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ZPRAVODAJ

Děti ještě můžete přihlásit na příměstské letní tábory s o.s.
Neposeda, více na www.neposeda.org

Újezdské muzeum je po dobu prázdnin uzavřeno z důvodu
rekonstrukce.

Stále se můžete se svými pracemi hlásit do soutěže „Jsem
senior a žiji v Újezdě nad Lesy“.

1. 7. Pravidelné grilování na terase Levelu, k poslechu hraje
P. John, 17 – 21 hod. Dále každé úterý v červenci.

4. 7. Oldies párty s DJ Márty, v Levelu od 20 hod, vstup 50 Kč

18.7. Oldies párty s DJ Márty, v Levelu od 20 hod, vstup 50 Kč

9. 8. DJ Márty hraje pecky minulých let, od 20 hod v Levelu,
vstup 50 Kč

22. 8. Pecky 60.- 80. let v Levelu od 20 hod, vstup 50 Kč.

5. 9. DJ Márty hraje od 20 hod v Levelu, vstup 50 Kč

6. 9. Oslavy 90. výročí fotbalu, 17:00 SGrepreČR x SG Újezd

7. 9. Den zdraví od 14 hod pořádá na Multifunkčním hřišti
ÚMČ Praha 21

KOLODĚNÍ startuje Rarášek v rámci Dne zdraví ve 14 hod
z Multifunkčního hřiště

9. 9. Vycházka do Lesní galerie II. - pořádá KAS.
Více na vývěskách.

10. 9. Čaj o páté se starostou od 17:00 hod, v budově ÚMČ

13. 9. „1. světová válka – Osudy vojáků a legionářů z Újezda
nad Lesy a okolí“, vernisáž výstavy od 10 hod
v sále Polyfunkčního domu Level

20. 9. „Litoměřice- Terezín“, zájezd pořádá ZO ČSZ. Více na str. 6

Újezdské posvícení s farm. trhem, od 13 hod v Čentické ul.

23. 9. „Brandýs n. L. - St. Boleslav“, výlet autobusem pořádá
KAS. Více na vývěskách.

24. 9. Čaj o páté se starostou od 17:00 hod, v budově ÚMČ

27.9. Oslavy 80. výročí založení Masarykovy ZŠ
a Den otevřených dveří v obou budovách,
zahájení v 9 hod u I. stupně v parku
a 11:30 hod u II. stupně v Polesné

Klánovické nádraží
postup výstavby a nutná opatření

Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace trati Praha Bě-
chovice – Úvaly“ krátce informovat o dalším postupu výstavby v měsíci
červenci 2014.
Pokračuje výluka prostřední koleje č. 0 do 14. 7. 2014. V této výluce bude
probíhat v oblasti zastávky Klánovice rekonstrukce železničního spodku
a svršku. Odvozy a návozy materiálů budou probíhat převážně po kolejích
během nočního úplného zastavení železniční dopravy v době od 0:00 do
4:00 hod. Po skončení této výluky budou do 5. 8. 2014 v provozu všechny
3 koleje a nebude tedy nutné používat provizorní sypaná nástupiště.
V tomto mezidobí budou pokračovat práce na výstavbě podchodu a pří-
pravy na následující výluku.
5. 8. 2014 bude zahájena výluka koleje č. 2, kolej směr Praha, která potrvá
do 20. 10. 2014. V této výluce budou probíhat obdobné práce, jako při vý-
luce koleje č. 1. Více upřesním v dalším měsíčním příspěvku.
Pevně věřím, že cestující veřejnost, i přes veškerá omezení a nepříjem-
nosti, spojené s touto významnou stavbou, ocenila zvýšený komfort ces-
tování na nově vybudovaném úrovňovém nástupišti u koleje č. 1.
Závěrem se opět připojuji s žádostí o vaši zvýšenou pozornost a opatr-
nost při pohybu staveništěm. Za dočasná omezení a zvýšenou hlučnost
v nočních hodinách se předem omlouváme.

Tomáš John, ředitel stavby, ViamontDSP a.s.

Podoby lásky se vydařily
Ve čtvrtek 5. 6. se konala v Újezdském muzeu vernisáž výstavy Podoby lásky. Své práce
představily všechny věkové kategorie - předškoláci, školáci, dospělí - v kategorii výtvarné,
fotografické a literární. Autorům oceněných prací byly předány knižní kupony do Knih-
kupectví nad Lesy nebo poukázky do obchodu Romantika s výtvarnými potřebami. Dě-
kujeme všem rodičům, prarodičům, dětem, soutěžícím a pozvaným hostům za
nádhernou atmosféru během celé vernisáže.
Na straně 5 vám přestavujeme výherce soutěže.

zleva: Oldřich Jandl, Pavel Švejda, Martin Pfrogner, Eliška Vlachová, Lucie Ohnisková, Katka Skotnicová

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdské-
ho zpravodaje,
čeká nás horké léto. Ať už ho strávíte
u moře či na chalupě nebo zůstáváte
v Újezdě a pouze zvolníte a „dobijete
baterky“, přeji vám, abyste si ho užili.
Pro nás na úřadě bude léto velmi pra-
covní. Školních prázdnin využíváme
k úkolům, které jindy nelze realizo-
vat. Dokončili jsme výběrová řízení
na dodavatele rekonstrukce školní jí-
delny na druhém stupni a doufáme,
že školáci vstoupí do nového škol-
ního roku 2014/2015 s novou jídel-
nou. Zahájili jsme práce na zateplení
školky Sedmikráska v Lišické ulici,
započali jsme rekonstrukci elektroin-
stalace ve školce na Rohožníku, vy-
brali jsme firmu pro revitalizaci
a rekonstrukci školního parku před
prvním stupněm a dokončujeme
výběrové řízení na dodavatele cyklo-
stezky v Čentické ulici. Budou pokra-
čovat opravy újezdských komunika-
cí, což je asi nejožehavější problém,
trápící většinu našich spoluobčanů.
Pro úřad, zejména pro pracovníky
Odboru majetku a investic, to bude
opravdu horké léto.
Během léta také spustíme v testova-
cím provozu nové webové stránky,
které přinesou lepší členění infor-
mací a zejména správné a čitelné
zobrazení na tabletech a mobilních
telefonech. Nové webové stránky
nám umožní zveřejňovat maximum
dokumentů úřadu, které zveřejnit mů-
žeme. Takto budou zveřejněny veške-
ré předpisy, podle kterých úřad fun-
guje, budeme zveřejňovat všechny
audity a jejich výsledky, u zveřejně-
ných smluv umožníme vyhledávání
podle obsahu, přestože jsou zveřej-
něné smlouvy pouze oskenované. Slí-
bili jsme vám otevřený úřad a své
sliby plníme.
A protože se blíží konec volebního
období, je nutné skládat účty. Pře-
hled toho, jak Rada městské části
plnila své sliby, které dala voličům
prostřednictvím koaliční smlouvy,
přineseme v zářijovém čísle Zpravo-
daje.
Přeji vám krásné léto,

Pavel Roušar, starosta

Jarní vycházka

Vzduch sytý bylinami
A zemitá vůně první trávy
Drolí se Ti z dlaní
Pospícháš nikoli za mnou
Ale za ní
Pořádky staré jsou ty tam
Já si však nestýskám
Jarní slunce líbá moje rty
A je šikovnější než-li Ty

Eva Brixi

Reprodukce Denisy Šváchové a Anny Veselé poskytla za Muzejní radu Eva Danielová

Láska je největší na světě

Někdo má rád lesní zvířátka,
jiný má rád koťátka.
Někdo má rád lidi,
kteří ho mají rádi,
a to jsou přece kamarádi.
Jiný miluje maminku a tatínka,
a to je přece dohromady rodinka.
Každý má někoho rád,
a toho miluje každý kamarád.

Kristýna Páralová 2.D

Vzhledem k blížícím se volbám
se posunuje uzávěrka
Zpravodaje 09/14 na 8. 8. 2014.
Uzávěrka Zpravodaje 10/14 bude
dne 10. 9. 2014.

Politické strany a uskupení,
kandidující v Újezdě nad Lesy,
mají nárok na jednotnou propa-
gaci, hrazenou ÚMČ Praha 21.

Více čtěte v tiráži tohoto čísla.

nový přístřešek na újezdské straně železnice, foto L. Černá

FOTO MĚSÍCE
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z RMČ a ZMČ Zaměřeno na životní prostředí
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

28. července křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 15:00 - 15:20
pondělí křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 15:30 - 15:50

křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 16:00 - 16:20
křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 16:30 - 16:50
křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 17:00 - 17:20
křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 17:30 - 17:50
křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 18:00 - 18:20
křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vo-
zidel ZDARMA odevzdat tyto odpady: baterie, aku-
mulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie,
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teplo-
měry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
V letních měsících budou přistaveny mobilní sběrné dvory od 8:00 do
14:00 hod v těchto termínech:
26. července ulice Lišická, naproti mateřské školce, čp. 1502
16. srpna roh ulic Pilovská x Čenovická

Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých můžete od-
ložit tyto druhy odpadu:
1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad

Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.

2. velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně, tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané
ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny,
skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny.

3. velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá charakter
objemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových,
skleněných či plastových doplňků nebo jeho součástí)

4. velkoobjemový kontejner určený pro kovy
Zde je možné odkládat veškerý kovový odpad, vyjma výrobků podlé-
hajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV a PC monitory, videa,
mikrovlnky, ledničky, atd.)

V případě dotazů mě kontaktujte na tel: 281 012 943.
Martina Nejtková, OŽPD

POPELNICE NA ODVOZ BIOODPADU
Pokud budete mít zájem o popelnici na bioodpad, kontaktujte Pražské
služby, a.s. na tel: 284 091 888, nebo si smlouvu můžete uzavřít na
www.psas.cz . Dále upozorňujeme na změnu svozu popelnice na biood-
pad, která se týká celého území směrem od Prahy od ulic Ochozská,
Nadějovská až k ulicím Staroújezdská, Starokolínská. Svoz bude probíhat
1x za 14 dní, každý lichý týden v pátek.

Martina Nejtková, OŽPD

DOTACE NA PŘEMĚNU TOPNÝCH SYSTÉMŮ
Rada hl. m. Prahy opět schválila pro rok 2014 pravidla programu „Čistá
energie Praha pro rok 2014“. Dotaci může získat fyzická osoba s trvalým
pobytem na území ČR a právnická osoba se sídlem v ČR, které vlastní nebo
užívají na území hl. m. Prahy byt nebo dům, a kteří zprovozní ekologický
zdroj v bytě nebo v domě v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014, přičemž
příspěvek se netýká jen výměny kotle, ale mj. také například instalace
tepelného čerpadla, solární systémy na ohřev vody a přitápění. Lhůta
pro podání žádosti je do 30. 9. 2014. Více informací se dozvíte na
www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP, e-mail: dotace.to-
peni@praha.eu , tel: 236 004 314.

Martin Švejnoha, OŽPD

SLEDUJTE SVÉ DŘEVINY
V uplynulých měsících se na OŽPD začaly množit podněty k ošetření dře-
vin, které nadměrně zasahují do chodníků či uličního prostoru komuni-
kací a znemožňují bezpečný pohyb chodců, cyklistů i vozidel. Také např.
vozidla svozové společnosti obtížně ulicemi projíždějí a přerostlé větve ve
vyšších patrech dřevin lámou. U křižovatek mnoha ulic není zajištěn bez-
pečný výhled do křižovatky a mohlo by zde lehce dojít k ohrožení chodců
či cyklistů. Chtěli bychom vás touto cestou požádat o prohlídku vašich dře-
vin a jejich úpravu tak, aby pohyb na chodnících, v ulicích i křižovatkách
byl bezpečný, nedošlo k dopravní nehodě, k úrazu či poškození oděvu
(např. ostrými trny) a v neposlední řadě, aby dopravními prostředky ne-
docházelo k lámání větví, a tím i poškozování vašich dřevin.

Dana Slabochová, OŽPD

Újezd čekají
velké investice

Představujeme přehled investičních akcí,
které proběhnou ještě v roce 2014.

Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502
Od 28. 5. 2014 probíhá zateplení střech
a stěn všech budov školky. Předpokládaný
termín dokončení je srpen 2014. Celkové
předpokládané náklady akce jsou 5 mil.
Kč. Zateplení o rozsahu obvodového pláště
cca 1783 m2 je financováno z rozpočtu
MČ Praha 21 (2 mil. Kč), dotace MHMP (1,5
mil. Kč) a z dotace z Operačního programu
životního prostředí – fondy EU (1,5 mil. Kč).
Část stavebních prací bude prováděna za
provozu MŠ, a proto se předem omlou-
váme za zhoršené podmínky v okolí
stavby.

Rekonstrukce kuchyně
Od 27. 6. 2014 by měla probíhat plánovaná
rekonstrukce kuchyně MZŠ – Polesná. Re-
konstrukcí dojde k navýšení její kapacity
z 800 na 1200 jídel. Kuchyně je bez větších
úprav v provozu od roku 1991 a její rekon-
strukce je nutnou součástí celkového plá-
novaného navýšení kapacity základní
školy, které proběhne v následujících le-
tech. Předpokládaný termín dokončení je
konec srpna 2014. Náklady investiční akce
budou v předpokládané hodnotě 16,5 mil.
Kč. Akce je financována z finančních pro-
středků MČ Praha 21 (6,5 mil. Kč) a dotace
z MHMP (10 mil. Kč).

Přístavba školy
V roce 2015 je plánováno navýšení kapa-
city MZŠ – Polesná o 4 učebny a 2 družiny.
Na základě zpracované architektonické
studie bude rozšíření ZŠ provedeno pří-
stavbou mezi pavilónem školní jídelny
a zahradou MŠ Sluníčko se vstupem z Čen-
tické. V nejbližší době bude, na základě ve-
řejné zakázky malého rozsahu, proveden
výběr projekční kanceláře, která bude
zpracovávat další stupně projektu.

Revitalizace parku před Masarykovou ZŠ
ve Staroklánovické ulici
Začátkem měsíce července se předpokládá
zahájení stavebních prací, které budou ob-
sahovat rekonstrukci a úpravu stávajících
pěších tras, vyřešení problému s hroma-
děním srážkové vody v zatravněných plo-
chách, úpravu stávajícího veřejného osvět-
lení a výsadbu nových dřevin a keřů. Před-
pokládaný termín dokončení je konec
srpna 2014. Celkové náklady akce jsou
v předpokládané hodnotě 5,3 mil. Kč
(5 mil. Kč tvoří dotace z MHMP).

Plánované akce MČ Praha 21 v oblasti do-
pravní infrastruktury a změny doprav-
ního režimu
V druhé polovině července proběhnou
plošné opravy komunikací v ul. Novolhot-
ská (v úseku mezi ul. Starokolínská a Bud-
čická) a dále v průběhu měsíce srpna v ul.
Chmelická (v úseku mezi ul. Týnecká a Tu-
chotická). Omlouváme se za zhoršené do-
pravní a životní podmínky v okolí těchto
staveb.
V případě hladkého průběhu stavebního
řízení se předpokládá zahájení výstavby
„Cyklostezka v ul. Čentická“ v druhé polo-
vině srpna. Jedná se o rozšíření stávající
komunikace (v úseku mezi ul. Polesná
a Staroklánovická) o cca 1,5 m tak, aby
vznikl oddělený jízdní pruh pro cyklisty, je-
doucí směrem k Polesné ulici.
Dále bychom chtěli v srpnu zahájit opat-
ření, plynoucí ze schváleného Dopravního
generelu. Bude se jednat o zavedení
„ZONA 30“ včetně zavedení jednotného
systému přednosti v jízdě tj. přednost
zprava v severozápadní části obce (oblast
je vymezena z jihu ul. Starokolínská a z vý-
chodu ul. Staroklánovická). Situační vý-
kres, znázorňující navrhované změny,
bude zveřejněn na webových stránkách.

Josef Roušal, vedoucí OMI

Petr Duchek
Proč nulová tolerance heren (NTH)?
ZIPO byla především restaurace (s automaty sotva na ¼ plochy). Přeměna jen
na hernu je v rozporu se smyslem magistrátní vyhlášky omezující hazard,
neboť jejím záměrem bylo NEVYTVÁŘET nové herny. Leč velmi podivným roz-
hodnutím RMČ nastal loni nejen opak, ale vyvstaly i nerovné podmínky mezi
samotnými provozovateli automatů. Jeden má omezenou provozní dobu,
druhý s restaurací, kolaudovanou jako herna, zcela ostrouhal. Ne tak ZIPO v re-
žimu nonstop! To navíc získalo původní povolení (správně by měla být ode-
brána) pro provoz automatů v rozporu s tehdy platným loterijním zákonem,
neb je méně než 100 m od mateř. školy.
A když na ZMČ zazněly varovné zprávy BIS, Úst. soudu a ombudsmana stran
hazardu a starosta chlácholil, že do ZIPA moc lidí nechodí, padl i názor, že
máme v Újezdě možná „prádelnu“. Ale ani to k vyhlášení NTH, či referenda
o NTH z vůle zastupitelů nevedlo!
Ani mě už nepřekvapilo, že hlasování o NTH se nezúčastnili koaliční zastupi-
telé Slezák a Hartman.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Před čtyřmi lety jsme vás oslovili s konceptem Otevřeného Újezda. Nabídli jsme
vám témata a účast v rozhodování o konkrétních projektech i dlouhodobějších
plánech naší městské části. Získali jsme pozici starosty, zastoupení v Radě a Za-
stupitelstvu MČ a do koaliční smlouvy jsme prosadili většinu programu Otevře-
ného Újezda. Společně s koaličními partnery jsme postavili strukturu rozvoje
Újezda, se kterou se dá dále pracovat a promyšleně pokračovat - v územním
rozvoji, dopravě, školství, životním prostředí, sociálních službách atd. Takto
jsme vytvořili první strategický plán, který společně s vámi pravidelně aktua-
lizujeme, zavedli jsme veřejná projednávání, zveřejnili jsme všechny smlouvy,
zavedli přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva. Podpora a spolupráce s míst-
ními občanskými aktivitami, organizacemi a školou se stala radostnou samo-
zřejmostí, navýšili jsme finance na granty a systémově podporujeme sportovní
kluby. Dáte-li nám na podzim důvěru, budeme v této práci pokračovat.

