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Vážení spoluobčané,

i když už za oknem vládne sychravé podzimní počasí, v naší obci se
v tuto dobu intenzivně pracuje hned na několika akcích. První a hlavní
akcí je zahájení výstavby nové mateřské školky na Blatově a tím za-
vršení úsilí cca dvouleté práce na zafinancování tohoto projektu. Zahá-
jena byla také rekonstrukce obou újezdských rybníků současně . Zde
musím vyzvednout fakt, že se nám podařilo celou akci zafinancovat
v jednom roce. Potěším i mnohé naše občany, kteří doposud měli
problémy s komunikacemi v lokalitě svého bydliště. Podařilo se mi
ještě teď na konci roku získat investiční dotaci od hl.m. Prahy na
rekonstrukci komunikací 3. a 4. třídy, a to v rozsahu 2 milionů Kč.
Seznam komunikací, které ještě letos budou opraveny, přikládám jako
přílohu k tomuto článku. Komunikace Valdovská a Soběšínská, které
budujeme do trvalého povrchu, již také mění svou tvář a v souvislosti
s touto informací chci potěšit i obyvatele Ochozské ulice v Lesní
čtvrti, že bylo získáno územní rozhodnutí na umístění stavby a v sou-
časnosti již probíhá stavební řízení. Rekonstrukce školy je už prakticky
hotová a ve stadiu před dokončením je i oprava polikliniky na
Rohožníku. Do konce roku bude dokončena i přístavba úřadu, který
v těchto dnech prochází celkovou rekonstrukcí.

Při hodnocení rozsahu investičních akcí v tomto roce si myslím,
že můžeme být náležitě hrdí. Podařilo se nám finančně zajistit prak-
ticky všechny akce, a to nejen ty plánované v letošním roce, ale i ty,
se kterými jsme počítali až v letech příštích. A protože jsem žena, tak
myslím, že potěším i ostatní zástupkyně stejného pohlaví v naší
městské části informací, že v letošním roce jsem prosadila vánoční
výzdobu v centrální části obce . Ale to už předbíhám do období svátků
a do té doby se ještě setkáme na stránkách zpravodaje. Proto příspěvek
ukončím a popřeji Vám příjemné prožití podzimních dní.

Seznam rekonstruovaných ulic do konce letošního roku:
Bečvářská, Budčická, Načešická, Nesměřická, Dědická v úseku
Ranská – Račiněveská, Barchovická, Nespecká, Čekanovská,
Poličanská, Brzická, Vranská.

Vaše Andrea Zikmundová
starostka městské části Praha 21



2

ZPRÁVY Z RADY
Zápis z 38. schůze rady MČ

Praha 21 ze dne 15. září 2004

schvaluje

- limit mobilního telefonu ve výši
400,- Kč pro novou referentku OMI
pí Slavíkovou a zvýšení limitu
mobilního telefonu pro Ing. Adama
na 1.500 ,- Kč  a to od 1. 9. 2004

- dodatek č. 9 k Organizačnímu řádu
Úřadu MČ Praha 21 dle předlo-
ženého návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení a pověřuje
pí Zikmundovou podpisem dodatku
č. 9

- odpis promlčených pohledávek dle
předloženého návrhu, který je ne-
dílnou součástí usnesení

- výpověď nájemní smlouvy o pro-
nájmu pozemku parc.č. 4084/2
v Toušické ul. pí Pavle Jiřištové,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a pověřuje
starostku pí Zikmundovu  podpisem
výpovědi nájemní smlouvy

- návrh smlouvy o převodu správy
majetku po níže uvedené úpravě
( úprava: starosta Petr Mach bude
nahrazeno starostka pí Andrea
Zikmundová) a pověřuje starostku
pí Zikmundovu podpisem smlouvy

- nájemní smlouvu o pronájmu po-
zemku parc.č. 4352/3 v ul. Novosib-
řinská na otočce Rohožník, Praha 9
a výši nájmu 250,- Kč za 1m2/rok
a pověřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem smlouvy

- zápis z jednání likvidační komise ze
dne 8. 9. 2004 po níže provedené
úpravě (úprava: částka u hasičů bude
opravena na 5.600,20Kč

- přesun pravomocí speciálního sta-
vebního úřadu ( vodní stavby) a vo-
doprávního úřadu na Odbor životní-
ho prostředí a dopravy MČ Praha 21

odvolává

- Ing. Voříškovou z funkce vedoucí
živnostenského odboru , životního
prostředí a dopravy k 15. 9. 2004
a zároveň  potvrzuje Ing. Voříškovou
vedoucí živnostenského odboru od
16. 9. 2004

jmenuje

- na základě výsledků výběrového ří-
zení Ing. Miroslava Zicháčka vedou-
cím Odboru životního prostředí a do-

pravy dnem 16. 9. 2004 a zároveň
schvaluje jeho platový výměr dle
předloženého návrhu, který je nedíl-
nou součástí originálu usnesení a po-
věřuje tajemníka podpisem plato-
vého výměru

