dalšímu kusu krajiny
okolo Újezda tak vrátíme tvář.

Veškeré práce jsou placeny z externích peněz, které Újezdský STROM
získal z grantu Hl.m.Prahy a firemního sponzoringu.

Zita Kazdová, www.ujezdskystrom.info

Komise životního prostředí Rady MČ
P21(dále KŽP) pracuje jako poradní orgán
Rady a řídí se Jednacím řádem komisí.
Začátkem roku KŽP vedl dočasně zastupující
předseda Ing. Březina ( vedoucí OŽPD P21).
V únoru jmenovala Rada MČ řádnou před-
sedkyni MUDr. Zitu Kazdovou. Z důvodů pra-
covní vytíženosti ukončili v průběhu roku
členství RNDr. Jenšovská a Ing. Bureš a KŽP
pracovala ve složení: pí Slabochová (refe-
rentka OŽPD) jako tajemnice, Ing. Hartman,
Ing. Váša, pí Burešová, p. Švejnoha a MVDr.
Vlach jako členové.
Komise se sešla na devíti pracovních schůz-
kách, z toho dvou mimořádných. První mi-
mořádná schůzka byla věnována možnos-
tem revitalizace aleje na hlavní a prozkou-
mání situace přímo v terénu. Usnesením 
z této schůzky doporučila KŽP Radě MČ mj.
výsadbu izolační zeleně nad rámec Prová-
děcí studie z r. 2012, aktualizaci studie, do-
plnění výsadby keřů, odblokování pásů
podél silnice pro žádosti o dotace na vý-
sadbu či kontrolu příkopů a připojení nemo-
vitostí ke kanalizaci.
Druhá mimořádná schůzka byla věnována
výtoku kanalizačních přepadů do PR Kláno-
vický les, kdy jsme výrazně pokročili v shro-
máždění podkladů a ujasnění podstaty
problému. Po jejich vyhodnocení jsme do-
poručili Radě MČ společná jednání MČ, LČR 
a právního zástupce a domluvu na společ-
ném postupu. 

Ze sedmi řádných schůzek jsme Radě MČ
předložili cca 11 usnesení – doporučení,
která se týkala např: rybníků a jejich přítoků,

Švestková alej v Polesné

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PARKU PŘED MASARYKOVOU ZŠ
V letních měsících proběhla před Masarykovou základní školou re-
konstrukce parku, která byla nyní ukončena výsadbou stromů a keřů.
Po obvodu parku byla vysazena alej jedenácti javorů babyk (Acer cam-
pestre), v prostoru parku byly vysazeny tři javory babyky a jedna olše.
Součástí realizace parku byla i výsadba vánočního stromu, jedle kav-
kazské (Abies nordmanniana). Jedle byla vysazena na rohu parku 
u chodníku vedoucího k hlavnímu vchodu budovy školy. Jelikož bude
ještě pár let trvat, než strom vyroste, bylo rozhodnuto, že k příleži-
tosti vánočních svátků budeme každoročně zdobit již vzrostlý strom
v parku, a to thuji.
Vánoční strom se slavnostně rozsvítí první adventní neděli, která letos
vyšla na 30. listopad. Doufám, že vám bude vánoční strom dělat stej-
nou radost jako v minulých letech. 
Na závěr mi dovolte, abych vám všem jménem Odboru životního pro-
středí a dopravy popřála příjemné prožití svátků vánočních a do no-
vého roku 2015 jen to dobré.

Martina  Nejtková, OŽPD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

6. prosince Rohožnická (na parkovišti u Alberta)
Církvická x Ochozská

Zaměřeno na životní prostředí

ANO: starý nábytek, pohovky,
gauče, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty (např. staré boj-
lery).

NE: živnostenský odpad, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, výrobky podléhající
zpětnému odběru (např. vyřa-
zené elektrozařízení, TV a PC mo-
nitory, počítače, lednice, mra-
záky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. Termíny kontejnerů navrhuje
OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -  tel: 281 012 943. Kontejnery jsou
hrazeny z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Likvidace vánočních stromků
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný odpad,
odkud je svozová společnost Pražské služby a.s. bude v den svozu ko-
munálního odpadu odvážet. Svoz bude probíhat od 25. prosince
2014. 