Veřejná doprava
se o prázdninách
zkomplikuje
Pražská integrovaná doprava a Dopravní
podnik hl. m. Prahy chystají na prázdniny
výluky a změny v hromadné dopravě. Vý-
luky se budou týkat některých autobuso-
vých, ale i tramvajových linek. Naopak
pozitivní zprávou je otevření provozu sta-
nice Národní na trase metra B, chystané
na 26. 6. Změny v dopravě a více informací
najdete na

www.ropid.cz

Máte jízdní kolo nebo elektrokolo?
Chcete ho uchránit před zloději? Vy-
užijte grant Ministerstva vnitra ČR,
který získala Městská část Praha 21
v rámci Projektu prevence kriminality.
Prvním 100 zájemcům bude značení
kola poskytnuto za poplatek 100 Kč se
zápisem do mezinárodního registru Da-
tatag.
Kam můžete s kolem přijít a nechat si
ho označit?
• Do prodejny Wagner Bicykles, V Li-

pách 91, Praha - Koloděje, objednací
termíny na telefonních číslech:
281 973 636 nebo 602 667 600,
www.wagner.poznej.cz

Jaké kolo můžete nechat označit a za-
psat do registru?
• Cena kola vyšší než 10 000 Kč a mlad-

ší 8 let
Komu je akce určena a co mám mít
s sebou?

• Občanům s tr. pobytem v Újezdě n/L
• S sebou cyklistické kolo, občanský

průkaz, doklad o zakoupení
(v případě, že doklad o koupi kola
nemáte, bude k dispozici čestné pro-
hlášení vlastníka)

Datatag „neviditelný“ UV PRO systém
pro kola nabízí více prvkový přístup
k identifikaci, která výrazně znepříjem-
ňuje život profesionálním zlodějům.
Tento systém lze velmi jednoduše apli-
kovat na vaše kolo. Obsahuje viditelné
i ukryté identifikátory včetně nejmo-
dernějšího UV nátěru, který neviditelně
označí vaše kolo a dává mu unikátní
identifikaci. Datatag úzce spolupracuje
se státní i městskou policií, kterou vy-
bavuje čtecími zařízeními, poskytuje
jim přístup k registru a pravidelná ško-
lení.
Více informací na www.datatag.cz

Blanka Horká, ÚMČ Praha 21

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Nedávno jsem se setkal s otázkou občanů, zda mají smysl místní volební us-
kupení, nespojená s velkými stranami. „Vždyť strany mají lepší napojení na
zdroje peněz z vyšších úrovní“.
Ano, to je pravda, není ale role místních uskupení právě proto dnes ještě vý-
znamnější? Místní uskupení totiž mohou, pokud mají silný mandát, pomáhat
stranám směřovat zdroje ve prospěch MČ, aniž by stranám hrozilo podlehnutí
tlakům stranických aparátů, kde výhodnost, kvalita či dlouhodobý dopad se
stávají až sekundárním kritériem. Například Polyfunkční dům či lesní výtoky
kanalizace: zmařené šance, které způsobem, jak byly realizovány, naší MČ do
budoucna spíše zatížily, než jí pomohly.
Občanské uskupení místo stranických „vpravo“, či „vlevo“ pracuje spíše s poj-
my otevřenost, smysluplný, profesionální, spolupráce. V rámci strategického
plánování lze spolupracovat s kteroukoli ve prospěch MČ smýšlející stranou.
Příkladem mohou být současné investice do školství a infrastruktury. Vznikají
také úspory díky otevřeným výběrovým řízením a zveřejňování smluv.
Místní aktivisté vidí svůj cíl v kontaktu s veřejností a v práci pro vlastní MČ, ne
aby sledovali lokální angažmá jako stupeň pomyslného kariérního žebříku
k prebendám z celostátní politiky. Dokud poctivá spolupráce, otevřenost, dis-
kuse, veřejné soutěže s cílem dosáhnout skutečně nejlepšího řešení nebudou
zcela vlastní politickým stranám, bude místních lidí, na které je dobře vidět
a jsou aktivní, velmi třeba, aby investice do MČ přicházely, ale neškodily.

Rada MČ na svém 93. – 96. jednání
schválila:
- Veřejnou zakázku na stavební práce

ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní na akci „Rekonstrukce kuchyně Ma-
sarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9“

- Veřejnou zakázku na dodávku zboží
ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní na akci „Gastrotechnologie pro ku-
chyni MZŠ, Polesná 1690, Praha 9“

- Počet zastupitelů MČ Praha 21 pro
volební období 2014 - 2018

- Účetní závěrky MŠ Sluníčko, 1. MŠ ,
Sedmikráska, Rohožník a MZŠ za rok
2013

- Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I.
čtvrtletí 2014

- Žádost o dotaci na zametací stroj
- Veřejnou zakázku malého rozsahu

na akci „Revitalizace parku před ZŠ

Masarykova“
- Rozdělení grantů v oblasti sociálních

služeb pro rok 2014
- Smlouvu o právu provést stavbu

myčky v Polyfunkčním domě

vzala na vědomí:
- Informaci o rybnících a jejich příto-

cích v k.ú. Újezd nad Lesy
- Vyhodnocení zimní údržby komuni-

kací 2013 – 2014

ZMČ na svém 19. jednání:
- schválilo Závěrečný účet MČ Praha 21

za rok 2013
- schválilo Plnění rozpočtu MČ Praha

21 za I. čtvrtletí 2014
- neschválilo „Návrh nulové tolerance

hazardu“. Pro bylo 6 z 11 přítomných
zastupitelů.
Karla Jakob Čechová, místostarostka

Označte si kolo elektronickým bezpečnostním identifi-
kačním systémem jen za 100 Kč

SBĚRNÉ KONTEJNERY SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K ODKLÁDÁNÍ ODPADU
V návaznosti na nedávné tragické události Pražské služby zdůrazňují, že
sběrné nádoby slouží pouze k odkládání odpadu a jejich užívání k jiným úče-
lům není dovoleno.
Apelujeme, aby lidé kontejnery nepoužívali k přespávání nebo k úkrytu před
špatným počasím. Hazardují tak se svým zdravím. Pražské služby
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Veřejné fórum jsme pořádali 24. 4. 2014 ve spo-
lupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR jako
součást procesu místní Agendy 21 (zapojování
občanů do udržitelného rozvoje městské části).
Do sálu Polyfunkčního domu přišlo 108 obča-
nů, kteří mohli diskutovat u tematicky zamě-
řených stolů: územní rozvoj, volný čas, školství,
mládežnický stůl, sociální a zdravotní oblast,
doprava, životní prostředí, občanská vybave-
nost, podpora podnikání.
Nejdříve prezentoval strategický tým Úřadu
MČ Praha 21 způsob řešení výstupů z veřej-
ného fóra 2013, tzv. 10 P (největší problé-
my/podněty). Pak se mohli všichni zapojit do
diskuze a sepisovat, co je potřeba řešit pro
lepší Újezd nad Lesy. Každý stůl měl označit
pro ně dva největší problémy. Po společné dis-
kuzi nad výstupy jednotlivých stolů mohl ještě
každý přidělit dva hlasy některému problému.
Jak to dopadlo, vidíte na grafu 1.

Květnové posezení pro seniory
Dne 10. května 2014 již po několikáté uspořádal Odbor občansko správní ÚMČ
Praha 21 odpolední posezení pro seniory k příležitosti svátku „Den matek“. Sešlo
se nás opravdu mnoho, celou akci doprovázela hudební skupina „A je to“, před-
stavily se nám děti z mateřské školy Sluníčko a svým krásným hlasem nás potě-
šila sopranistka Barbara Slezáková.
Snad se toto sobotní odpoledne líbilo všem zúčastněným a příští rok se opět se-
jdeme, abychom si společně poseděli, zatancovali a popovídali se svými sousedy
a známými.

text a foto Lenka Drdlová, Odbor občansko správní

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

7. 7. 14 10:30 -13:30 16. 10. 14 12:00 -14:30
5. 8. 14 8:00 -11:00 25. 11. 14 8:00 -11:00

10. 9. 14 14:30 -17:00 30. 12. 14 12:00 -14:30

Mobilní obchodní kancelář v dodávce Fiat Ducato s logem
Pražské plynárenské, a.s. ve dvoře úřadu MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260 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