- členem komise výchovně vzdělávací
pana Dr. Schmidta s platností od
16. 9. 2004 a zároveň odvolává
pí Soukupovou, Královou, Krupan-
skou z této komise s platností od
16. 9. 2004

nesouhlasí

- s vydáním souhlasného prohlášení
o vzniku vlastnického práva vydr-
žením k pozemku parc.č. 3 o výměře
208 m2 zastavěná plocha  a nádvoří ,
v k.ú. Újezd nad Lesy JUDr. Emila
Toldeho a Marcely Toldeové  a uklá-
dá  odpovědět  žadatelům v souladu
s usnesením

- se snížením nájemného na tisíc Kč
Divadlu pod úrovní a ukládá místo-
starostovi panu Slezákovi vstoupit
v jednání se zástupcem divadla
o zefektivnění jeho činnosti

- s omezením provozu výherních hra-
cích přístrojů a ukládá pí starostce
Zikmundové odpovědět MHMP –
odbor daní, poplatků a cen v souladu
s usnesením

souhlasí

- s úpravou Úpn. SÚ HMP č. 0276
v k.ú. Újezd nad Lesy a ukládá
pí starostce Zikmundové odpovědět
žadateli v souladu s  usnesením

Zápis z 39. schůze rady MČ
Praha 21 ze dne 29. září 2004

bere na vědomí

- nesouhlas Společenství vlastníků
bytů Miletická 1624, 1625 a 1626
s navrženým dodatkem č. 1 a ukládá
ÚMČ Praha 21 postupovat v inten-
cích uzavřených smluv včetně výpo-
vědních lhůt

- odstoupení firmy FRAGMENT s.r.o,
z veřejné soutěže na dodavatele
stavby „Přístavba ÚMČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy“ a zároveň schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky na zá-
kladě výsledků výběrového řízení na

dodavatele stavby „Přístavba ÚMČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy“ v ná-
sledujícím pořadí:
1) SIM stavby spol s.r.o, Ústí nad

Labem
2) Jemnická stavba a.s., Jemnice
3) MZK managment, spol s.r.o
4) PMS spol s.r.o, Poděbrady
5) Trigema s.r.o,  Praha 5
6) Rekomont a.s., Praha 9
7) SAOS s.r.o., Praha 3
8) Stavební podnik Klatovy a.s,

Klatovy
9) Skanska CZ a.s., Praha 10

10) Konstruktis a.s., Praha 9
11) VLTAVÍN HOLDING, stav.

podnik s.r.o, Praha 4
12) Mores Praha spol. s.r.o, Praha 2

a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 předložit smlouvu o dílo na
jednání Rady MČ Praha 21 se spo-
lečností SIM stavby spol.s.r.o, Ústí
nad Labem na stavbu „Přístavba
ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“

- odstoupení firmy Jemnická stavba,
a.s. z veřejné soutěže na dodavatele
novostavby MŠ Klánovický les a zá-
roveň schvaluje výběr nejvýhodnější
nabídky na základě výsledků výbě-
rového řízení na dodavatele novo-
stavby MŠ Klánovický les v násle-
dujícím pořadí:

1) PMS spol s.r.o, Poděbrady
2) SKANSKA CZ a.s., Praha 10
3) Rekomont a.s., Praha 9
4) Trigema s.r.o,  Praha 5
5) Stavební podnik  Klatovy a.s,
6) MZK managment, spol s.r.o,

Praha 9
7) Konstruktis a.s., Praha 9
8) SAOS s.r.o., Praha 3
9) VLTAVÍN HOLDING s.r.o,

Praha 4

a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 předložit smlouvu o dílo na
jednání Rady MČ Praha 21 se spo-
lečností PMS spol s.r.o Poděbrady
na novostavbu MŠ Klánovický les

- předložený materiál a ukládá komisi
koncepce a rozvoje předložit na
příští Radě MČ Praha 21 podrobný
popis variant

- informaci o uzavřených dodatcích
smluv o obstarávání správy domů
a informaci o ukončení smluv o ob-
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starávání správy domů Společenství
vlastníků Žíželická 1612, Žlebská
1620 až 1623 a Miletická 1624 až
1626 a pověřuje paní starostku Zik-
mundovou podpisem výpovědí do-
datků tří smluv společenství vlast-
níků dohodou k 31. 12. 2004

- dopis inženýrské a poradenské or-
ganizace URS Praha  a.s. a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 vyplnit
přiložené formuláře s anketními
otázkami a odeslat je URS Praha a.s.
do 15. 10. 2004

- finanční prostředky uvolněné na
opravy kabin, které byly schválené
Usnesením Rady MČ Praha 21
č. 521 ze dne 17. 3. 2004, budou po-
užity pro sloučené fotbalové kluby
SK a FK Újezd nad Lesy, nyní FK
Újezd nad Lesy

- zápis z 9. zasedání komise pro infor-
matiku a zároveň ukládá komisi pro
informatiku, aby předložila Radě
MČ Praha 21 využití kapacity stá-
vajících počítačů

schvaluje

- zařazení Ing. Heleny Kopecké do
platové třídy 11 a zvýšení osobního
ohodnocení Ing. Jana Kupra a Petra
Vlásenka dle příloh, které jsou nedíl-
nou součástí originálu usnesení a zá-
roveň pověřuje tajemníka p. Saitze
podpisem platových výměrů

