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Blíží se volby, posunujeme uzávěrky 
Vzhledem k blížícím se volbám se posunuje uzávěrka Zpravodaje 09/14  

na 8. srpna 2014. Uzávěrka Zpravodaje 10/14 bude dne 10. 9. 2014.  

Politické strany, hnutí a uskupení, kandidující do komunálních voleb v Újezdě 

nad Lesy, mají nárok na jednotnou propagaci, hrazenou ÚMČ Praha 21. 

Strany a uskupení dodají propagační podklady elektronicky v tiskové kvalitě 

v rozměru 133x193 mm nejpozději 8. srpna 2014 na adresu redakce@praha21.cz.  

Volební příloha bude vytištěna v barevnosti 4/4. 

V případě, že se strana rozhodne pro další inzerci, popř. chce navíc inzerovat 

kandidáty do senátu, je třeba využít placenou inzerci, rovněž s uzávěrkou do 8. 

8. 2014.  

Redakce ÚZ a tajemník ÚMČ Praha 21 

 

 

Nevíte, kam s odpadem? Bezplatné 

služby vám poskytne SBĚRNÝ DVŮR  
Občané zde mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů: 

objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, 

televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, 

odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³ 

zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic. 

Za úhradu lze odložit pneumatiky - 25 Kč za kus. 



 

Adresa Sběrného dvora:  Městská část Praha Běchovice 
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/ 
Praha 9 – Běchovice, tel: 602 202 191   

 

Provozní doba:    Po – Pá 8:30 – 18:00 hod  
             So 8:30 – 15:00 hod 

 

Martina Nejtková, OŽPD 

 

 

Vyřizovat plyn v centru? Daleko? 

Využijte služeb mobilní kanceláře 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ 

Pražské plynárenské, a.s. 

 

Termíny přistavení: 

 

- dne      7.07.14   od   10,30    do   13,30   hod.           
- dne      5.08.14   od     8,00    do   11,00   hod. 
- dne    10.09.14   od   14,30    do   17,00   hod. 
- dne    16.10.14   od   12,00    do   14,30   hod. 
- dne    25.11.14   od     8,00    do   11,00   hod. 
- dne    30.12.14   od   12,00    do   14,30   hod.  

 

Mobilní obchodní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 

Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 

zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, 

Staroklánovická 260.   



 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 

jména atd.)  
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí  

a částí Prahy.  

 

Bližší informace na tel. 267 175 174  a  267 175 202. 

www.ppas.cz 

 

 

 

Blíží se dovolené, máte zabezpečeno? 

Místní oddělení policie Újezd nad Lesy by rádo využilo 

příležitosti, a touto cestou informovalo obyvatele z obvodu ÚMČ 

Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje)  

o zvýšeném počtu trestných činů vloupání do rodinných domů  

a motorových vozidel v letošním roce porovnáním s rokem 2013.  

V prvním a druhém čtvrtletí, u sledovaných trestných činů, dochází  

k nárůstu počtů skutků spáchaných na rodinných domech, novostavbách či stavebních buňkách 

a u vloupání do motorových vozidel. Statistiku soustavně vyhodnocujeme a na jejím podkladě 

provádíme opatření formou mimořádných akcí společně s kriminální službou a samozřejmě 

zvýšeným dohledem v inkriminovaných hodinách.  

Rádi bychom, tak využili této možnosti a informovali občany o vzniklé situaci. Pevně 

věřím, že společně se nám podaří snížit, popřípadě zastavit nárůst výše uvedené trestné 

činnosti v našem služebním obvodě, pokud nám pomůžete sledovat podezřelé chování ve svém 

okolí a pokusíte se dodržovat alespoň některá níže uvedená pravidla.  

Přestože se nám daří některé případy objasnit společně s kriminální službou, tak se nám 

zatím nepodařilo zastavit nárůst trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových 

vozidel, jak bychom si představovali.  