Bližší informace na tel. 267 175 174 a 267 175 202,
www.ppas.cz

Jste si jisti bezpečím?
Místní oddělení policie Újezd nad Lesy by rádo využilo pří-
ležitosti, a touto cestou poskytlo jednoduchá pravidla,
která znesnadní pachatelům trestné činnosti vloupání do
RD či vozidel. Stoprocentní ochrana asi neexistuje, ale je
možné riziko výrazně snížit, případně snížit následky.
Vloupání do RD:
• Při odchodu z domu vždy řádně uzamkněte vstupní
dveře, okna v přízemí a nižších podlažích, a to i při krát-
kodobé nepřítomnosti.
• Vybavte dům či byt bezpečnostními dveřmi s kvalitním
bezpečnostním zámkem a štítkem, odolným proti rozlo-
mení, odvrtání, prokopnutí či vysazení. Obdobně je nutno
zabezpečit i opomíjené zadní dveře, sklepní okénka apod.
• Mechanické zabezpečení doplňte vhodným zařízením
elektrické signalizace s možným napojením na pult cen-
tralizované ochrany.
• Je vhodné mít na zvonku, schránce a dveřích své pří-
jmení v množném čísle a bez titulů.
• Neukládejte v domácnosti cenné předměty. Je-li to nez-
bytné (šperky, sbírky apod.), pak je nejlépe ochránit je jak
pomocí trezoru či bezpečnostní schránky, tak elektronicky.
Je vhodné pořídit si dokumentaci (foto, popis).
• Snažte se vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti,
např. nevybíraná dopisní schránka apod.
• Neponechávejte v okolí domu volně přístupné nářadí
a žebříky.
• Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke
dveřím a nabízejí různé služby.
• Zásadně nevstupujte do bytu či domu v případě, že na-
leznete dveře pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vy-
kradl. Ihned zavolejte policii – linku 158!
Znění celého článku, včetně návodů prevence vloupání do
motorových vozidel, najdete na webu MČ Praha 21.

npor. Ing. Vladimír Fober, vedoucí oddělení
MOP Újezd nad Lesy

Známe výsledky veřejného fóra – 10 P pro rok 2014

Na závěr bylo poděkováno občanům za příjem-
nou diskuzi a mnoho podnětů. Poděkování patří
i místním podnikatelům, kteří věnovali ceny do
závěrečného losování. Jsou to: majitelka prodejny
zdravé výživy El BIO Hana Koštialová, nájemce
Restaurace Level p. Čapek, zástupkyně ředitelky
spolku Neposeda Markéta Feniková, majitelka
prodejny Květiny Lucka Lucie Dlabačová, fyzická
osoba Jiří Ondroušek a MČ Praha 21.

Co dál?
Do konce května občané vyplňovali anketu, která
obsahovala největší problémy sepsané na veřej-
ném fóru. Každý mohl opět označit dva problémy,
popřípadě dopsat, co v anketě chybí. Shromáždili
jsme 525 vyplněných papírových anket a 329 vy-
plněných přes naše webové stránky. Všem moc
děkujeme. Je vidět, že se o rozvoj Újezda zajímáte
a není vám lhostejné, kde žijete. A výsledky an-
kety? Ty naleznete na grafu 2:

Jak na veřejném fóru, tak v anketě jste uvedli další podněty/problémy, které doporučujete řešit.
Z ankety máme 162 podnětů, z veřejného fóra 51. Jaké podněty se objevovaly nejvíce? Špatný stav
silnic, chodníků, hustá doprava, zřídit autobusové zastávky autobusu č. 260 v oblasti Novohradská,
Borovská, Načešická, Bečvářská, Nespecká. Celý soupis naleznete na úvodní straně webu MČ Praha
21 www.praha21.cz – Výsledky veřejného fóra 2014.
Zde je uveden přehled největších problémů po celkovém vyhodnocení počtu hlasů z veřejného fóra
a z ankety:

Veřejné fórum - graf 1 - výběr 10 P Anketa - graf 2 - preference 10 P

Přehled deseti P roku 2014
1. Nedostatečná dopravně technická infrastruktura
2. Vyřešení situace skautské klubovny na Rohožníku
3. Vybudovat P+R na nádraží Klánovice - újezdská strana
4. Koupaliště
5. Domov pro seniory

6. Stav komunikací, např. Chmelická
7. Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky MŠ a ZŠ
8. Služba základní škole – vrátný
9. Odstranění výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a Soběšínská)
10. Zrušení dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem golfu

10 P se všemi podněty předáváme na příslušné odbory k řešení. Zabývat se jimi bude i Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 21. Na některá témata budeme pořádat kulaté stoly. Proto sledujte naše webové stránky
www.praha21.cz. Těm z vás, kteří jste poskytli emailovou adresu, zašleme informace na email. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do rozvoje Újezda nad Lesy.

Iva Hájková, OŠKMA21

Poslední květnová sobota byla Svátkem sousedů. Letos se
konal i v Újezdě. Jedni hráli sousedský pétanque, na několika
adresách pořádali grilovací party a někteří ten den „zasadili“
lavičku k sousedskému poklábosení. Že se akce vydařila,
o tom svědčí nadšené ohlasy a plány na příští rok.

Lucie Černá

Ohlasy Svátku sousedů

foto P. Roušar

foto S. Štroufová

foto Lucie Černá

10 P již řešíme!
Na řadě projektů, které občané vybrali jako 10 P roku 2014, už pra-
cujeme, a letos se jejich příprava zúročí.

V letošním roce zahájíme rekonstrukci Hodkovské ulice, výstavbu kanalizace v
Chmelické ulici a následně opravu povrchu.
Do října dokončíme projektovou dokumentaci skautské klubovny a prodloužíme
končící nájemní smlouvu, abychom dali skautům jistotu. Aktuálně je zpracová-
vána dokumentace na prostor před nádražím, předložíme ho v září k veřejnému
projednání.
Prověříme podnět, zda a za jakých podmínek by bylo možné vybudovat na jed-
nom z rybníků koupaliště. Jednáme s Klánovicemi o společném projektu výstavby
domu seniorů.
O službě vrátného ve škole jsme na RMČ již rozhodli, vrátný nastoupí v novém
školním roce.
K částěčnému řešení výtoku kanalizace a souvisejících záplav pro nás Magistrát
zpracoval studii, příčiny současných problémů a jejich možné řešení ale bude
předmětem ještě mnoha jednání s Magistrátem a se správci lesa.

Pavel Roušar, starosta
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1. MŠ má zlé i dobré zprávy
Před začátkem prázdnin si dovolíme malou rekapitulaci školního roku
2013/2014. Zažili jsme mnoho radostných a šťastných chvil, ale také čas
smutku a trápení. Ale pěkně od začátku.
Veliký úspěch jsme zaznamenali v celostátní výtvarné soutěži „Rytíř z Nosu“,
kde jsme vyhráli první cenu – sportovní věž, která rozšířila naše vybavení
školní zahrady. Dalším úspěchem na poli výtvarném bylo ocenění kamarádky
Elišky za obrázek, kterým vyjádřila svou představu lásky v soutěži vyhláše-
nou naší městskou částí.
Ale nejsme úspěšní pouze na poli estetickém. Účastníme se charitativní sbírky
plastových víček pro nemocné kamarády a sbíráme v rámci projektu „Recy-
klohraní“ staré elektrospotřebiče a baterie. Program Recyklohraní nejenže
vzdělává a motivuje v oblosti ekologie, ale přináší také možnost přímo při-
spět k ochraně životního prostředí. Z certifikátu, který naše škola obdržela
od společnosti Asekol vyplývá, že naši kamarádi vytřídili 98 kilogramů drob-
ných spotřebičů. Tím uspořili 2,38 MWh elektřiny, 168,83 litrů ropy, 9,07 m3

vody a 0,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 0,44 tun CO2 ekv.,a produkci nebezpečných odpadů o 1,88 tun. Není
to bezvadné?

Naší práci velice kladně zhodnotila také školní inspekce, která navštívila školu
v měsíci únoru. Vysoko vyzdvihla profesionalitu všech pedagogických pra-
covníků, a hlavně odbornou a perfektní práci paní ředitelky.
Bohužel, naše Janina (ředitelka) si výbornou zprávu z inspekce nemohla již
převzít a radovat se z výsledku s námi. Postihlo jí náhlé, závažné onemocnění,
se kterým se vyrovnává do dnešních dnů. Naším vroucím přáním je, aby se zo-
tavila a ještě dlouho předávala své zkušenosti nám, mladším. A to je právě
věc, která zasáhla do duší všech, kteří Janinku dobře znali. Kdo Janinu znáte,
nebo jste znali, držte palce s námi, ať tuto svízelnou životní situaci ustojí !!!
Na závěr děkujeme všem rodičům, kteří nám spolu se zaměstnanci mateřské
školy připravili příjemné chvilky v mateřince, děkujeme všem zaměstnancům
MŠ za vřelý a vstřícný přístup a všem ostatním přejeme pohodové prožití
prázdninových měsíců.

Kamarádi z 1. mateřské školy

Masarykova ZŠ
uspořádala Den

zdraví v předstihu
Začátkem června, jako již tradičně, proběhl
Den zdraví na naší základní škole v Polesné za
spolupráce s ÚMČ. Žáci s rodiči i prarodiči
mohli navštívit naši školu, vyřešit doplňo-
vačky, hlavolamy různé obtížnosti, testy IQ, za-
hrát si deskové hry či stolní fotbal. K dispozici
byly internetové odkazy na další aktivity. Dále
mohli všichni ochutnat saláty zdravé výživy,
palačinky z ovesných vloček, zasoutěžit si
o nejchutnější zdravý pokrm. Zájemci si mohli
odnést recepty z ochutnávek a informace
o zdravé výživě.
V tělocvičně si vyzkoušeli lezení na horole-
zecké stěně - vítáni byli i úplní začátečníci -
stejně jako chůzi po provazu (stacklinu).
Vybraní žáci z 1.- 9. tříd se zúčastnili Běhu pro
zdraví.
O tuto akci je stále větší zájem, letos bylo již 83
soutěžících, z nichž nakonec někteří úspěšně
přešli po laně celou tělocvičnu.
A tak Vás, kteří jste se nezúčastnili, zveme na
příští ročník v dalším školním roce.