- smlouvu o dílo na stavbu „Přístavba
ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“,
Staroklánovická 260, 190 16  Pra-
ha 9 , parc.č. 1677 se zhotovitelem
díla SIM stavby, spol s.r.o, Slád-
kova 847/7, 415 01 Ústí nad Labem
a zároveň pověřuje paní starostku
Zikmundovou podpisem této smlou-
vy

- smlouvu o dílo na stavbu Novostav-
ba mateřské školy Újezd nad Lesy ,
parc. č. 1393/314, k.ú. Újezd nad
lesy se zhotovitelem díla – PMS
spol., s.r.o se sídlem Za bažantni-
cí 51, 290 01  Poděbrady a zároveň
pověřuje paní starostku Zikmundo-
vou podpisem této smlouvy

- vyhlášení grantového programu dle
přílohy, která je nedílnou součástí
originálu usnesení a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zabezpečit
v řádném termínu všechny potřebné
náležitosti k realizaci grantového
programu

- smlouvu o výpůjčce  č. VYP/21/03/
002810/2004 na pozemek parc.
č. 1014/7, PK 722/2 a zároveň
pověřuje paní starostku Zikmundo-
vou podpisem smlouvy

- finanční výpomoc pro MŠ Lišická
a  ukládá Úřadu MČ Praha 21 převést
částku 10.000 Kč na nákup hraček
z kapitoly 10 do kapitoly 04 do
15. 10. 2004

souhlasí

- s projektovou přípravou stavby ČD
DDC, projekt GSM-R, státní hra-
nice–Děčín–Ústí nad Labem–Pra-
ha–Kolín. V zájmovém území k.ú.
Újezd nad Lesy, Městská část Praha
21 nemá žádné vlastní podzemní
vedení ani zařízení a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 zaslat firmě SUDOP
BRNO usnesení Rady MČ Praha 21

- s převodem vlastnictví bytové jednot-
ky č. 1628/11 v budově čp. 1628 ul. Ží-
šovská Praha 9 panu Luďkovi Vese-
lému a zároveň ukládá pí starostce
Zikmundové předložit převod vlast-
nictví bytové jednotky na nejbližším
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 projednat ná-
vrhy na doplnění členů finančního
výboru do příštího jednání Rady MČ
Praha 21 a předložit je na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

neschvaluje

- požadavek KVV na zakoupení ske-
neru v ceně 70 000,- Kč

odvolává

- na základě písemné rezignace pí Hanu
Jančovou z redakční rady Újezdského
zpravodaje s účinností od 21. 9. 2004

Z ÚŘADU

396
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 21
zastoupený tajemníkem ÚMČ

vyhlašuje dne 14. října 2004 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

právník  ÚMČ Praha 21
s nástupem od : dohodou
sjednaný druh práce : zastupování MČ v právních záležitostech, tvorba smluv a směrnic  ÚMČ Praha 21
s místem výkonu práce : Praha 9, Staroklánovická 260, v platové třídě 12

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků :
- občan ČR
- fyzická osoba starší 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
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Další požadavky :

požadované vzdělání : VŠ právnického směru  
požadované znalosti : znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), 
                                    praxe v samosprávě výhodou                             
další schopnosti : organizační schopnosti, komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost,

orientace ve státní správě,
Náležitosti přihlášky : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

číslo OP, datum a podpis
K přihlášce připojte : strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence
                                    rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 30. listopadu 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 21
kancelář tajemníka
k rukám pana Vlásenka
Staroklánovická 260
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení“

Kontakt : telefon : 281012914
fax : 281971695
e-mail : petr.vlasenko@Praha21.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 14. října 2004                    Vladimír Saitz
 tajemník ÚMČ Praha 21

Z ÚŘADU

MEZI LIDMI

Oslavy 70 let založení Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy.
názor. Mnohokrát jsem tyto nadstandartní znalosti ve svém
životě zúročil, zejména při studiu na vysoké škole a věřím,
že se mnou i spousta mých spolužáků. Mohl bych zde jme-
novat celou plejádu dobrých učitelů a učitelek, ale mohl bych
na některého z nich náhodou zapomenout a to by mě moc
mrzelo. Nemohu ale nevzpomenout na svoji oblíbenou třídní
učitelku v páté třídě Marii Hendrychovou, která se dožila
vysokého věku a je dosud aktivně činná v životě sousedních
Klánovic.

Oslavu, která se konala v přestavěné a dostavěné budově
MZŠ v parku v její nové jídelně, slavnostně zahájil ředitel
MZŠ Mgr. Miroslav Kurka, který uvítal všechny pozvané
přítomné včetně pamětníků a krátce zhodnotil vývoj školy,
zejména v posledních letech, kdy se dostala po všech strán-
kách na velmi vysokou úroveň. Ve svém projevu upozornil
na úspěchy, kterých škola poslední dobou dosáhla a podě-
koval za rozsáhlou podporu, které se škole dostalo od vedení
obce. Poté přítomné přivítala učitelka Mgr. Hana Jančová
a pozvala je na malé občerstvení, které hostům škola při-
pravila, a na velký dort, který pan ředitel osobně nakrájel.

Poté jsme se rozešli do rekonstruovaných i přistavěných
prostor v budově a znovu jsme se měli sejít  na zahájení slav-
nostní besídky v prostorách zdejšího divadla v 17.00 hodin.