Vzhledem k tomu, že náš obvod patří k jednomu z nejrozsáhlejších obvodů 

v Praze, který skýtá mnoho možností únikových cest, rád bych touto cestou 

apeloval na občany, aby v případě jakýchkoliv podezřelých situací, volali na 

zdejší oddělení tel. 974 859 770, nebo linku 158. Za podezřelou situací lze 

považovat pohyb vámi neznámých osob včetně pomalu jedoucích vozidel ve 

vašem okolí ve večerních, nočních, ale i denních hodinách v blízkosti 

zaparkovaných vozidel, rodinných domů apod. Moc by nám pomohlo, abyste 

takovou situaci oznámili na výše uvedená telefonní čísla a pokusili si zapsat 

registrační značku podezřelého vozidla včetně typu a barvy vozidla a čas 

zjištění. 

Dále je dnes téměř nutností řídit se jednoduchými pravidly, které by 

znesnadňovali pachatelům trestné činnosti páchat trestnou činnost vloupání 

do RD či vozidel či v mnoha případech pomocí těchto zásad snížit následky  

u těchto trestných činů. Stoprocentní ochrana asi neexistuje, ale dodržováním 

určitých zásad je možné riziko proti vloupání do rodinného domu a vloupání do 

motorového vozidla výrazně snížit, případně snížit následky těchto vloupání.  

Vloupání do RD:  

• Vždy mít při odchodu z domu řádně uzamčené vstupní dveře, okna 
v přízemí a nižších podlaží, a to i při krátkodobé nepřítomnosti.  

• V rámci vašich možností vybavit dům či byt masivními případně 

bezpečnostními dveřmi s kvalitním zámkem (vložkou) a štítkem, které 

odpovídají bezpečnostním parametrům a jsou odolné proti rozlomení, 

odvrtání, prokopnutí či vysazení. Obdobně je nutno zabezpečit i další 
přístupové stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často 

používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.). 
• Mechanické zabezpečení doplnit vhodným zařízením elektrické 

signalizace EZS s následným možným napojením na pult centralizované 
ochrany (PCO). 

• Je vhodné mít na zvonku, schránce a dveřích své příjmení v množném čísle 
a bez titulů.  

• Neukládat v domácnosti cenné předměty, je-li to nezbytné (šperky, 
sbírky apod.), pak je zvlášť chránit pomocí trezoru či nějaké 

bezpečnostní schránky, tak elektronicky, kromě toho je vhodné pořídit si 
na takové předměty dokumentaci (foto, popis). 

• Co nejvíce vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený 
sníh, nevybíraná dopisní schránka apod. 

• Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky. 
• Mít se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí 

různé služby.  

• Zásadně nevstupujte do bytu či domu v případě, že naleznete dveře 
pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vykradl.   

Ihned zavolejte policii – linku 158!  

   

 



 

Vloupání do motorových vozidel: 

• Nenechávat ve vozidle na viditelném místě věci jako jsou panely 

autorádií, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, přenosné navigace, 
notebooky a věci osobní (různé kufříky, tašky, kabelky). 

• Vždy zamykejte své auto a klíče neponechávat ve vozidle, před odchodem 

od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, je vhodné 
zkontrolovat i uzavření motorové a zavazadlové části vozidla.  

• Parkování vozidla na vhodném místě, patří rovněž k důležitým faktorům 
před zloději, proto dbejte, abyste parkovali na dobře osvětleném  
a přehledném místě, nejlépe na hlídaném parkovišti. 

• Neponechávejte ve vozidle ani prázdné tašky či jiná zavazadla je vhodné 
mít je uloženy v zavazadlovém prostoru, ale není vhodné ukládat je do 

zavazadlového prostoru před parkováním vozidla, nikdy nevíte, kdo vás 
sleduje, a nejlépe je brát je sebou. 

• Při instalaci a koupení autorádia dávejte přednost radiu s odnímatelným 

předním panelem, nebo vyjímatelným rádiem, popř. jej napojte na 
bezpečnostní elektronický systém vozidla, rádio neschovávejte v autě, 
zejména ho nevkládejte do odkládacích prostor. 