Marie Hlaváčková, zástupkyně pro II. stupeň

Máte rádi pohyb a zábavu? Přijd́te
na Den zdraví a Kolodění 2014

MČ Praha 21 ve spolupráci se spolkem Rarášek pořádá Den zdraví a Ko-
lodění v neděli 7. 9. 2014 od 14 do 18 hodin na Multifunkčním sportovišti
v Čentické ulici. Od 15 hodin již začínají závody v rámci Kolodění na Čen-
tické ulici, která bude pro ten účel uzavřena. Registrujte se s předstihem.

Soutěž Matematické putování
prověřila žáky naší školy

která se konala 14. května 2014 na Pedagogické
fakultě v Praze.

Do soutěže se přihlásilo 20 škol. Naši školu reprezentovaly dva týmy -
1. tým skončil na 5. místě, 2. tým skončil na 3. místě.

Naplánujte si příští
prázniny již nyní

Přinášíme vám Organizaci školního roku
2014 – 2015.
Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a kon-
zervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
29. ledna 2015. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30.
června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázd-
niny budou zahájeny v pondělí 22. prosince
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování
začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny takto:

Termín - okresy, obvody hl. města Prahy
23. 2. - 1. 3. 2015 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-
město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov,
Karviná
2. 3. - 8. 3. 2015 Praha 6 až 10 (Praha 21), Cheb,
Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-
Místek
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. čer-
vence 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

www.msmt.cz

Na Masarykově ZŠ
opět proběhl Sběr

textilu
Vybralo se celkem 646,8 kg.

I. stupeň:
Bartáková Lucie - 34,05 kg (1.F)
Tůma Tadeáš - 23,07 kg (4.E)
Gilarová Karolína - 19,4 kg (5.D)
II. stupeň:
Matejzík Tomáš – 61,5 kg (6.B)
Bartáková Tereza – 34,05 kg (7.A)
Jandová Adéla – 20,7 kg (6.A)
Osobně si myslím, že tato akce je pro-
spěšná a má úspěch. Doufám, že se Sběr
textilu bude konat i příští rok.

Gabriela Zaoralová, 9. A

Žákovské zastupitelstvo
si prosvižnilo angličtinu

Setkání ŽZ s Anglií - 27. května 2014
Naše Žákovské zastupitelstvo společně se Žákovským zastupitelstvem
Prahy 7, 14 a Libuše se sešlo se zástupci Žákovského zastupitelstva z Anglie
v Praze 9 - Kyjích.

Ve velmi přátelské atmosféře jsme si společně zahráli různé hry, prezentovali
svoji činnost a společně se ve skupinách zamýšleli nad problémy mladých
lidí. Svoje názory jsme prezentovali po společném obědě. Bylo to velmi dobře
zorganizované, milé, procvičili jsme si naší angličtinu.

Setkání ŽZ Prahy, Litoměřic a Úštěka - 5. června 2014
Společně jsme navštívili Parlament ČR a v poslaneckém klubu TOP 09 jsme
měli možnost pohovořit s poslancem p. Koubkem o činnosti poslaneckých
klubů, parlamentu a položit mu naše otázky. Součástí bylo i pohoštění. Z par-
lamentu jsme se přesunuli do Gymnázia Jana Nerudy, kde na nás čekal vý-
borný oběd v hezkém prostředí. Následovala prohlídka Staroměstské věže.
Akce se nám moc líbila a získané poznatky z parlamentu určitě zužitkujeme
ve škole.

text a foto Lucie Nováková a Eliška Hofmannová,
členky ŽZ

Na co se můžete těšit:

• Mobilní dopravní hřiště – přijeďte na kole na Kolodění a vyzkoušejte
dopravní hřiště pod odborným vedením zástupců Městské policie
Praha, odd. prevence

• Cvičení jógy pod vedením lektorky paní Mikešové
• Atletické disciplíny Školního sportovního klubu – ukázka sportov-

ních aktivit
• Horolezecká stěna boulder – protáhněte své tělo
• Kangsim Dojang – exhibice bojového umění
• Prohlídka hasičské techniky SDH Újezd nad Lesy
• Raráškovské písničky a tanečky přilákají ty nejmenší
• Prodejna zdravé výživy El BIO Blatov nabídne pestrou stravu a jídel-

níčky
• Květiny Lucka paní Dlabačové udělají radost každému
• Víme, co jíme? - informační centrum o bezpečnosti potravin Minis-

terstva zemědělství ČR
• Dětský domov Klánovice – ukázka svých výrobků s prodejem
• Odborné vyšetření pih kožní lékařkou MUDr. Ivonou Kosovou, homeo-

patie, Bachova terapie
• Základní organizace českého včelařského svazu Újezd nad Lesy na-

bídne včelí produkty
• Základní organizace českého zahrádkářského svazu představí své

aktivity
• Věda nás baví, o.p.s. – můžete si vyzkoušet pokusy např. v oblasti fy-

ziky, chemie, astronomie, přírodopisu
• Country life - využijte změření tlaku, tuku, obdržíte zajímavé materiá-

ly o prevenci civilizačních onemocnění, dozvíte se zajímavé informa-
ce o zdravém životním stylu

• SOSák, občanské sdružení - tvořivé ovocno-zeleninové dílny

A s mnoha dalšími ještě jednáme.

Sledujte v srpnu webové stránky www.praha21.cz a letáky vyvěšené po
Újezdě nad Lesy, protože se na nich dozvíte přesnější program.
Těšíme se na příjemný společný den s VÁMI, pro VÁS.

Odbor školství, kultury, místní Agendy 21
Odbor sociálních věcí

Rarášek

foto archiv 1. MŠ

1. tým:
Alice Týfová 5.C
Ondřej Janeček 5.D
Michal Šetka 5.B
Lukáš Kudláček 4.D

2. tým:
Denis Vlačiha 4.B
Michal Hájek 4.B
Ondřej Diepolt 4.C
Lukáš Vilt 5.D
Vilém Diák 5.B

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy!
Marie Hlaváčková, zástupkyně II. stupně MZŠ

Hudební kurzy při MČ Praha 21
přijímají přihlášky na školní rok
2014 -2015 na tyto nástroje:

zobcová flétna, klavír a keyboard.
Přihlášky se přijímají v Lomecké ulici

656 (budova Městské policie) v učeb-
nách č. 1 a 2 ve dnech pondělí až
čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin.

Jaroslava Rázesbergerová
tel. 602 855 639

Přihlášky do
hudebních kurzů
při MČ Praha 21
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Výherci soutěže Podoby lásky

Dětský den
z volejbalem
V neděli 1. června 2014 se
konala akce „Dětský den
s volejbalem“, organizova-
ná sportovním oddílem SK
JOKY za podpory městské
části Praha 21. Počasí se

nám postaralo o pěkný den, a tak jsme mohli bez obav
uspořádat dětské soutěže. Děti mohly postupně absol-
vovat například skok z místa do dálky, hod na koš, skok
z místa přes překážku, nebo driblovat s míčem mezi
kužely, skákat přes švihadlo atd. Po splnění úkolů byly
všechny děti odměněny cenami. Pak přišel na řadu dět-
ský turnaj, kde náš oddíl ukázal výsledky své roční
práce. Diváci se rychle zapojili a začali fandit svým ob-
líbencům, tím vznikla úžasná sportovní atmosféra.
Myslím, že se den s volejbalem vydařil, o tom nás pře-
svědčily i příznivé ohlasy, které se k nám dostaly. Tě-
šíme se již na příští ročník, kde se, doufám, uvidíme
ještě ve větším počtu.

Jsme krátce založený volejbalový oddíl otevřený pro
nové zájemce. Naše volejbalová skupina trénuje ve
středu a v pátek v hale v Běchovicích. Od září plánu-
jeme účast družstev mladších žáků a žákyň v mistrov-
ských soutěžích. Přijímáme děti ročníku 2005 a starší.
Zájemci o členství v našem oddílu se mohou zúčastnit
již soustředění pořádaného naším volejbalovým oddí-
lem v posledním týdnu srpna.

Činnost oddílu je finančně podpořena v rámci Granto-
vého systému MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Za SK JOKY Barbora Plzenská,
www.joky.cz, plzenskyp@seznam.cz, tel: 732 954 394

Cesta za pokladem skřítků VI. Karel s Lukášem se perou
v barvách Újezda!