Martina Nejtková, OŽPD

Pozor změna vyhlášky o kácení dřevin
Od 1. listopadu 2014 se opět zpřísnila pravidla pro kácení stromů vy-
hláškou č. 222/2014Sb., neboť předchozí právní úprava vedla k ob-
rovskému úbytku kvalitních a krásných stromů. Nově již není možné
pokácet například vzrostlý smrk či letitý dub bez řádného povolení. 
Staré ovocné dřeviny na zahradách je možné v době vegetačního
klidu odstranit bez povolení, avšak je velmi žádoucí vysadit nové, aby
byla zachována pastva pro včely, možnost hnízdění ptactva, hluková,
prachová i pohledová izolace a celkový ráz bydlení v zeleni. 

Pokácet můžete bez povolení za těchto podmínek:
a)  pokud je obvod kmene stromu v 1,3 m výšky menší než 80cm
b)  pokud je plocha zapojených porostů dřevin (keřů) do 40m2

c)  pokud jsou dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí jako plantáž dřevin

d) pokud se jedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidova-
ných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň.

Nejste-li si jisti, zda můžete Vaši dřevinu odstranit bez povolení, kon-
taktujte odbor životního prostředí. Předejdete tak správnímu řízení 
a pokutě v případě, kdyby povolení pro Vaši dřevinu bylo nutné.

Martina Kopecká, OŽPD

Mobilní obchodní
kancelář Pražské 
plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci
s Úřadem MČ Praha 21 nabízí odběra-
telům zemního plynu novou službu -
tzv. „mobilní obchodní kancelář“, která
bude umístěna v dodávkovém auto-
mobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, a.s., zaparkova-
ném ve dvoře ÚMČ Praha 21 – Újezd
nad Lesy, Staroklánovická 260. 

Termíny přistavení :
19.01.15   od   10:30    do   13:30   hod          
25.02.15 od   14:30    do   17:00  hod

Bližší informace na telefonních číslech
267 175 366  a  267 175 202.

www.ppas.cz

zeleně při modernizace trati, aktivního bio-
koridoru, úklidu okolo komunikací, syste-
matizace hodnocení údržby zeleně či
způsobu předávání informací mezi odbory
úřadu a KŽP.  KŽP připomínkovala Vyhlášku
hl.m.Prahy o pořádání ohňostrojů a Návrh
nařízení hl.m.Prahy o přírodních parcích 
a zpracovala projekty Cesty Újezda a okolí 
a Koncepce Rohožník.

KŽP začala pracovat v souladu s přijatým
strategickým plánem MČ P21 v oblasti ži-
votního prostředí, projednávané otázky jsme
začali třídit do okruhů (např. VODA, KANA-
LIZACE, MĚSTSKÁ ZELEŃ atd.) a tomuto sy-
stému byl přizpůsoben program schůzek 
i způsob archivace dokumentů KŽP.

V září 2014 se předsedkyně Kazdová zúčast-
nila semináře „Dobrovolnictví – jak na to“.
Přenést inspiraci a navrhnout Radě nové
možnosti dobrovolných aktivit na úrovni
městské části jsme nestihli. Činnost komisí
ve stávajícím složení byla ukončena k datu
komunálních voleb 10. 10. 2014
Ačkoli jsme téma dobrovolnictví zatím pouze
nakousli, děkujeme všem újezďanům, kteří
se dobrovolně, neokázale a samozřejmě sta-
rají o své okolí – o zelené pásy před vlastními
ploty, o veřejná zákoutí se zelení, o lesní
cesty a hřiště, o předzahrádky a záhony na
sídlišti... Normální lidský zájem a péči o ve-
řejný prostor považujeme za jedinou mož-
nou cestu ke spokojenému životu v hezkém
a zdravém prostředí.

Zita Kazdová, říjen 2014
zápisy KŽP najdete na www.praha21.cz

Ohlédnutí za činností KŽP v r. 2014

Na farních pozemcích v Polesné ulici kon-
cem října 2014 vyrostla nová alej. Nahradí
18 ks přestárlých stromů, které byly na zá-
kladě řádného povolení vykáceny v roce
2011. 
Farníci svépomocí vysadili 24 stromků šves-
tek do oboustranné aleje, která vede na
místo pro budoucí kapličku v kruhu stávají-
cích vzrostlých stromů. Celý prostor by pak
měl být otevřený všem občanům jako při-
pomínka přátelství, které je vzácnou a vše-

obecně srozumitelnou hodnotou. V kapličce
proto bude umístěna reprodukce starobylé
ikony, která znázorňuje jedinečný význam
přátelství v křesťanské tradici. 
Za organizaci a kompletní přípravu sázení
farnost děkuje paní Ireně Košutové a paní
Zitě Kazdové, za odbornou pomoc Ing. Mi-
loši Královi a za odpracované hodiny 
s krumpáčem či lopatou v ruce újezdským 
a kolodějským farníkům.