Zúčastnil jsem se jako jeden z pozvaných hostů slav-
nostního zahájení oslav tohoto významného výročí v naší
městské části. Kromě vedení obce, členů zastupitelstva
a představitelů společenských organizací v Praze 21 byli také
pozváni pamětníci slavnostního otevření školy před 70 lety.
V  tehdejší době bylo vybudování nové školy velice zásluž-
ným a pokrokovým činem obecního zastupitelstva, který
nastartoval úspěšný rozvoj obce v předválečných letech první
republiky. Bohužel byl tento rozvoj dvakrát přerušen a to
poprvé okupací nacistickým Německem a vypuknutím 2. svě-
tové  války v roce 1939 a podruhé nástupem totality v roce
1948. Navzdory tomu škola vždy dobře plnila svůj úkol vý-
chovy našich nejmenších občánků díky kvalitě a odvaze
učitelského sboru, který se nebál dát dětem vzdělání nad
rámec tehdejších okleštěných osnov. Chci zde na předním
místě jmenovat zdejší dlouholetou členku učitelského sboru,
místní občanku a svoji nejoblíbenější učitelku PhDr. Jaro-
slavu Jiráskovou. Učila nás dějepis, český jazyk a ruštinu
a díky zaujetí, které ve mně pro tyto předměty vzbudila, jsem
v nich vynikl. Tím, že nám navzdory osnovám pootevře-
la dveře do světa antických dějin a nezkresleně vyložila
mnoho historických událostí, jsme se jako její žáci na-
učili správně chápat dějinný vývoj a utvářet si o něm vlastní
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Přestože jsem již některé prostory této školy navštívil, nikdy
jsem neměl čas si je prohlédnout jako celek. Zaujaly mě nejen
prostory a řešení jednotlivých tříd, ale i klubovny a  místnosti
pro školní družinu, nevyjímaje prostorné šatny a koncepčně
zdařilé řešení školní jídelny a výdejny jídel. Znovu mě pře-
kvapilo architektonické a moderní řešení celé přestavby
a její konečný výsledek. Je to opravdu škola pro třetí tisíciletí
a bude trvat opravdu hodně dlouho, nežli morálně zastárne a
přestane vyhovovat dalším generacím našich potomků. V jed-
notlivých třídách byli přítomni i někteří žáci i se svými učiteli
a někde se i prodávaly upomínkové předměty, na jejichž
výrobě se podíleli žáci sami. Této příležitosti jsem jako valná
většina pozvaných také patřičně využil. Výtvory byly opravdu
zajímavé a vkusně provedené, že si zde mohl vybrat každý
podle svého vkusu.

     Oslava v prostorách divadla a zároveň besídka nastu-
dovaná žáky a jejich učiteli začala s malým zpožděním po
17 hodině a zahájil ji slavnostním projevem pan ředitel
Kurka. Znova zde vyzdvihl širokou podporu místnímu škol-
ství od vedení obce a místního zastupitelstva a poděkoval
všem jménem svým, učitelského sboru a všech žáků, kteří
školu navštěvují. Poté vystoupila s krátkým projevem  sta-
rostka MČ Praha 21paní Andrea Zikmundová, která toto
dílo, započaté bývalým starostou panem Janem Slezákem,
pomohla dovést do zdárného konce za jeho vydatné podpory
z místa radního pro školství na Magistrátu hlavního města
Prahy. Mimochodem je to první a jediný náš občan, který
potom, co byl zvolen do nadřízeného orgánu, nejen na svou
městskou část nezapomněl, ale naopak jejím aktivitám po-
skytnul ze svého místa širokou podporu. Za to se mu dostalo
uznání od pana ředitele i paní starostky. Paní starostka potěšila
ještě veřejnost sdělením, že právě začíná výstavba nové ma-
teřské školky v blízkosti školní budovy v Polesné ulici a že
má být dokončena do zahájení nového školního roku v roce

2005/2006. Já bych chtěl dodat za svou osobu, že velký dík
patří nápadu bývalého pana starosty Slezáka, který přišel na
myšlenku vytvořit z nevyužitého půdního prostoru nad tělo-
cvičnou společenský sál. Nemáme sice adekvátní náhradu
za zrušený sál „Na křižovatce“, kde se nejen kromě kulturních
akcí pořádaly i nezapomenutelné taneční zábavy a plesy
navštěvované z širokého okolí. O tento sál jsme bohužel přišli
ignorací a nezodpovědným přístupem restituentů, ale máme
alespoň důstojný stánek, který slouží nejen Divadlu pod
úrovní, ale také ke shromažďování občanů. Pan ředitel také
přivítal pamětnici otevření školy v roce 1934 a žákyni tehdejší
první třídy, paní Olgu Grešlovou – Tamchynovou, která byla
vlastně se zdejším školstvím spjata celý život a doposud se
věnuje zdejším školním dětem a jejich zájmové činnosti
v pohybové a taneční přípravě. Zároveň jí poděkoval za dlou-
hodobou a nepřetržitou činnost pro zdejší žáky, které se
s láskou věnovala a dosud věnuje. Poté již přišli na řadu žáci
a jejich učitelé s nastudováním písniček, tanečků, skečů
a dokonce nám zahráli i krátké divadelní představení. Jejich
výkon nás potěšil a pobavil.