Dva studenti z Újezda nad Lesy, Karel Král a Lukáš Horáček, se stali
jako hráči RC Mountfield Říčany Mistry České republiky v ragby v ka-
tegorii mladší žáci (do 13-ti let) pro rok 2014. Stejného úspěchu dosáhl
v kategorii kadetů (do 17-ti let) i jejich kamarád z Újezda nad Lesy Ště-
pán Langpaul, který také nastupuje za říčanský klub.
Karel s Lukášem navštěvují osmileté gymnázium a ragby se ve vol-
ném čase věnují již několik let. Pravidelně trénují a s klubem absolvují
během sezóny řadu turnajů, včetně zahraničních výjezdů do Itálie
a Francie.
Závěrečný turnaj, který rozhodoval o titulu Mistr České republiky, se
uskutečnil v sobotu 14. 6. 2014 na hřišti Slávie Praha za účasti nej-
lepších klubů z Čech a Moravy. Oba hoši patří k oporám říčanského
týmu a vždy vzorně reprezentují i Újezd nad Lesy.
Karlovi a Lukášovi přejeme, ať se jim i nadále daří ve sportu i ve škole,
a těšíme se na další sezónu, kde již budou nastupovat v kategorii star-
ších žáků.
RAGBY ZDAR! text a foto L. Král

Taekwondo
Berlín Open, Bratislava Open

4 zlaté medaile
Újezdský klub rozšiřuje své řady, přijďte mezi nás!

V minulých číslech jsme Vás informovali o našich úspě-
ších a rádi bychom v tomto duchu pokračovali. Naši zá-
vodníci v soutěžích sestav se blýskli na Májovém
poháru, kde jsme zůstali jen těsně pod nejvyšší příčkou
a s celkovým počtem 21 medailí se nám podařilo vy-
bojovat celkové 2. místo v soutěži týmů! Vynikajícím
výsledkem je i zisk vicemistra republiky pro Martina
Horáka za rok 2014 na turnaji Czech Open (MČR), jehož
se smí účastnit pouze držitelé černých pásků.

Zápasníci se zase prezentovali na dvou mezinárodních
zahraničních turnajích. V květnu to byl německý Berlin
Open a začátkem června slovenský Bratislava Cup. Na
oba turnaje jeli jen zkušenější závodníci a podařilo se
jim dosáhnout skvělých úspěchů a přivézt cenné kovy.
Z Berlína konkrétně 2 zlaté (Michal Ešše, Pavel Švejda)
a 2 bronzové medaile (Jakub Vaníček, Lukáš Sládek),
z Bratislavy pak 2 zlaté (Pavel Švejda, Lukáš Sládek)
a 2 stříbrné (Michal Ešše, Jan Machů)! V ohromné za-
hraniční konkurenci jsme se tak rozhodně neztratili.

V současné době probíhá nábor nových členů do na-
šich řad, a to od nejmladších začátečníků (6-8 let), přes
starší začátečníky (9-13), až po starší a dospělé zájemce.
Nábor probíhá prostřednictvím našich internetových
stránek www.kangsim.cz, kde naleznete všechny in-
formace.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang

Pražskou zvířecí
záchranku volejte na

novém čísle!
Pražská zvířecí záchranka má nové telefonní číslo
774 155 185! Nezachraňujeme psy, kočky nebo
jiné domácí mazlíčky, ale volně žijící zvířata
v Praze a okolí.
Zraněnému živočichovi zajistíme odbornou po-
moc a umístíme jej v záchranné stanici pro di-
voce žijící zraněná zvířata.
Nejčastěji pečujeme o zbytečně odebraná
mlád́ata pěvců i savců. Lidé často seberou
mládě, které pomoc nepotřebuje dřív, než se po-
radí s odborníky. Přitom takové jednání často
znamená pro mládě smrt. Pracovníci Pražské zví-
řecí záchranky proto nabízí radu po telefonu
nebo na mailu info@csop.cz.
Pražská zvířecí záchranka se potýká s nedostat-
kem finančních prostředků a udržet její provoz
není snadné. Pokud vám není lhostejný osud zra-
něných divokých zvířat, můžete přispět na
č.ú.: 33 55 33 22/0800, v.s. 1111.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc.

Pražská zvířecí záchranka

Přehřátí – letní můra psů!
S přicházejícím létem a vysokými teplotami začíná být přehřátí psů ak-
tuálním tématem. Každoroční zprávy o záchraně, nebo dokonce úmrtí
psa v rozpáleném autě ukazují, že si toto nebezpečí páníčkové dobře ne-
uvědomují.
Pes je na teplo velmi citlivý. Jeho termoregulační systém funguje trochu
jinak než u člověka. Přesto, že má pes potní žlázy, nevyužívá je k pocení.
To znamená, že se nepotí, ale ochlazuje se dýcháním a pomocí tlapek.
V horkých slunných dnech, bychom měli aktivity pečlivě naplánovat, aby-
chom nemuseli psa nechávat v autě. Pokud se tomu nelze vyhnout, ne-
chat otevřená okýnka, nenechávat psa dlouho v autě bez dozoru a hledat
parkování ve stínu (pozor, pohybuje se, jak jde slunce). Je třeba si uvědo-
mit, že během horkého dne je za 15-20 minut v autě nedýchatelno, a u psa,
který se ochlazuje právě dýcháním, to může znamenat v lepším případě
přehřátí a následný šok, v tom horším pak smrt.
Velmi častou chybou, kterou majitelé v horkých dnech rovněž dělají, je
ochlazování psa pomocí mokrého hadru přes záda, nebo tělo psa. To je
velká chyba, která u přehřátého psa smrští krevní kapiláry, kterými od-
vádí teplo ven. Teplo je tlačeno zpět do středu těla psa, čímž dochází ke
zvýšení tělesné teploty s těžkými následky. Potřebujeme-li psa ochladit, je
vhodné položit onen studený, nebo mokrý hadr na nohy a břicho, odkud
se chlad nejrychleji dostane do středu těla a zároveň je umožněno pře-
bytečnému teplu odejít přirozeným způsobem ven. Rovněž pomůže umož-
nit psovi vdechovat chladný vzduch, který ochlazuje vnitřek těla. Výbor-
ným řešením je postavit psa po břicho do vody. Stejný proces, tedy stu-

Opět nadešel ten jediný den v roce,
kdy jsme mohli našim újezdským
skřítkům pomáhat najít v lese jejich
poklad. Občanské sdružení Rarášek
uspořádalo další ročník oblíbené zá-
bavy pro celou rodinu.
I když jsme se obávali nepřízně po-
časí, přece jen se v neděli 1. června
2014 usmálo na nás sluníčko a malí
i velcí mohli tak prožít společně
krásné odpoledne. Opět za pomoci
skautů z místního oddílu Douglaska
děti plnily úkoly u 7 skřítků a dospělí
si lámali hlavu se zdravotním kvízem.
Tentokrát se v lese objevili i loupež-
níci, kteří se snažili dětem zabránit
v cestě za pokladem, ale ty se mohly
vykoupit zlatým penízkem, básnič-
kou nebo písničkou. V lese se nám
letos objevily i malé lesní víly, které pro-
vázely soutěžící na cestě k pokladu.

A kolik že bylo v lese malých hledačů
pokladu? Neuvěřitelných 446!
Čekání na start dětem zpestřilo cvi-
čení, tanec, písničky a oblíbené ma-
lování na obličej. Připraveno bylo
také občerstvení pro malé i velké,
takže se jistě nikdo nenudil.
Poděkování patří všem, kteří si přišli
s námi zasoutěžit a podpořit tak
místní dobrovolnou aktivitu sdru-
žení, které se již mnoho let snaží
v našem Újezdě dělat akce zaměřené
pro celé rodiny. Děkujeme všem za
stálou přízeň a podporu.
Opět se na vás budeme těšit v neděli
7. září 2014 při újezdském Kolodění -
závodech na všem, co má kolečka.

Těšíme se na Vás! Sledujte naše we-
bové stránky www.rarasek21.cz

text a foto Šárka Skřivanová

Kategorie Předškoláci - malba
MŠ Čentická
MŠ Sluníčko
Eliška Šišková MŠ Čentická
Toník Strejček

Kategorie Školáci I. stupeň - malba
Jáchym Burian 1.A
Nina Rose Williams 3.C
Alice Týfová 5.C
třída 4.A
třída 5.C

Kategorie Školáci II. stupeň - malba
Eliška Volencová Gymnázium H.
Počernice
Denisa Šváchová 7.C
Anna Veselá 8.C
Gabriela Truhlářová 8.C
Týna Šimková 8.C
Eliška Brzáková 8.C
Tereza Hlaváčková 8.A
Nancy Široká 8.A
Sandra Slezáková 8.A

Kategorie Dospělí - malba
Václava Valentová
Jiřina Kučerová
Eva Sovková

Kategorie Dospělí - fotografie
Jiří Novotný
Eva Sovková

Kategorie Školáci - literární práce
Kristýna Páralová 2.D
Hana Dlabačová 4.A
Matěj Bureš 4.A
Linda Eibichová 4.A
Nikola Řeháková 4.A

Kategorie Dospělí - literární práce
Pavel Dovhanič
Eva Šimková Brixi
Karla Dědičová

Výsledky a foto poskytlo Újezdské muzeum.

dené na nohy a břicho, je třeba aplikovat, pokud se pes dostane do šoku
z přehřátí a co nejrychleji ho dopravit na veterinu.

text a foto Šárka Janouchová
fatima@krasnacarodejka.cz, 777 012 906; www.krasnacarodejka.cz