Dr. Ondřej Salvet, farář v Kolodějích

Klánovické nádraží se
letos nového podchodu

nedočká
Vážení občané Klánovic a Újezda nad Lesy,

chtěl bych vás na závěr letošního roku jménem vedení
stavby „Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“
stručně seznámit s dalším postupem výstavby.

Dne 10. 11. 2014 se podařilo uvést do provozu podstatnou
část nového nástupiště u koleje č.2 (směr Praha), včetně
jeho zastřešení, osvětlení, mobiliáře (lavičky, koše) a tabulí
orientačního systému. S koncem této výluky již bylo také
možné posunout provizorní nástupiště „dovnitř“ zastávky.
Toto opatření jistě zlepší nepříjemné dopady dalších plá-
novaných výluk na  cestující veřejnost. 

V době od 1. 12. do 12. 12. 2014 budou probíhat denní vý-
luky koleje č.1 (ve směru na Úvaly), a sice od 8:45 do 16:40.
V této výluce bude dokončena demolice zbývající části ná-
stupiště u koleje č.1 ve směru na Prahu. Tím bude ukon-
čena výluková činnost v letošním roce. V době denních
výluk bude cestujícím k dispozici nově zřízené provizorní
sypané nástupiště, které bude též posunuto blíže k pod-
chodu, obdobně jako nyní u koleje č.2. 

Musím bohužel konstatovat, že se nám v letošním roce ne-
podařilo zprovoznit nově budovaný podchod pod tratí. 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny průsaky skrz žele-
zobetonovou konstrukci. Po dokončení zastřešení pod-
chodu bude provedena podrobná analýza a pasport
průsaků, které budou následně sanovány a dotěsňovány.
Vzhledem k současnému zimnímu období však budou ně-
které práce na sanacích a finálních úpravách podchodu
probíhat až na jaře 2015. Nový termín předání podchodu
do užívání veřejnosti byl stanoven na začátek května 2015.
Do doby zprovoznění nového podchodu se stavba zavázala
udržovat původní podchod  v provozuschopném stavu.
Kromě stálého zajištění čerpání vody bude nutné udržovat
schůdnost podchodu, především schodiště, od námrazy 
a sněhu. S největší pravděpodobností bude nutné realizo-
vat provizorní zastřešení vstupů do podchodu. V době
psaní tohoto článku ještě probíhala na uvedené téma jed-
nání se zhotovitelem podchodu, jehož výsledek bude kon-
zultován s místní samosprávou.

Závěrem bych rád poděkoval zástupcům dotčených měst-
ských částí, Policii ČR, Městské Policii a občanům za letošní
vstřícnost, pochopení a trpělivost při realizaci této velké
stavby.
Přeji vám za celý tým stavby příjemné prožití vánočních
svátků, pohodový vstup do nového roku a v něm hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Tomáš JOHN, ředitel stavby 
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pozvánky

Život jako smršť 
Divadlo Viola, Praha 1

Na představení o životě a láskách 
Antoine de Saint Exupéryho bychom
se rádi podívali 11. prosince. Vážní
zájemci ať se brzy a závazně hlásí 
u pí. Kollinové tel. 777 290 142, nebo
u desítkářek SPCCH.

Vstupné Kč 200,-

Podzimky – výprava 
újezdských skautů do Liberce
Jestli někdo jel v pátek 24. 10., kdy začínaly podzimní prázdniny, au-
tobusem 250 kolem půl páté odpoledne směrem na Černý most, jistě
očekával, že nebude zcela přeplněný. Přesto jej jistě překvapila sku-
tečnost, že byl asi 5x plnější než obvykle. Újezdští skauti odjížděli totiž
na výpravu. 
Přechodným bydlištěm
pro 38 dětí a 12 vedou-
cích se stala základna li-
bereckého skautského
střediska v Dolním Hany-
chově. Následujících 5 dní
bylo nabito všemožnými
aktivitami, nikde nebyla
ani skulinka času, kdy by
snad hrozila nuda.  Soutě-
žili jsme ve vázání uzlů,
hráli jsme hry sportovní 
i vědomostní, chodili na
výlety. Kluci si vyráběli
praky a holky šily origi-
nální brože z látky. Na
závěr nechybělo ani tra-
diční zpívání u táboro-
vého ohně. text a foto Anna Sedláčková – Kvítko, 15 let