• Před odchodem od vozidla nezapomeňte aktivovat všechna zabezpečovací 
zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte, vozidlo zabezpečte i tehdy, 

vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.  

 

 
             npor. Ing. Vladimír Fober  

vedoucí oddělení MOP Újezd nad Lesy 

 
 
 

 

SPCCH podniklo výlet do „lázeňského 

trojúhelníku“ v Západních Čechách 
Za příjemného počasí se vypravilo 48 členů ZO SPCCH na celodenní kondiční zájezd. 

Cesta vedla nejprve na zámek Kynžvart-sídlo Metternichů až do r. 1945, který stojí 

v krásném anglickém parku. Prohlídka zahrnovala knihovnu se 24 tisíci svazků, krásné 

tapiserie, obrazy, vázy z malachitu, vzpomínky na Napoleona, obrazy rodiny 

Metternichů, rodiny Napoleona, cara Alexandra I. Všichni se zájmem poslouchali 

průvodkyni, která vyprávěla opravdu podrobně a zajímavě o životě bývalých majitelů 

Cesta pokračovala do přírodní rezervace Soos.  Typické pro přírodní rezervaci SOOS 

jsou bublající bahenní sopky, tzv. mofety. Pozůstatky řas a rozsivek, které tu žily  

v minulosti v někdejším jezeře, postupem času vytvořily bezmála sedm metrů silnou 

vrstvu křemeliny, tzv. křemelinový štít. Křemelinový štít je pokládán za evropský 

unikát. Přímo po dně vyschlého jezera dnes vede téměř kilometr a půl dlouhá naučná 



stezka SOOS. Návštěvníkům prostřednictvím informačních tabulí přibližuje 

geologickou činnost, která zde po dlouhá léta probíhala a stále probíhá. Mimo stezku 

je možné si prohlédnout expozici místního muzea, Příroda Chebska a Příroda SOOSu. 

Dále pak expozici Ptačí svět Chebska, pavilon s expozicí Dějiny Země, kde jsou modely 

dinosaurů v životní velikosti a stanici pro záchranu handicapovaných živočichů. 

Chutný oběd byl zajištěný v pěkně upraveném hospodářském objektu v „Selském dvoře“ 

při silnici do Františkových lázní. Při další jízdě seznámila Mirka výletníky   

s historií Františkových lázní, které byly jako další bod programu. Krásné Lázně, plné 

udržovaných parků s mnoha sochami a upravenými lázeňskými domy, byly odpočinkové.  

Procházka parky, návštěva Císařských lázní, ochutnávka z  některých 23 léčivých 

pramenů, samozřejmě pohlazení sošky Františka a konečně cukrárna se zmrzlinou, nebo 

ledovou kávou. Tečkou za výletem bylo královské město Cheb. Během přesunu Mirka 

opět řekla pár slov o historii města.  Centrum Chebu je mimořádně dobře zachované, 

včetně půdorysu, náměstí a zbytků hradeb, a je tedy právem městskou památkovou 

rezervací. -Špalíček, malebná skupina jedenácti středověkých kupeckých domů, 

bývalý františkánský klášter, gotická stavba s kostelem Nanebevzetí Panny Marie  

s křížovou chodbou ze 13. - 14. století i bývalý křižovnický klášter u mostu přes Ohři 

s pozdně gotickým kostelem sv. Bartoloměje, obdélnou stavbou s jediným středním 

pilířem a zajímavou klenbou z roku 1414, tyto a další objekty měli výletníci možnost  

zhlédnout. 

Unaveni, ale spokojení, že jsme se seznámili s dalším koutem naší vlasti, 
vystupovali jsme večer v Újezdě-doma. 

                                                                                                            

                                                                                                                             
Text a foto Eva Štrasmajrová 

 

 

 

 



Léto svádí ke koupání 

Že je léto k pobytu v přírodě přímo stvořené, o tom pochybují snad 
jen nebozí alergici. Proto se mnozí z nás vydávají na výlety, 
sportovní výpravy, letní tábory, dovolené a pobyty u příbuzných na 
venkov, do přírody, kamkoliv to je možné. Oblíbenou zábavou je 
koupání v přírodě. Není to ale vždy zcela bezpečné, o tom nás 
každoročně ujišťují hygienici, zdravotníci i policisté. 