Nejlepší ale na celém programu bylo to, že jsme se výbor-
ně bavili nejen my diváci, ale i samotní protagonisté, jak
žáci, tak i učitelé a že občasné malé chybičky a nepřesnosti
působily jako osvěžující perličky, kterým jsme se všichni
společně od srdce zasmáli. Bylo to opravdu hezké zakončení
prvního dne oslav za účasti hostů, rodičů, žáků i učitelů
a všichni jsme si z něho odnášeli v srdci hezkou vzpomínku,
která hned tak v našich myslích nevybledne. Druhého dne
oslav jsem se nemohl zúčastnit. Požádal jsem ale svou man-
želku, která navštívila v sobotu i školní budovu v Polesné
ulici a je jako já absolventkou zdejší základní školy, aby
napsala i ona své postřehy, které na ni nejvíce zapůsobily.
Jistě bude pro Vás zajímavé dozvědět se informace i z jiného
úhlu pohledu.

Pavel Švejnoha

70. výročí založení základní školy v Újezdě nad Lesy.
Jistě si řada z vás, čtenářů,  nenechala

ujít nedávnou oslavu 70. výročí zalo-
žení zdejší základní školy. Při přípravě
oslav nenechali jak pedagogové, tak
žáci nic náhodě a pečlivě se na ni při-
pravili. Nejenže připravili výstavu foto-
grafií z historie školy, seznamy absol-
ventů, kulturní doprovodný program,
ale současně provedli návštěvníky školy
v pátek 1. října i v sobotu  2. října v bu-
dově pro první stupeň a v sobotu ještě
v ulici Polesné. Budova v parku byla
nedávno zrekonstruována, je velmi mo-
derně vybavena, ve třídách i na chod-
bách jsou umístěny výtvarné práce dětí,
některé skutečně pozoruhodné. Budo-
va v Polesné ulici dostává v těchto dnech
novou fasádu a bude vypadat velmi pěkně.

Můžeme jenom doufat, že nový nátěr
nebude brzy poničen spreji všeho druhu.

Kdo si chtěl zavzpomínat na svá
školní léta, mohl navštívit v sobotu
i budovu školy pro druhý stupeň v Po-
lesné ulici. Žáci připravili ve vchodu
ukázku prací absolventů této školy, nyní
studentů uměleckých škol. V tělocvičně
probíhaly ukázky různých sportů, v jed-
notlivých třídách jste  mohli zasednout
školních lavic.  Zkusila jsem si napsat
diktát z českého jazyka, naučit básnič-
ku nazpaměť, nosit tenisový míček na
lžíci slalomovou dráhou, cvičit s kruhy,
zkoumat biologický materiál pod mi-
kroskopem. Diktát jsem samozřejmě na-
psala bez chyby. Jak by ne, když nás čtyři
roky učila paní učitelka Jirásková.  Zá-

jemci si dále mohli zazpívat nebo zahrát
na piáno, dále byly otevřeny učebny
chemie a fyziky a další atrakce. Oslavu
pokazilo jenom deštivé chladné počasí.

Uvědomila jsem si, jak se škola a její
vybavení změnilo od dob, kdy jsem tuto
školu navštěvovala já. Zejména budova
pro první stupeň je mimořádně dobře
a vkusně vybavena. Považuji to za vel-
mi důležité zejména pro menší děti.
Líbilo se mi, jak velký důraz klade škola
na kreativní práci dětí.

Ráda bych  poděkovala vedení školy,
všem pedagogům a žákům za zorga-
nizování těchto oslav. Pro mě osobně,
a věřím, že i pro další  návštěvníky bylo
velmi příjemné potkat své bývalé pe-
dagogy, popovídat si s nimi a vrátit se
na pár chvil do školních let.

Olga Švejnohová
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Milí Újezďáci,
tak máme tu oslavu za sebou. „Bude to velký“, říkali jsme

si, když jsme v září nevěděli, kam dřív skočit, „buď velký
průšvih, nebo velký úspěch“. Snad můžeme podle Vašich
ohlasů neskromně soudit spíš na to druhé.

počátků. /A prosíme, mějte ještě chvilku strpení, vše Vám
vrátíme, ale chtěli bychom si něco ofotit a potřebujeme ještě
trochu času./

Úžasné byly maminky a babičky, které zaplavily jídelnu
nádhernými pekařskými výrobky; ten dort s růžičkami
a sedmdesátkou byla škoda jíst, jak byl krásný....a nebyl
jediný. Ti čokoládoví ježci například a...a...    Část pečiva už
v poledne „zhodnotily“ pomáhající děti. Podařilo se mi
uloupit a ochutnat dva kousky a bylo to „fakt dost dobrý“,
jak říkají naše děcka. Stejného názoru byl jistě ten starý pán,
který seděl a ochutnával a ochutnával a ochutnával...bylo mu
přáno,snad mu nebylo potom špatně. Tahle akce se díky Vám
opravdu vydařila, jediný, kdo ji bojkotoval, byl sv. Petr, který
spustil největší liják ve chvíli, kdy jsme vytáhli stoly na dvůr,
kde se mělo závěrečné ochutnávání odehrávat. Nu, co dělat,