a Barbora Radová – Píšťalka, 14 let

VÁNOČNÍ VYCHÁZKA   
PO HRADČANECH

DO STRAHOVSKÉHO
KLÁŠTERA

s možností návštěvy klášterní obra-
zárny (50 Kč), nebo knihovny (80 Kč)

pořádá dne 18.prosince ZO SPCCH
Sraz účastníků je v 9.15 hodin na stanici

tramvaje č.22 – BRUSNICE
Doporučená doprava: 
Rohožník bus 163 v 8:05 hod.- Depo Hostivař metro A
v 8:37 hod.- Malostranská tramvaj č.22 v 9:08 hod. –
Brusnice v 9:15 hodin
Nebo: Rohožník bus. 250 v 8:11 hod.- Černý most
metro B na nám. Republiky - tramvaj č.5 na Malo-
stranskou- tramvaj č.22 –Brusnice v 9:15 hod.

Srdečně zveme všechny zájemce o zhlédnutí
vánočně vyzdobené Prahy

Pojdte s námi cestovat do cizích zemí!
Tentokrát nás dobře známý
RNDr. Václav Petříček

zavede na jihovýchod od naší republiky.
Svou přednášku s promítáním nazval:

To nejhezčí z Persie, 
i vánoční 

Ve čtvrtek 4. prosince v 15:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu MČ

Přijd́ te poznat jinou kulturu. 
Zve Svaz postižených civilizačními chorobami.

Evropské setkání mladých-
ubytujete je?

Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mla-
dých lidí ze všech evropských zemí do Prahy 
a zúčastní se zde Evropského setkání mladých,
které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 
2. ledna 2015. Toto setkání připravuje komunita
bratří z Taizé ve spolupráci s místními církvemi
a společenstvími křesťanů i s dalšími obyvateli
Prahy a jejího okolí. Pokud bydlíte v Klánovicích,
Újezdě nebo v Kolodějích a  můžete pomoci 
s ubytováním účastníků setkání, budeme velice
rádi, když nám o tom dáte vědět na adrese
taize.kolodeje@gmail.com. Můžete také použít
přihlašovací formulář na stránkách kolodějské
farnosti www.kolodeje.farnost.cz. 
Více se dozvíte na www.taizepraha.cz. 
Za místní přípravný tým     

Ondřej Salvet, farář

Největší antilopy a nezdolný český tým
Nejenom členové SPCCH vyslechli velice zajímavou přednášku „Největší antilopy
a nezdolný český tým v Senegalu“, kterou pro  zájemce o faunu a floru v Africe
uspořádala Ing. Brandlová ze Zemědělské univerzity. Nejprve seznámila přítomné
se Senegalem jako zemí, pohovořila o zvycích obyvatel a způsobu jejich života.
Potom představila o.s. DERBIANUS - sdružení vědců, pedagogů, studentů i nad-
šenců s cílem přispět 
k poznání, ochraně svě-
tové biodiverzity a zá-
chraně ohrožené antilo-
py Derbyho v Senegalu.
Velice zajímavě vyprávěla
o cestách členů týmu do
Senegalu, promítla foto-
grafie některých tamních
lokalit, zvířat i lidí. Ná-
sledně se již věnovala
práci spojené se záchra-
nou těchto ohrožených
zvířat. Antilopa Derbyho
je největší ze všech anti-
lop. Obývá otevřené sa-
vany s hustým porostem.
Antilopy Derbyho se vyskytují pouze v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu
v počtu posledních 100 - 200 jedinců. Záchranný program pro kriticky ohrožený
západní poddruh probíhá v senegalských rezervacích Bandia a Fathala již 10 let
pod vedením odborníků a studentů z Institutu tropů a subtropů České zeměděl-
ské univerzity v Praze. Národní park Niokolo Koba je pod velkým tlakem pytláků
a budoucnost antilop v něm je nejistá. Proto bylo v roce 2000 odchyceno z volné
přírody 9 zvířat a umístěno do ochranné obory v rezervaci Bandia. Díky sene-
galsko-české spolupráci se počet těchto zvířat rozrostl již na 62 jedinců (2010),
kteří se ve čtyřech chovných stádech úspěšně rozmnožují. Antilopy Derbyho ne-
najdeme v žádné ZOO.

Eva Štrasmajrová

Výzva
k občanům Újezda nad Lesy k 70. výročí
ukončení druhé světové války v Evropě.