Možná vás doposud nenapadlo, že vykoupat se v rybníku či v jezeře by mohla 
být nějaká věda. Ale ouha, opak je pravdou! Jak poznat bezpečnou vodu na 
koupání? Čeho se vyvarovat? Co dělat, aby koupání v přírodě byla jen čirá 
radost? 

Je plocha vhodná ke koupání? To je otázka, kterou si položíme ještě předtím, 
než se začneme převlékat do plavek. Zásadně se nekoupeme v chovném rybníku, 
ve zdroji pitné vody anebo ve vodní ploše, kde je koupání vysloveně zakázáno. 

Kvalita vody – máme nosit k vodě i malou laboratoř? Nemusíme. Kvalita vody se 
dá poznat podle několika znaků, které rozpozná i úplný laik: 

- Zakalení je možné v řece po dešti. Zakalenému rybníku se raději 

vyhneme. 

- Sinice komplikují plavcům život již mnoho sezon. Poznáte je zejména 
podle toho, že ve vodě plavou drobné zelené částečky, které se někdy 

spojí do rovnoměrného „koberce“. Do takové vody nelezte, srážka se 

sinicí může dotyčnému způsobit nejen červené dlouhodobě nezhojitelné 

pupínky, ale dokonce silnou alergickou reakci. 
- Nepořádek na vodní hladině je neškodný, pokud jde o suché listy či jiné 

přírodniny. Polystyren, igelit, PET lahve aj. ve vodě svědčí o tom, že se 
chystáte koupat na skládce. 

- Bahno na dně většinou není na závadu, i když příjemné zrovna není. 
Vstupujte do vody tak, abyste ho, pokud možno, co nejméně zvířili. 

- Povlak na hladině v podobě olejových skvrn či pěny znamená pro vaši 
koupel také jednoznačné stop! Nikdy nevíte, odkud se povlak vzal a co 
obsahuje. 

Chcete-li se koupat opravdu bezpečně, vyhledávejte místa, kontrolovaná 
hygieniky. Poblíž takového koupaliště je obvykle vývěska s datem poslední 

kontroly a stavem vody k tomu datu. Vyvarujte se – na doporučení hygieniků 
– koupání po silných deštích či záplavách, které spláchnou do vody mnoho 
mechanických i chemických prvků. Ženám zas radí doktoři z gynekologických 

ordinací používat ochranné tampony, které krásnějším polovinám lidstva 
zajistí bezpečnější koupání i „tam dole“. A samozřejmě co platí pro dospělé, 
platí dvojnásob i pro děti. Nenechávejme je cachtat ve kdejaké louži.  

 



Poslední rady jsem si vypůjčila z Rychlých šípů: „Neskákejte uřícení do 
vody, nejprve se osmělte!“ „Pomáhejte slabším, i u vody.“ „Nepřeceňujte své 
síly.“ „Tužte se, cvičte, brzy budete chlapík!“ 

Jistě si každý z nás najde i toto léto možnost, jak si vylepšit plavecký styl 
a užije si vodní radovánky v bezpečí a hojné míře. Nezbývá, než popřát 
krásné léto. 

Lucie Černá 

 

 

_____________________________ 
Elektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník 

- Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely 

    tištěné verze redakčně zkráceny anebo příspěvky, 

    které se do tištěné verze nevešly. 

- Šéfredaktorka: Lucie Černá, 775 44 77 59 

    redakce@praha21.cz 

- Inzerci zasílejte na inzerce@praha21.cz 

- Titul navrhla Lucie Černá 

 

Uzávěrka je shodná s uzávěrkou tištěné verze, tedy ta 

příští je 

 

 

 

 

Elektronickou verzi Újezdského Zpravodaje naleznete na 

www.praha21.cz 

____________________________ 

 

8. srpna 2014 