Spousta věcí byla nejistá; nedalo se odhadnout, nakolik
budete mít o nabídnutý program zájem. Na 1. stupni se po
všech milých zkušenostech obávali, že je ušlapete, my na
2. stupni jsme měli strach, jestli naše budova nebude Popel-
kou, která dostane košem, ale byli jste báječní. Přišli jste,
viděli jste , zvítězili jste nad připravenými nástrahami. Díky
za smysl pro humor, s nímž jste si nechali od deváťáků nadik-
tovat to nejnechutnější pravopisné cvičení, jaké dokázali
sestavit, díky té paní, co tak nádherně vrtěla obručí, díky
všem, kdo neváhali vylézt na chůdy /doufáme, milá paní, že
to zraněné koleno už nebolí/, lámat si hlavu nad sirkami
a svíjet se na hracím poli TWISTERu ...atd. atd.

V sobotu jsme litovali, že  jsme Vám budovy nenechali
otevřené déle, protože jste měli stále zájem, ale program byl
dopředu stanovený, museli jsme zase zajistit diskotéku /prý
„byla super“,odposlechli jsme/ aj.

Nejen DOSPĚLÍ DĚTEM, ale i další části programu byly
závislé na Vaší spolupráci. Děkujeme všem občanům, kteří
zapůjčili materiály na výstavu, díky nim jsme dokázali alespoň
průřezově fotograficky zmapovat historii školy od úplných

Paní Krausová při vzpomínce na svého manžela,
milovaného učitele Stanislava Krause
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i v té stísněné jídelně to byla pastva pro oči a chuťové buňky.
Svoje výrobky darovalo 65 cukrářek a v příštím čísle ÚZ
dojde na nějaké recepty.

Co dodat, aby někomu nebylo líto, že se o něčem podstat-
ném nezmiňuji? Přivítali jsme více než pět desítek bývalých
kolegů, nejstaršímu účastníku, panu učiteli Potůčkovi, bylo
82 let; Eva Seibtová, která si vysloužila diplom za příjezd
z největší dálky, dorazila až ze Švédska. Vystoupení na aka-
demii zvládli účinkující a konferenciéři z 9.A Lenka Lipárová
a Roman Šafhauser na jedničku, škoda, že divadelní sál nelze
nafouknout, aby mohli všichni zájemci program zhlédnout.
Přes drobné technické potíže se vydařilo vystoupení sportov-
ců a tanečnic v tělocvičně, příjemné bylo zaujetí dětských
pořadatelů a vůbec si zaslouží poděkování všichni, kteří se

Místnímu úřadu děkujeme za finanční zajištění oslav.
Sponzorskými dary přispěli:

firma DROGERIE - pí BULTASOVÁ

firma HARIETA - pí RYCHNOVSKÁ

prodejna JaP MOTO

firma CUKRÁRNA U BERUŠKY - pí PICKOVÁ

místní pobočka ČS. SPOŘITELNY

firma GIZELA - pí RŮŽIČKOVÁ

firma SEFA  p. PETRA JANOUŠKA

autobusová doprava VČALA

pekařství KOLLINGER

DĚKUJEME!!!

na přípravách podíleli. Zvláštní díky patří paním kuchařkám
a pánům školníkům, kteří z celé slávy měli jen práci, ale bez
nich by to nešlo.

Milí návštěvníci, nejhezčí byl pro nás pocit, že je hodně
občanů, kteří chovají k újezdské škole sympatie a podílejí se
na společném životě obce, v němž chceme jako škola hrát
i pro příště důležitou roli.

Připravili jsme  CD s mnoha fotografiemi z obou dnů oslav,
pro zájemce bude k dispozici ve škole za mírnou cenu.

Za ZŠ
Hana Jančová

Dort se sovičkou věnovala cukrárna U berušky
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Vážení rodiče, prarodiče, děti a ostatní přátelé školy!
Z iniciativy pana ředitele Kurky pro-

běhla na začátku školního roku infor-
mativní schůzka zástupců rodičů s ve-
dením školy. Cílem této iniciativy je
především usnadnit a zlepšit komu-
nikaci mezi školou a rodinami žáků,
umožnit a podpořit zapojení rodičů do
dění ve škole formou aktivní spolu-
práce. Pouze tak je totiž možné před-
cházet, případně včas řešit problémy,
k nimž může během školního roku dojít
(např. vyúčtování obědů, nejasnosti tý-
kající se škol v přírodě, obavy ze šika-
ny apod.).

Na schůzce bylo dohodnuto, že pro
usnadnění komunikace žáků a jejich
rodičů s vedením školy budou umístěny
v obou školních budovách viditelně

označené schránky. Každý tak bude mít
možnost vhodit do nich své sdělení, při-
pomínky, náměty nebo stížnosti. V pros-
toru obou budov budou současně na
přístupném místě vyvěšeny tabule, na
nichž si všichni budete moci přečíst aktu-
ální informace o škole.