Funkce:  místostarosta 
Mzda:  30.000,- Kč 
Pracovní náplň:  ???
Pro mnohé občany je jistě překvapení, že se na pozicích místostarostů
objevili znovu lidé, kteří mají lví podíl na 4-letém politickém marasmu
v Újezdě a kteří všechnu vinu za něj hodili na bývalého starostu podle
hesla:  Já nic, já muzikant.
Je proto velká škoda, že na ustavujícím ZMČ neprošel návrh zast. 
Duchka, aby oba staronoví místostarostové (Slezák a Čechová) dostá-
vali po dobu 1 roku pouze 50% platu a teprve po vyhodnocení jejich
přínosu pro Újezd by jim byl buďto zvýšen, nebo ponechán na 50%.
V tomto okamžiku se ale projevila pravá tvář do té doby bohorovného
a suverénního J. Slezáka. Zbrunátněl a vrčel na nového starostu 
Růžičku, že je zásadně proti. Pan Růžička se jen přikrčil, až jsem si
říkal, kdo je tady vlastně starostou. Pí Čechová zase zbledla a chvíli to
vypadalo, že bude zapotřebí lékařská přítomnost. Koalice kolem ANO
ale nezklamala a návrh zamítla. Následně bylo odhlasováno 30 tisíc
pro Slezáka s Čechovou nejtěsnější většinou 9 hlasů ze 17, neboť oba
dva se hlasování nezdrželi a právě jejich hamižné hlasy rozhodly.
Je zarážející, že ač J. Slezákovi dalo hlas pouze 283 občanů, přesto ho
ANO vyneslo do lukrativní funkce, která navíc ani není 8 hod. zamě-
stnáním pro obec, ale je zcela volná. Důvod tohoto rozhodnutí ANO
úzkostlivě tají. Jediné, co jsme se na ZMČ při dotazech občanů, proč
ANO zvolilo J. Slezáka za místostarostu dozvěděli, byla bezelstná od-
pověď p. Růžičky: „Prostě ho potřebujeme.“

J. Lameš

Ze jmenovaných se ke článku J. Lameše vyjádřil starosta Zdeněk 
Růžička:
Každý občan se může na videozáznamu ze zasedání zastupitelstva
přesvědčit, že nikdo nevrčel, ani nepotřeboval lékaře.
(http://praha21.cz/dokumenty-a-publikace/kancelar-starosty-a-
tajemnika/zastupitelstvo-mc-praha21/audio-a-video-zaznamy.html).
Rád bych i touto cestou oslovil autora článku pana Lameše a zmiňo-
vaného zastupitele Duchka, že bych ocenil, kdyby ukázali, že kromě
kritiky, umí něco ve prospěch Újezda i skutečně udělat.

Požehnané Vánoce 
a dobrý rok 2015 vám přeje
Otevřený Újezd,

RNDr. Pavel Roušar, 
Ing. Michael Hartman, Ing.
arch. Jan Záhora 
– zastupitelé.

Vážení občané Újezda nad Lesy a okolí,
chtěli bychom prostřednictvím Újezd-
ského Zpravodaje vyzvat ke spolupráci
potomky zahraničních vojáků, policis-
tů, básníků, spisovatelů, židovských
rodin, kněží a věřících všech církví, pros-
tě veškeré vrstvy obyvatelstva, kterých
se průběh a dopady 2. světové války
jakkoliv dotkly. Uvítáme přispěvky k to-
muto důležitému projektu připravova-
nému k 70. výročí ukončení 2. světové
války. Důležité budou i události, které
účastníci války zažili, zaznamenali, za-
chytili na fotografiích, nebo jim byly
zprostředkovaně předány z generace
na generaci. Týká se to i Vašich předků
a příbuzných, kteří v průběhu války pů-
sobili mimo náš region, a to jako pří-
slušníci SOS (Stráž obrany státu) v po-
hraničí 1938–1939, jako příslušníci 
československé armády v zahraničí v le-
tech 1939–1945, nebo konali službu ve
spojenecké armádě, byli českosloven-
skými partyzány, účastníky povstání 
v květnu 1945, nebo politickými vězni. 
Cílem bude zpracovat a vydat v pořadí
třetí publikaci týkající se zapojení na-
šich občanů v národním boji za svo-
bodu a tyto historické události zazna-
menat pro budoucnost. Popsat, jak pro-
bíhala válka v našem regionu, jak se
kdo zapojil do domácího, či zahranič-
ního odboje, kdo byl jakkoliv omezen
na svobodě, internován, či odvlečen 