Foto našich vítězů je na 1. straně.
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Květnový zájezd
Klubu aktivních seniorů

Vážený pane starosto,
vážená paní
šéfredaktorko,
ve Vašem Újezdském Zpravodaji 6/2014, jsem se ve
článku o výsledcích Veřejného fóra dočetl, že vaše MČ
podpoří a bude iniciovat zrušení dosud platné
Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investo-
rem golfu. Toto sdělení jsem velmi uvítal, zejména
když mému obdobnému návrhu se, v rozporu se
zájmy občanů Klánovic, na Zastupitelstvu MČ Praha-
Klánovice podpory nedostalo. Přitom názor výrazné
většiny klánovických občanů jasně vyplývá z probě-
hlého referenda.
Jako zastupitel MČ Praha-Klánovice vám vyslovuji po-
děkování za vaši iniciativu jménem svým i bezbran-
ného Klánovického lesa. Nabízím svou spolupráci,
případně se pod vaši iniciativu podepsat.
S pozdravem a s díky

Ladislav Hrabal

Arogance
Občané Újezda mají pouze 4x za rok možnost klást otázky zvo-
leným zastupitelům s povinností každého zastupitele na dotazy
odpovědět. Děje se tak při interpelacích během zasedání ZMČ.
Avšak i o tuto možnost mohou přijít zcela neuvěřitelným a jed-
noduchým trikem, který na posledním zasedání předvedla bez-
ostyšně místostarostka Čechová. Jednoduše se z interpelací
omluvila a opustila zasedání ZMČ. Co měla tak důležitého, že
nemohla být účastna interpelací, přítomným účastníkům zase-
dání ZMČ sděleno nebylo.
Kupodivu ale krátce po skončení „obtěžujících“ interpelací se
zase vrátila. A dokonce v jiném oblečení a namalovaná! Ano,
odchod z jednacího sálu domů, převléknutí a namalování se
v průběhu interpelací, místo toho, aby místostarostka čelila in-
terpelacím, je určitě ten nejlepší způsob, jakým lze vyjádřit
vztah k občanům Újezda. Domnívám se, že když je někdo ve
funkci místostarostky a pobírá za to peníze, měl by mít alespoň
tolik slušnosti, aby věnoval občanům pouhých 45 min., na které
jsou interpelace ohraničeny. Paní Čechová tuto slušnost neměla.
Ovšem nebyla sama.
Pár minut před pí. Čechovou „utekl“ ze zasedání i místostarosta
Slezák, právě v momentě, kdy se začal projednávat bod o hazar-
du v Újezdě. Ani v tomto případě nebylo sděleno, co měl tak dů-
ležitého na práci. Ten se ale pro změnu nevrátil už vůbec.
Takovéto jednání obou místostarostů lze jednoznačně označit
převzatým výrazem z francouzštiny - AROGANCE. Ale čeština pro
to má hezčí výraz – NADUTOST.

Ing. Jiří Lameš

12.- 14. září 2014
POSVÍCENÍ

farní kostel Povýšení sv. Kříže
Koloděje pořádá u příležitosti
210. výročí založení kostela

Pátek 12. září
18:00 hod mše svatá

Sobota 13. září
15:00 hod mše svatá
od 16 hod farní zahradní slav-
nost s programem

Neděle 14. září
9:00 hod mše svatá
od 17 hod komorní koncert váž-
né hudby v kostele

ZO ČZS v Újezdě nad Lesy
zve občany na zájezd:

„LITOMĚŘICE – výstava
Zahrada Čech

a TEREZÍN – židovské
ghetto“

Odjezd v sobotu 20. září 2014 v 7:00 hodin
od Lidlu v Újezdě n/L.

Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic.
Doplatek na konci výletu podle skutečných

nákladů.

Minimální počet zájemců je 35 osob.

Přihlášky: pí. Vacková 281 972 364,
pí. Šebíková 281 861 785

Vážení členové, přátelé
a příznivci

Svazu postižených
civilizačními chorobami,

přejeme Vám krásné léto
plné sluníčka, radosti

a pěkných zážitků

Těšíme se na další
setkávání od září

Výbor organizace SPCCH
v Újezdě nad Lesy

Rekondice kardiaků ze SPCCH
u Máchova jezeraSPCCH podnikl výlet do

„lázeňského trojúhelníku“
Za příjemného počasí se vypravilo 48 členů SPCCH na
zájezd. Nejprve na zámek Kynžvart, který stojí v krás-
ném anglickém parku. Prohlídka zahrnovala knihovnu,
tapiserie, obrazy, vázy z malachitu, vzpomínky na Na-
poleona, obrazy rodin Metternichů. Všichni se zájmem
poslouchali vyprávění o životě bývalých majitelů.
Cesta pokračovala do přírodní rezervace Soos. Zde
upoutají bublající bahenní sopky, tzv. mofety. Pozůs-
tatky řas a rozsivek v někdejším jezeře časem vytvořily
bezmála 7 metrů silný, tzv. křemelinový štít. Ten je po-
kládán za evropský unikát. Po dně vyschlého jezera
dnes vede naučná stezka. Informační tabule zde přibli-
žují geologickou činnost, která stále probíhá. Je možné
si též prohlédnout expozice místního muzea.
Chutný oběd byl zajištěný v „Selském dvoře“ cestou do
Františkových Lázní. Lázně jsou plné parků s mnoha so-
chami a upravenými lázeňskými domy. Mirka doporu-
čila návštěvu Císařských lázní, ochutnávku některého
z 23 léčivých pramenů, samozřejmě pohlazení sošky
Františka a konečně cukrárnu.

Tečkou za výletem bylo královské město Cheb. Je vý-
borně zachované, včetně náměstí a zbytků hradeb
a tedy právem památkovou rezervací. Špalíček, ma-
lebná skupina jedenácti středověkých kupeckých
domů, bývalý františkánský klášter, gotická stavba kos-
tela s křížovou chodbou i bývalý křižovnický klášter -
tyto a další objekty jsme zhlédli.
Spokojení, že známe další kout naší vlasti jsme vystu-
povali večer v Újezdě - doma.

Eva Štrasmajrová

Zahrádka o prázdninách
Dva letní měsíce prázdnin nejsou prázdninami pro zahrádkáře.
V těchto měsících již při správné péči připravujeme úrodu pro
příští rok, a proto opět několik vybraných rad v heslech:
� pro zalévání si zabezpečíme dostatek odražené vody v nád-
ržích nebo sudech, zásadně nezaléváme přímo z vodovodu, pro
rostliny je studená voda přímo jed a neprospívá jim ani chlor,
který upravená voda obsahuje
� třešně potřebují letní řez a začneme ihned po sklizni. Rány
způsobené řezem stačí strom zacelit velmi dobře, v zimě ne-
dojde k jeho poškození, a především předejdeme klejotoku.
� tak jako u třešní, postupujeme u všech peckovin
� během července a srpna odřízneme některé větve z ořešáku
pokud je třeba. Ořešák se moc neprořezává a pouze toto období
je vhodné.
� u záhonů jahodníků, určených pouze pro plody, odstraníme
po sklizni veškeré šlahouny, okopeme, odstraníme plevel. Veš-
keré listy odstraníme pouze v případě, že máme porost jahod
napaden škůdci nebo při silném zaplevelení. Záhony jahod by-
chom měli ponechat maximálně tři roky. Jahodník vytváří již
v září základy květenství pupenů pro příští rok, proto koncem
srpna minimálně třikrát řádně jahodník zalijeme v množství
20 - 30 litrů na 1m2.
� sadbu jahod dle zkušeností doporučuji kupovat u odborníků
a ti i doporučí nejvhodnější odrůdu na vaší zahradu, zasadíme-
li nové jahodníky do poloviny srpna do dobré humózní půdy s ži-
vinami, již další rok máme velmi dobrou úrodu a opět nesmíme
zapomenout na zálivku, listy nikdy nesmí uvadnout.
� u jádrovin provádíme letní řez
� fosforečné hnojení podporuje u jádrovin i peckovin tvorbu
květních pupenů pro příští rok - nechceme-li poškodit rybízové
keře, musíme sklízet hrozničky rybízu velmi opatrně, nesmí se
trhat i s listem
� pnoucí odrůdy ostružiníku sice vytvářejí plody až na podzim,
ale začátkem srpna je přihnojíme kapalným hnojivem se stopo-
vými prvky.
� zřizujeme ptačí napajedla
� seřezáváme pnoucí růže, u keřových průběžně odstraňujeme
odkvetlé květy
� pro opakované kvetení některých trvalek (chrpa, ostrožka) peč-
livě odstraníme odkvetlá květenství, rostlinu okopeme a při-
hnojíme
� kypříme povrch půdy na záhonech se zeleninou i okrasnými
květinami. Okopáváme po každém dešti či větší zálivce, bráníme
tím i růstu plevelů. Tuto práci si ušetříme tam, kde máme na-
stýlku mulčem.
� pečlivě zaléváme trávník i rostliny v nádobách, aby se závlaha
dostala až ke kořenům
� v parných dnech plevele neklíčí
� po sklizni prořežeme angrešt i rybíz, odplozené výhony mali-
níku uřízneme až u země
� po odkvětu keřů v létě kvetoucích zbavíme keře starých vý-
honů až k novým silným výhonům – čilimník, komule, magnólie,
vajgélie
� v druhé polovině léta sestřihneme letničky v nádobách - petú-
nie, lobelky, aby nám obrazily a ještě kvetly a pokojovky pěsto-
vané na kmínek – ibišek, fikus benjamin, kde tvarujeme a pro-
světlujeme korunku
� nejvhodnějším měsícem pro sestřihování dřevin, živých plotů
je srpen

Na Vaše osobní dotazy rádi odpovíme na našich internetových
stránkách www.kvetyujezda.ic.cz

V prvých dnech měsíce října připravujeme výstavu ovoce a ze-
leniny, těšíme se na vaší účast, a to jak vystavovatelů, tak i ná-
vštěvníků.
Všem čtenářům přejeme krásné letní měsíce, každému počasí
dle jeho přání.