Na zmíněné schůzce padl i návrh na
vytvoření skupiny rodičů, kteří by mohli
být vybráni na prosincových třídních
schůzkách jako zástupci rodičů z každé
třídy. Ti by se účastnili pravidelných
informativních schůzek s vedením školy
a prezentovali na nich názory rodičů
a zpětně by jim poté zprostředkovali
informace z těchto setkání na třídních
schůzkách. Zájemci o spolupráci z řad
rodičů jsou srdečně zváni na další in-

formativní schůzku dne 9.11.2004
v 19 hodin  v budově druhého stupně.

Zkusme společnými silami zpříjem-
nit našim dětem krásná a neopakova-
telná školní léta!

zástupci rodičů
E. Danielová, R. Kohoutová

M. Hartmanová, G. Vašutová  a ostatní
P.S. Prvním příspěvkem rodičů je po-

moc při rozšiřování školní knihov-
ny. Díky vám, rodičům, prarodi-
čům a přátelům ZŠ v Újezdě se
podařilo během oslav 70. výročí
otevření školy získat nemalou
finanční částku ve výši 4500 korun
na nové knihy. Někteří z vás také
darovali dětské knihy s věnováním.
Tímto všem dosavadním dárcům
srdečně děkujeme. A vás ostatní
prosíme: připojte se k nám!
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Naši strážníci nám pomáhají….
fyzické a právnické osoby na porušo-
vání obecně závazných právních před-
pisů a činit opatření k jejich nápravě –
čili provést zákrok, úkon nebo učinit
jiné opatření, je-li páchán trestný čin
nebo přestupek či jiný správní delikt
nebo je-li důvodné podezření z jejich
spáchání. Při této činnosti je strážník
oprávněn požadovat vysvětlení od zú-
častněných osob, je oprávněn požado-
vat prokázání totožnosti, předvést
osobu, odebrat zbraň, odejmout věc,
zakázat vstup na určitá místa. Je ale také
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený
prostor, je-li důvodná obava, že je ohro-
žen život nebo zdraví osoby anebo
hrozí-li vyšší škoda na majetku.

Tolik litera zákona, co to však může
znamenat v praxi? Kdy je účelné se
dovolávat pomoci obecního strážníka?
Inspiraci jsem hledal na internetových
stránkách jednotlivých městských částí,
a tak mi dovolte několik příkladů:
- zaparkované nebo odstavené  auto

tak, že brání v bezpečném provozu,
- neoznačená překážka na silnici -

třeba i  velká díra ve vozovce, odkry-
tý kanál apod.

- nezajištěné vozidlo – někdo ho za-
pomněl zamknout,

- znečišťování veřejného prostranství,
- vandalismus,
- rušení nočního klidu,
- soused, který bydlí sám už se delší

dobu neukázal a nereaguje na zvo-
nění,

- podezření na přítomnost zlodějů,
nebo jiná podezřelá aktivita (někdy
je problém dovolat se na tísňovou
linku policie ČR, dovolat se stráž-
níkovi může být snazší,

- přítomnost strážníka u frekvento-
vaných přechodů, zejména u školy
a v místech zvýšeného pohybu dětí.
Především ale to, že strážníci jsou

prostě jenom vidět na ulici, mnohého
nezbedníka může odradit.

Každý občan má právo obracet se na
strážníka se žádostí o pomoc a stráž-
níci jsou povinni ji v rozsahu svých
možností poskytnout. V Újezdě máme
tři strážníky, kteří se ve službě střídají
po celý den.

Pokud pomoc našeho strážníka bude-
te potřebovat, neváhejte a volejte na číslo
jejich mobilního telefonu 604 930 086.

Jan Mužák
Staroújezdská 27, Praha 9, Újezd nad Lesy

Není to příliš dávno, kdy v naší obci
nebyla ani služebna policie ČR, na-
tož městský strážník. O bezpečnost
a pořádek v obci se starali policisté,
tuším, z Černého Mostu. Dnes nejen že
v obci služebnu máme, ale o místní
záležitosti veřejného pořádku se starají
městští strážníci. A to určitě přispívá
k tomu, že život v naší obci je klidný,
poměrně bezpečný a kriminalita na
nízké úrovni.

Jak je to s městskými strážníky? Co
je jejich úkolem a kdy se můžeme do-
žadovat jejich pomoci?

Obecní nebo v případě města či
městské části -  městská policie je zřizo-
vána na základě zákona 553 z roku
1991. Je orgánem obce, zřizuje či zru-
šuje ji obecní zastupitelstvo a je řízena
starostou. Jejím úkolem je podle litery
zákona přispívat k ochraně a bezpeč-
nosti osob a majetku, dohlížet nad do-
držováním pravidel občanského soužití,
přispívat v rozsahu stanoveném záko-
nem k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. Dále patří
mezi její úkoly odhalovat přestupky
a jiné správní delikty a upozorňovat

Lakujeme na růžovo!
Újezd je zase o něco krásnější. Ozdobí ho benzínová pum-

pa. Novinka to není nejžhavější, tedy jen pro pořádek - staví
se benzínová pumpa na Starokolínské vedle Penny. Jak tak
pěkně roste, napadlo mě podívat se na Plán územního rozvoje
Újezda. A hleďme, příslušné políčko, ve skutečnosti pole pod
a okolo Penny, nese název Smíšená zástavba městského typu
(SVM). Patří do ní diskontní prodejna s parkovištěm? Nezdá
se mi to, ale odpovědný úředník by „naše Penny“ obhájil.
Nejspíš jako sámošku uprostřed obytných domů, obchodů,
veřejných prostranství (možná dokonce s ojedinělými

stromy!) a ulic s chodníky... Jenže MY budeme mít je-
dinečnou smíšenou PUMPU - a to městského typu! V legendě
výše zmíněného plánku se čerpací stanice (DP) značí barvou
růžovou, zcela odlišnou od oranžové SVM. Ale kdo by stál
o obyčejnou oranžovou, když ta růžová je o tolik lákavější
a výnosnější!