z důvodů persekuce politické, národní,
rasové či náboženské a byl při těchto
činnostech usmrcen, nebo raněn.
O uvedených událostech uvítáme tex-
tové zpracování doplněné fotogra-
fiemi, deníky, písemnými dokumenty
a některými artefakty. Pokud se po-
vídka bude týkat více osob, uveďte je-
jich jména, vztah a datum události, jak
k ní došlo, důvod věznění, rozsah zra-
nění apod. 
Projekt připravuje Muzejní rada spolu
s Komisí volnočasových aktivit a v mě-
síci květnu bude publikace vydána na
vernisáži výstavy k 70. výročí ukončení
druhé světové války v Evropě. Projekt je
zaměřen na veškerý odboj protihitle-
rovské koalice, jak východní, západní 
i domácí. 
Kdo není vybaven ke zpracování pří-
spěvků v elektronické podobě, po vzá-
jemné domluvě se dostavíme a s Vaším
svolením zpracujeme. Na následně-
chystanou výstavu si artefakty rádi za-
půjčíme. 
Veškerou korespondenci a dotazy, pro-
sím, směřujte na tyto adresy:

Ing. Eva Danielová
eva.danielova@gopas.cz  

mob.: 602 660 684
Ing. Jan Vondráček
paclavice@volny.cz         
mob.: 605 530 719

Muzejní rada

Antilopa Derbyho získala svůj název podle Edwarda Smith-
Stanleye, 13. hraběte z Derby, který ve své době vynikal jako
vášnivý průzkumník zvěře a jeho potomek také spolupra-
cuje s o.s. Derbianus.

Klub aktivních seniorů přeje všem svým 
členkám, členům a příznivcům 

příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho pohody, zdraví a úspěchů 

v novém roce 2015.

Vyplatí se práce pro obec?
Tuto otázku si položila serie článků v Listárně
Zpravodaje. Pozornému čtenáři doporučuji alesoň
poslední dva. Ač na první pohled vypadají pole-
micky, ilustrují, že práce pro obec se opravdu vy-
platí ! Komu? Přeci nám všem.
....
Všichni si zaslouží dík! Maminky, Duchek, Lesy ČR
i desítky dobrovolníků uklízejících les. Drobná
práce mnoha lidí pro obec, pokud se spojí, nese
ovoce. STROM bez aktivních maminek nemohl roz-
hodnout, kde mají Lesy ČR projekty realizovat. Ak-
tivní maminky bez pana Duchka nevědely, na
koho se obrátit. Pan Duchek by bez Lesů ČR při-
pravených spolupracovat také tolik nedosáhl.
Proč mne pan Duchek místo poděkování napadá:
„bránil svým hlasováním“ projednání hřiště?
... Proč všude vidět nepřátele a probouzet mezi ak-
tivními občany nevraživost? Práce pro obec se vy-
platí a spolupráce trojnásob.

M. Hartman
Tento příspěvek byl redakčně zkrácen, jeho plné
znění najdete na www.praha21.cz.                 - red-
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Pozvánka 
na koncert

Zveme na koncert hudebních kurzů 
18. prosince 2014 od 18 hodin
vystoupení flétnového 
a klavírního oddělení, 

v divadelním sále MZŠ, 
vchod z Čentické ul.

Vstup je volný.

Zahrádkář v prosinci
Poslední měsíc v roce – prosinec
Dlouhé večery a chladné dny (snad
letos přijdou) naznačují, že nastal čas
adventní – předvánoční.
4. prosince je sv. Barbory – tento den
stříháme větvičky na jaře kvetoucích
keřů a stromů. Jestli větvičky nepřejde
mráz, tzv. barborky špatně vykvétají.
Můžeme jim pomoci, když je po uří-
znutí dáme na čas zabalené v papíru
do ledničky a pak do vlažné vody. Říká
se, že když barborky vykvetou, bu-
deme mít v příštím roce štěstí.
Pokojové květiny někdy v zimě trpí ne-
dostatkem světla, snažíme se je dát co
nejblíže k oknu. Jsou to fíkusy, dracény,
diefenbachie a voskovky.
Vánoce bez vánoční hvězdy si nedove-
deme představit. Květina má ráda
teplo, nesnáší průvan. Při nákupu 
v chladném počasí ji raději na cestu
domů zabalte. Při poranění z ní vytéká
jedovaté mléko, dejte pozor na děti.
Váze s květinami na stole nedělá dobře
mísa s ovocem. Zralá jablka uvolňují
etylen, který urychluje vadnutí a od-
kvétání květin.
Stonky oblíbených gerber nikdy nepo-
nořujeme ve váze do vody hluboko,
stačí 4 cm. Protože jsou stonky duté,
mají sklony k uhnívání.
Když napadne sníh a mrzne, začínáme
přikrmovat ptáky, na jaře se nám od-
vděčí zpěvem. Do krmítek dáme jen
slunečnice nebo ptačí zob, pečivo 
a zbytky jídla tam nepatří.
Všem čtenářům tohoto časopisu pře-
jeme klidné prožití adventní doby a vá-
nočních svátků.
Za výbor zahrádkářů