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Na přelomu května a června se usku-
tečnila rekondice kardio ve Starých
Splavech. Malebná krajina s borovými
lesy, jezerem a hradem Bezdězem,
klidné ubytování, krásné počasí, to vše
byly podmínky pro příjemné prožití
naší rekondice.
Kromě ranních rozcviček, dopoledních
rehabilitačních cvičení s prvky jógy
a večerních besed, jsme podnikali pra-
videlné vycházky po okolí. Vzdálenost
byla vždy zvolena s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu účastníků.
Nejdříve jsme zašli do Starých Splavů,
seznámili se s městečkem, jeho historií
a současností, a prohlédli si místní
skanzen s lidovou architekturou.
Prošli jsme naučnou stezku Swamp,

která informuje návštěvníky, že se zde
na velmi malém bažinatém území na-
chází mimořádně velké množství vod-
ních rostlin a živočichů.
K nejhezčím vycházkám patřil výlet lodí
z přístavu Šroubený kolem jezera do
Doks s prohlídkou městečka, návštěvou
cukrárny a nákupem drobností do tom-
boly.
Poslední vycházka vedla lesem do Sta-
rých Splavů, přes pláž a aquapark a po-
kračovala Jarmilinou cestou ke skále,
kde Jarmila údajně - podle K. H. Máchy
- skočila do vod jezera.
Již tradičně jsme se rozloučili večerním
posezením a společnou zábavou, při
které nechyběla tombola.

Eva Štrasmajrová

Vyjeli jsme 17. května za velice nevlíd-
ného počasí. Naším cílem byl Oldřichův
dub v Peruci. Patří k nejstarším stro-
mům u nás, jeho věk se odhaduje na
1000 let, takže mohl být svědkem set-
kání knížete Oldřicha a krásné selky
Boženy. Dub je zásluhou „lezců na výš-
kových pracech“ ošetřen a svázán ob-
ručemi a lany, protože byl poškozen
požárem, který si v jeho dutině rozdě-
lali „obdivovatelé“. Po prohlídce dubu
a Boženiny studánky jsme již za hez-
kého počasí dojeli do Žatce.
Dominantou celého areálu chmelař-
ských technických památek je „chme-
lový maják“, ve kterém je umístěn
unikátní výtah s 3D projekcí. Na ten té-
maticky navazuje prohlídka Labyrintu,

Erbovní sítě a Chmelového orloje. Po
obědě v minipivovaru jsme si prohlédli
Chmelařské muzeum. S výstavní plo-
chou 4000 m2 je to největší muzeum to-
hoto druhu na světě.
Při cestě do Klášterce nad Ohří jsme mí-
jeli Tušimice a šestou největší přehradní
nádrž u nás - Nechranice. V klášterec-
kém zámku jsme ve 21 sálech obdivo-
vali porcelán od začátku jeho výroby
po současnost.
Na zpáteční cestě jsme se ještě stavili
v Třebízi v Japonské zahradě, potěšili
se mimořádným výpěstky, jezírkem, ka-
meny a udělali si radost nákupem. Byl
to hezký výlet.

I. Krajzingrová,
za Klub aktivních seniorů

Praha 21 - Újezd nad Lesy
Soběšínská 1788

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

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

hledám pozemek ke stavbě RD, RD a byty k prodeji i pronájmu

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

Pronajmu v Račiněveské ul. nový 1+kk s balkonem 2. posch. a venkovním
parkovacím místem. Krásně zařízený, vestavěné skříně, postel, kožená sedací
souprava, krásná kuchyň. 9.000,- Kč + energie + služby/měsíc.

Soukromá školka
MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice
Provoz v letních měsících neomezen,
školka je zařazena v rejstříku MŠ MŠMT.
Výuka dle ŠVP, individuální přístup, ZOO koutek, zahradnický koutek,
pravidelné canisterapie, jízda na koních s prvky hypoterapie, šachová
škola pod vedením reprezantanta ČR, dětská joga, hra na zobcovou
flétnu, hudebně - pohybové činnosti, týdenní ruční dílničky, hry s padá-
kem, divadlo, taekwondo, tenisová škola.
Měsíční školné pro celodenní program 6.500 Kč
Bližší informace na tel. čísle 736 769 720, 731 182 122
http://www.minisvetukrtecka.cz/
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VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce
včetně rozvodů podlahového topení, solární
techniky, možnost zpracování projektové
dokumentace. Plynařské práce vč. revize
potrubí. Drobné stavební práce. Tuto činnost
Vám dokáži zajistit na klíč. 
Tel: +420 730 820 448
David Brázda
Sídlo firmy: 
Bělušická 1722, Újezd nad Lesy
email: 
topeni.plyn.voda@seznam.cz

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

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

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
KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

Nabízím prázdninovou brigádnickou pomoc zejména
seniorům. Posekám trávu (krovinořez mám), nasekám
dřevo, uklidím zahradu, pomohu s malováním apod.
Jsem manuálně zručný student, je mi 17 a bydlím v Újezdě
nad Lesy. Termín a odměna dohodou. Michal Dufka,
Šlitrova 2020. Tel.: 721 331 943 (602 188 106 - táta)

Hledám od září spolehlivou paní
na pravidelné vyzvedávání a doprovod
do kroužků 2 dětí, cca 2 x týdně
odpoledne, event. i nárazové hlídání
při nemoci atd.  Tel.: 607 827 501

Privátní i firemní výuka 

NNjj,, RRjj,, FFjj aa IIjj.. 
Informace: Ing. Hana Suková 

tel. 775 200 764

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD – PŮD,
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ, PLOTY, 

ZEDNICKÉ PRÁCE
stavební-firma@seznam.cz    603 505 987

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

PROVÁDÍME VŠE KOLEM DOMU
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uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 8. srpna 2014.

NEHTOVÁ POHOTOVOST MARCELA
Poříčská 2075, Praha 9 -Újezd nad Lesy

tel. 606 428 737
http.// www.facebook.com/nehtovapohotovost.marcela

MANIKÚRA CND ShellacTMnanáší se jako lak, nosí jako gel a odstraňuje běhempár minut. Unikátní patentovaná UV3 technologie.Bez broušení přírodního nehtu.Vícezde:http://www.nehtysos.cz/cnd/shellac/
PEDIKÚRAMEDICINÁLNÍ (přístrojová) PEDIKÚRAProstřednictvím velmi kvalitního přístroje s výměn-nými brusnými nástroji, lze rychle a účinně odstra-nit ztvrdlou kůži, kuří oka, otlaky a mozoly.Ošetření zarostlého nehtu, uvolňující techniky nohy,mobilizace a kinesiotaping.
Možnost se objednat ve večerních 
hodinách a také v sobotu a v neděli

Nová česko – anglická  
Montessori školka Limetka,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, 
Borovská 1697, 
tel. 605 215 054
www.limetkaskolka.cz

POZVÁNKA
Milí rodiče a milé děti,

srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná
ve čtvrtek 17. 07. 2014 od 15.00 hod.

Moc se na Vás těšíme!
Zve Vás tým vyškolených Montessori pedagogů z MŠ Limetka. Rádi Vás
provedeme připraveným Montessori prostředím školky, které podporuje
vyvážený rozvoj těla a duše.
Motto školky: Respektujeme individualitu každého dítěte, jejich individuální rozvoj,
zájmy, způsob chápání, učení se. Náš učitel je osoba, která děti miluje a pomáhá jim:
„Pomoz mi  abych dokázal to sám“

kontaktní osoba Ing.Mećava, tel.: 605 215 054

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

Čtvrtým rokem pro vás otvíráme Újezd.
Přinesli jsme změnu v myšlení,

v komunikaci, v práci volených orgánů MČ i v práci úřadu.
Přinesli jsme změnu v otevřenosti, spolupráci, 

spoluúčasti a spoluzodpovědnosti.
Získali jsme zkušenosti, ale neztratili jsme ideály ani pracovitost.

Místo stranické politiky a podnikatelských politických projektů
nabízíme a uplatňujeme občanskou společnost.

Stojíme o vaši podporu a spolupráci s vámi,
otevřená setkání jsou vždy první pátek v měsíci v restauraci Level v 19:30

kontaktní email:pavel.rousar@otevreny-ujezd.cz, telefon: 775 581 820

Otevřený Újezd
http://www.otevreny-ujezd.cz/