Máte-li někdo kontakty v Temelíně, zeptejte se, jakou
barvou se v územním plánu označuje skládka jaderného
odpadu. Ať je příslušná barva jakákoliv, naší radnici se zalíbí.
Vždyt pořád nevíme, čím zasypat jámu Karel...

MUDr. Zita Kazdová, Újezd nad Lesy

Upozornění pro naše čtenáře

Kdyby někdo z vás chtěl darovat jakoukoliv věc svým méně majetným spoluobčanům, rádi
váš inzerát uveřejníme v našem zpravodaji zdarma.

redakční rada

ZPRÁVY Z REDAKČNÍ RADY
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Z dnešních hledisek je jistě pocho-
pitelné, že v nejprotivnějším měsíci
únoru měli naši předkové jiné starosti,
než se starat o rodinné záležitosti. A tak
není divu, že v „Československém bio-
grafickém slovníku“, z něhož „kalen-
darium“ čerpá své jubilanty, zeje lis-
topad prázdnotou. Bylo třeba sestoupit
až k 130.výročí narození, a najít jed-
noho slavného Čecha :

Bohuš Zakopal – 20. listopadu 1874
– 8. října 1936.

Významný český herec se narodil
v Čilci v okrese nymburském a již
v mládí se upsal bohyni Thalii. Jak bylo
tehdy zvykem, prošel různými, převáž-

ně kočovnými společnostmi od začátků
kandrdasa až po charakterní role okou-
kané z lidového a maloměšťáckého
okolí. Divadelní vandr mu k tomu ský-
tal každodenní příležitost.

První angažmá, hodné toho ozna-
čení, mu poskytlo Městské divadlo v Plz-
ni v letech 1902 – 1907. Stálou scénou
se mu stala činohra vinohradská a péče
jejího režiséra K.H.Hilara. Zakopal  na
sebe upozornil v tragikomických rolích
od Sancha Panzy ve „Zmoudření Dona
Quijota“ od Viktora Dyka po postavy
ruského realismu. Ve „Svatbě Krečin-
ského“ od Suchova-Kobylina to byl
Rasplujev, v Dostojevského „Zločinu

a trestu“ Marmeladov. Dnešnímu čte-
náři budou ovšem bližší postavy typické
pro české divadlo : Habršperk v „Našich
furiantech“ L. Stroupežnického či Ka-
lafuna v Tylově „Strakonickém dudáko-
vi“. Pro Zakopala byla typická snaha
o polidštění záporných charakterů, jako
byl na příklad rodinný diktátor Kohout
v „Posledním muži“ od F. X. Svobody,
kterého ovšem do klasické role přetvořil
Jaroslav Marvan ve filmovém zpracování.

Bodrý lidový komik Bohuš Zakopal
si jistě zaslouží, aby se o něm vědělo
více, než že se narodil v listopadu. Snad
ho najde K.Čáslavský v nějaké malé
roli v počínajícím českém filmu.

L. Jenšovský

KULTURA

Herriot James Zvěrolékař jde do boje Applegate Katherine Nina nic nepoví
Luminet Jean - Pierre Alexandrijská knihovna Lanczová Lenka Mokrá náruč léta
Ludlum Robert Matareseův kruh Lanczová Lenka Sonáta pro dvě srdce
Vondrová Petra Dobrodružství Týnky a Pavlíka Středa Ludvík Dědeček z višně
Štíplová Ljuba Proslulé příběhy čtyřlístku Štorch Eduard Hrdina Nik
Ullrich Hortense Láska je na palici Řeháčková Věra On na mě asi bere
Čtvrtek Václav O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi Štíplová Ljuba Byla jednou koťata
Sís Petr Strom života Archer Jeffrey Vězeňský deník
Hamel Francoise Královna temnot Woolf Virginia Paní Dallowayová
Peters Ellis Svatý zloděj Hůlová Petra Přes matný sklo
Gertler Stephanie Strom smíření Gray John Chorvatské pobřeží
Farrington Tim Mnich z přízemí Sykes Bryan Sedm dcer Eviných
Renault Mary Písní tě chválím Kriseová Eda Perchta z Rožmberka aneb bílá paní
Chamberlain Diane Dar moře Jecelín Zdeněk Tři sta panen pro říši
Obermannová Irena Matky to chtěj taky Moore Michael Hloupí bílí muži
Kessler Leo Operace Dlouhý skok Viktorová Eva Osudová láska Jaroslava Marvana
Willett Marcia Mlýn na řece

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

Telefon: 281973864
 Marie Tomaidesová, knihovnice

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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KULTURA