Z. Nohejlová

Masarykova základní škola
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

oznamuje:

ZÁPIS S PEJSKEM A KOČIČKOU
se bude konat ve čtvrtek 15. 1. 2015 a v pátek 16. 1. 2015

od 14 do 18 hodin
v budově I. stupně ZŠ v parku – Staroklánovická 230

Podmínka přijetí
S ohledem na kapacitu školy budou pro školní rok

2015/2016 přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm 
v Újezdě nad Lesy

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného
zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte v MČ Praha 21 –

Újezd nad Lesy
(vydá MČ: oddělení evidence obyvatel – není-li potvrzeno

jinak)

Bližší informace: Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311,
vackova@zspolesna.cz

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy

S Otesánkem za zásadami zdravého životního stylu
V současné době je zdravý životní styl již součástí edukace dětí na všech stupních škol. Tomuto tématu
se tedy nevyhýbáme asi v naší mateřské škole, ale naopak velmi podporujeme osvětu v této oblasti. Děti
by odmalinka měly vědět, co je pro jejich tělíčka zdravé a co jim naopak škodí. Dobré je samozřejmě,
pokud jsou podporovány jak v rodinách, tak ve školních institucích.
A nejlepší výchova je, jak všichni dospěláci víme – prožitkem. Vypravili jsme se tedy i my do lesa, aby-
chom se při tom všem učení také vyběhali na čerstvém vzduchu, jako je to v básničce F. Hrubína:
„Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá“......kdo by neznal úvod klasické básničky o kloučkovi, který
jedl a jedl, až snědl všechno, co potkal - i vlasní maminku a tatínka. Básnička se dobře pamatovala 
a byla hezká, tak jsme s její pomocí navázali na téma zdravého jídla a toho, co nám prospívá 
a co zase naopak škodí. Úkolem dětí bylo projít
v lese jednotlivá stanoviště a správně zodpově-
dět na všechny otázky, na které se Otesánek
ptal. Spolupráce velkých s mladšími byla sa-
mozřejmostí. Děti si musely prostě vzájemně po-
máhat, a tak se dozvěděly nejen, co je dobré 
a co naopak ne, ale také se podporovaly v ohle-
duplnosti a v prosociálním cítění. Vždyť jsme
přece všichni na něco šikovní, někdo je rychlý 
a někdo zase rád vymýšlí.....prostě každý jsme
jedinečný a máme všichni svoje místo. A o to
nám především v našem putovánní s Otesán-
kem šlo – podporovat jak tělesnou, tak duševní
pohodu. 
A na závěr nás Otesánek všechny obdaroval, jak
jinak – samozřejmě zdravou odměnou. text a foto Jarmila Havlíčková 

Děti z MŠ Sluníčko 
s Otesánkem

Pomozte v zimě ptactvu,
na jaře se vám odvděčí

Na zimu sice odlétá mnoho našich ptačích druhů do teplých
krajů, ale spousta jich u nás zůstává a mnohé druhy do-
konce na zimu přilétají. Za nepříznivého počasí, zejména za
velkých mrazů a sněhové pokrývky, mohou mít problém se-
hnat potravu. V takovém případě můžete pomoci i vy. 

„Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na
stromě, podstavci či parapetu,“ říká David Zítek z Pražské
zvířecí záchranky.  „Na něj se pak může nasypat nejrůznější
zrní, od lněného semínka, máku či prosa, přes slunečnici 
a řepku. Možné je na něj umístit také lůj, nakrájené maso,
mrkev nebo tvaroh,“ dodává.  Zrní a semínka snadno seže-
nete. Koupíte je i v Domě ochránců přírody v pražské Michli.
Velmi vhodné je na krmítko umístit také drcená jádra oře-
chů, například lískového nebo vlašského, v přírodě předem
můžeme nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřa-
biny. Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny
druhy ptáků, kteří u nás zůstávají. Větší trable s krutými
mrazy však mají menší druhy pěvců, jako jsou sýkory či krá-
líčci. „U těch snadno dojde ke spotřebování velkého množ-
ství energie, což má za následek jejich neschopnost letu. Při
nálezu takového vyčerpaného ptáčka je vždy nutné zavolat
Pražskou zvířecí záchranku na čísle 774 155 185 a my už se
o ptačího pacienta postaráme,“ doplňuje David Zítek. 

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům již od
roku 2009. Za tu dobu pomohla více než 2000 zvířat. Stále
se však potýká s finanční nejistotou. Jestli můžete, pomozte
prosím. Bližší informace dostanete na telefonu 774 155 185.

info@csop.cz

Volné kurzy hry na flétnu
„Hudební kurzy ÚMČ Praha 21 v Lomecké 656, Praha 9 -
Újezd nad Lesy mají ještě několik volných míst pro zájemce
o výuku hry na zobcovou flétnu (možné již pro děti od 5
let). Bližší informace u paní Jaroslavy Razesbergerové, tel.
602 855 639.“

Darujeme z rodinných důvodů psa, 
hovawart s PP, 6 let. 

Nejlépe pro rodinu s velkými dětmi,
zahrada je preferována. 

Bližší info na tel.: 775 556 917

FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŠIKOVNÉ 
A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY K TŘÍDĚNÍ

TISKU, DENNÍ NEBO NOČNÍ SMĚNY, 
NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU

VÝDĚLEK MOŽNÝ AŽ 18 TISÍC BRUT.
T: 602 441 843

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC

KOUZELNÝ KRÁMEK

výklad karet 
terapie Reiki
kurzy Reiki 1. až 3. stupeň

placená inzerce
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placená inzerce

Kdo prodá nebo pronajme 
část pozemku v Újezdě nad Lesy 

a blízkém okolí 
dlouholeté zahrádkářce 

tel: 605 166 679

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

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

vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

!!!  Vyklízení-Stěhování  !!!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

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 na klíč

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

KOUZELNÝ KRÁMEK
Novosibřinská 2295, konečná bus Sídliště Rohožník

• dárky • dekorace • svíčky
• kameny • bižuterie • sošky
• čaje • keramika • andílci
• výklad karet 
• terapie Reiki
• kurzy Reiki 1. až 3. stupeň

tel: 732 817 503
Romana Hanzalová

Jste rodina, která potřebujete větší bydlení?
Vyměním samostatně stojící RD v Újezdě n. L. za řadový RD nebo byt min. 4kk
(novostavba, ne Rohožník) v Újezdě + doplatek. 
Náš RD je 7 let starý patrový RD s G, v užívaný jako 4+1, lze zvětšit na 5+1,
možná vestavba 2 pokojů na půdě, zast. plocha 120 m2, pozemek 837 m2,
v přízemí podlahové vytápění. V případě dalších dotazů či zájmu volejte
prosím na tel. 777 113 790. Foto možné zaslat mailem.

Hledáte zubního lékaře?

S rozšířenou kapacitou 

provozu nabízíme možnost

registrace v zubní ordinaci

Onšovecká 1280 Újezd nad Lesy.

MDDr. Adam Svačina

Telefon: 
281 973 340
773 968 674

Smlouvy s pojišťovnami 
111, 207, 211  

Provozní doba:   Po - St: 8:00 - 18:00
Čt, Pá: 8:00 - 15:00

Těšíme se na Vaší návštěvu
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placená inzerceplacená inzerce

OZNÁMENÍ PACIENTŮM
MUDr. Richard Mindžák
oznamuje všem svým
pacientům, že od 1. 9. 2014
působí v nově otevřených
prostorách zubní ordinace
v rodinném domu na ul.
Oplanská 2665, Újezd nad
Lesy. Rodinný dům je situován
na rohu ulic Oplanské
a Druhanické.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. kontakt do naší zubní
ordinace je 775 26 33 22
MUDr. Richard Mindžák

Video prohlídky nemovitostí

Znám Vaši lokalitu, protože zde bydlím.
Prodám Vaše nemovitosti v této oblasti.

I.P.R. Real Estate
Ing. Kateřina Černá
Tel.:724 646 572, www.ipr-real.cz

Advokátní kancelář Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-Horní Počernice
Mobil: 602 621 719 Tel: 224 25 27 67 
poskytuje právní služby zejména v oblastech práva občanského:
právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní právo, exekuce, správní řízení,
zastupování před soudy, advokátní úschovy, ověřování podpisů 
Pracovní doba:  9,00 – 18,00 hod., i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě


