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Milí spoluobčané, čtenáři Újezdské-
ho Zpravodaje,
minulý měsíc byl důležitý pro nezis-
kové organizace, rozdělovaly se
újezdské granty. Grantová komise na-
vrhla Radě městské části rozdělit cel-
kem 500 tisíc korun v grantových
programech. Přehled podpořených
projektů naleznete v tomto čísle
Zpravodaje.
V březnu také pořádala řada spolků
svou tradiční výroční schůzi. Osobně
jsem se zúčastnil tří - tři soboty po
sobě se sešli ti nejpočetnější a nejak-
tivnější: nejprve zahrádkáři, následo-
vali SPCCH (Svaz postižených civili-
začními chorobami) a o týden poz-
ději Klub aktivních seniorů. Jejich
schůze jsou skvěle naplánovány a or-
ganizovány, vše je řešeno s nadhle-
dem a efektivně. Zračí se v nich život-
ní zkušenost, bez zbytečností směřují
k vytčenému cíli. Všem, kteří aktivně
pracují ve vedení těchto tří „nejstar-
ších“ újezdských spolků, děkuji za je-
jich práci a těším se na společná
setkání třeba právě při aktivitách
podpořených z našich grantů.
Co příjemného nás čeká tento měsíc?
Ve středu 23. 4. vás zvu na letošní Ve-
řejné fórum občanů - opět se můžete
podílet na identifikaci a řešení aktu-
álních námětů ze svého okolí. Spor-
tovní seriál Tři pro zdraví začíná
právě v Újezdě nad Lesy tradičním
duatlonem (běh + jízda na kole). Při-
létnou i Čarodějnice :-) Zkrátka, podí-
vejte se do Kalendária a najděte si
akce blízké svému srdci.
S předstihem avizuji novinku - Den
sousedů, který podporují Komise
RMČ a plánují jej na květen. Znáte
sousedy ve své ulici? A ty, kteří bydlí
za rohem? Pokud ne, budete mít
skvělou příležitost navzájem se po-
zvat a poznat. A pokud ano, soused-
ský den bude dalším milým popo-
vídáním či společnou zábavou na
plácku, na ulici, či u někoho na za-
hradě.
Na setkání s Vámi se těší

Pavel Roušar, starosta

První práce
v parku začaly
Jak již bylo v minulém čísle Zpra-
vodaje řečeno, bude v letošním
roce provedena revitalizace par-
ku před základní školou u ulice
Staroklánovická.
Po veřejném projednání 19. 2.
2014 následovalo vlastní zahá-
jení prací.
14. a 15. března 2014 došlo k vy-
kácení vytipovaných a předem
projednaných dřevin. Také ně-
které keřové porosty byly upra-
veny a zmlazeny.
Park je nyní připraven k zahájení
stavebních prací, které jsou na-
plánovány na dobu letních
prázdnin.

text a foto Dana Slabochová,
OŽPD

Udělení čestných titulů
Zastupitelstvo MČ Praha 21 schválilo 17. března 2014 udělení čestných titulů, na jejichž předání jsou všichni občané srdečně
zváni. Slavnostní akce se koná 6. května 2014 od 16:30 hodin v sále Masarykovy základní školy, vchod z ulice Čentická. Pro-
gram začíná v 16 hodin u sochy T. G. Masaryka před budovou 1. stupně základní školy.

Titul „Čestný občan MČ Praha 21“ obdrží z rukou starosty MČ Praha 21 plk. Ing. Oldřich Pelčák.
Titul „Občan roku 2013“ bude předán Petru Machovi a doc. Ing. Jiřímu Krásnému, CSc.

V rámci programu vystoupí děti ze základní školy se svým programem a filmový kroužek promítne film Újezd mýma očima.
Iva Hájková, OŠKMA21

Příklad dobré praxe
Ocenění za příklad dobré praxe získala naše městská část na setkání městských částí na
Magistrátu hl. města Prahy od Národní sítě Zdravých měst ČR. Ocenění převzal starosta
RNDr. Pavel Roušar za přístup ke strategickému plánování a řízení pomocí metody místní
Agendy 21. Další ocenění získala MČ Praha 14 a MČ Praha-Libuš. Všechny příklady dobré
praxe jsou na webovém portálu NSZM. http:dobrapraxe.cz

2. 4. e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype od 17:00 hod.

3. 4. Egypt, Jordánsko, Izrael – přednáška, pořádaná SPCCH od
15:30 hod v budově ÚMČ

HOBBY TANČÍRNA, přijd́ te si posedět a zatančit společenské
tance, Level, 19:00 – 23:00 hod.

4. 4. Tradiční velikonoční prodejní výstava, pořádá 10–17 hod
www.kvetinylucka.cz a ČSZ v areálu zahrádkářů

Forbes, taneční a poslechový večer v Levelu od 19:00 hod.
Vstupné 50 Kč.

5. 4. XIV. úklid lesa organizuje újezdský STROM. Sraz v 9:30 hod
u Smolíka.

Tradiční velikonoční prodejní výstava, pořádá 9–16 hod
www.kvetinylucka.cz a ČSZ v areálu zahrádkářů

Zájezd do Polska – Kudowa Zdrój, 5:00 od auto Štangl,
cena 220 Kč, přihlášky J. Tesařová 281 972 720,
M. Kolembářová 281 972 575. Pořádá ČsČK.

Začíná ozdravný pobyt SPCCH v Luhačovicích.
Info M. Branžovská 777 711 699.

Hom-bre, taneční večer Country & Swing v Levelu
od 19:00 hod. Vstupné 50 Kč.

10. 4. Velikonoční dílna, od 14 hod v budově ÚMČ. Pořádá
KSPZ MČP21 s Neposedou.

11.4. Holokrci, taneční a poslechový večer v Levelu
od 19:00 hod. Vstupné 90 Kč.

12. 4. Monokl a Veget, večer k tanci a poslechu. Level, vstup 70 Kč.

14. 4. Trénování paměti se SPCCH

15. 4. Muzikál "Adam a Eva" (generálka) v divadle Broadway
od 11:00 hod. Pořádá KAS.

Škola pro UNICEF a Den otevřených dveří od 17 hod
na I. st. Masarykovy ZŠ.

16. 4. Čaj o páté - neformální beseda se starostou Pavlem Roušarem.
Od 17:00 hod, ÚMČ Praha 21.

17. 4. HOBBY TANČÍRNA, přijd́ te si posedět a zatančit společenské
tance, Level, 19:00 – 23:00 hod.

19. 4. Silent Scream – Big beat, 19:00 – 23:30 hod, Level. Rock,
pop, rock n roll, prostě 80. -90. léta. Vstup 50 Kč.

20. 4./21. 4. Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí

23. 4. Veřejné fórum pořádá ÚMČ Praha 21 od 18 hodin v sále
Polyfunkčního domu

25. 4. „Vychovej si svého páníčka“ – přednáška o výchově psů,
od 17 hod v budově II. stupně MZŠ.

Workshop na podporu předčasně narozených miminek.
Více informací na www.jurtaklub.cz.

27. 4. Újezdský DUATLON, startuje se od 10:00 hod. Více na str. 5

29. 4. Vycházka Stezkou sv. Josefa v Malešicích, po 5 km konec
v Botanické zahradě zahradnické školy - nákup sadby.
Pořádá SPCCH, 9:18 – 16:00 hod.

Vycházka "Poznej své okolí" - Hradešín (kostel) a Škvorec
(zámek, pomník Sv.Donáta a památný strom), pořádá KAS.

30. 4. Čarodějnice na Multifunkčním hřišti pořádá Veselý Újezd
s Maminami z újezdské roviny. Více na str. 4

e-Čaj o páté se starostou prostřednictvím Skype od 17:00 hod.

1. 5. Svátek práce

HOBBY TANČÍRNA, přijd́ te si posedět a zatančit společenské
tance, Level, 19:00 – 23:00 hod.

2. 5. HAKY - BAKY – taneční večer: country, rock a bigbeat,
20:00 – 23:30, Level. Vstup 50 Kč.

3. 5. Petr John – taneční a poslechový večer, vstupné 50 Kč,
od 19:00 hod, Level.

6. 5. Slavnostní akce předávání titulů čestným občanům začíná
v 16 hod u sochy T. G. Masaryka, dále v 16:30 hod v sále MZŠ.

9. 5. Klubový večer s talentem Country rádia -
EDA WILD jr. & BAND, 20:00 – 23:30 hod, Level. Vstup 70 Kč.

Od leva střídavě postupně stojí přátelé a přítelkyně: Janečková, Beranová, Zadražil, Procházka, Jozefy, Mach, za ním př. Lafková, Zadražilová, Voves,
Tichý, ing. Lauko, Němec, ing. Dvořák, Kollingerová, Kroupa, Štěpánek, Doušová, Šárová, Prokop (99 let), Ondřich, Zeman, Exnerová, mezi ing.
Branžovský, Hladká, Jíroš, Vacková, za Šťastným Podlipná I, Nedbal, Šebíková, Nohejlová, Nohejl, ing. Vašátko, Carbolová, Aulická, Svobodová,
Lizner, Kout, Hrdinová, Liznerová, Wolfová, Matějka, Matějková, Podroužek, Podroužková, Strejčková, Kašpárková. Popisky B. Exnerová

V sobotu 8. března se konala výroční členská schůze ZO ČZS v Újezdě nad Lesy, kde byl zvolen staronový výbor. Vše o naší organizaci
se dozvíte na webových stránkách organizace www.kvetyujezda.ic.cz, případně na tel. 281 971 101 - Blanka Exnerová, předseda

FOTO MĚSÍCE
foto P. Roušar

Granty a sport str. 5
Rekonstrukce železnice a dopravní omezení str. 8
Čarodějnice a Čaroles str. 4

Obrázek namalovaly děti Masarykovy ZŠ
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Sloupek zastupitelů

Aktuality z Rady a ze Zastupitelstva MČ

Zaměřeno na životní prostředí

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD
1. Újezd nad Lesy 12. dubna 2014 (1 x za 14 dní, lichý týden, sobota)
2. Běchovice 9. dubna 2014 (1 x za 14 dní, lichý týden, středa)
3. Klánovice 7. dubna 2014 (1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí)
4. Koloděje 14. dubna 2014 (1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí)
Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 091 888
nebo lze objednat on line přes webové stránky svozové firmy Pražské
služby a.s. - www.psas.cz , v sekci služby občanům, svoz bioodpadu.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu 12. dubna 2014 budou přistaveny od 9:00 do 12:00 hod velkoob-
jemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.
1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická
Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se
mohou ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na
stanovišti z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat
a odpad do něj odložit.
Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří?
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad,
proto je nutné igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám
být uložena pokuta. Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí
budou provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí svůj
odpad do kontejneru odložit sám.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
26. dubna Rohožnická (u prodejny Albert)

Starokolínská (u parku)
Toušická (u spořitelny)

RMČ řešila pronájem vývěsek politickým stranám a místním
sdružením. Zabývala se přístavbou MZŠ Polesná a rozhodla
o variantě umístění nové budovy. Zadala odboru OMI zajis-
tit výběrové řízení na projekční a inženýrskou činnost. Škola
by se měla rozšířit o 4 nové učebny. Schválila změnu otvírací
doby knihovny a tu v pondělí prodloužila do 19:00 hod.
Schválila zakázku na opravu místních komunikací. Odsou-
hlasila příspěvek ve výši 360.000 Kč FK Újezd nad Lesy
a finanční příspěvek pro TJ Sokol ve výši 60.000 Kč. Schválila
zadání veřejné zakázky na rekonstrukci kuchyně Masary-
kovy ZŠ. Schválila rozdělení finančních prostředků v rámci
grantového řízení. U organizací, jejichž příspěvky přesahují

Zastupitelstvo schválilo: Rozpočet MČ Praha 21. Bezplatný
převod části komunikace Rozhovocká. Rozpočtová opatření.
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019. Schválilo udělení
titulů: ČESTNÝ OBČAN panu plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi.
Občan roku 2013 panu Petru Machovi a panu doc. RNDr.
Jiřímu Krásnému Csc. Investiční příspěvky pro FK Újezd nad
Lesy a TJ Sokol.
Podrobnější informace naleznete na internetových strán-
kách úřadu MČ nebo dotazem na sekretariátu Starosty MČ.

Zapsal Jan Slezák - místostarosta

Správní obvod Prahy 21 navýšil počet strážníků – okrskářů
Správní obvod Prahy 21, kam spadají příslušné městské části Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a Běchovice, navýšil od
února letošního roku počty svých strážníků – okrskářů. Díky tomu tak dojde ke zvýšenému dohledu nad bezpečností oby-
vatel, veřejného pořádku a dopravy.
Pro snadnější orientaci uvádíme hranice okrsků, telefonní spojení, a to i se jmény strážníků okrskářů.

Poděkování
Tímto děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomáhali v přípravě 2. kola

soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. Druhé kolo bylo zahájeno
v červnu roku 2013. Do soutěže se přihlásilo jedenáct účastníků. Soutěž
vyvrcholila vernisáží 13. ledna 2014 a následnou výstavou, která byla
ukončena 26. února 2014. Jsme velice rádi, že tato soutěž postupně pře-
chází do povědomí obyvatel Újezdu nad Lesy a stává se tradicí.
Už teď se těšíme na další zajímavé exponáty 3. kola soutěže, které bude
vyhlášeno v červnu roku 2014.

Odbor sociálních věcí a Komise sociální politiky a zdravotnictví

Veřejné fórum
– společně o Újezdě

Zveme občany na Veřejné fórum ve středu 23. 4. 2014 od 18 hodin do sálu
Poly-funkčního domu, Staroújezdská 2300.
Dozvíte se, jak řešíme 10P (problémy/podněty), na kterých jste se shodli na ve-
řejném fóru v roce 2013 a které byly ověřeny anketou (obdrželi jsme 711 vy-
plněných anketních lístků). Můžete se zapojit do diskuze v různých oblastech ze
života v Újezdě nad Lesy.
Zajímá nás váš názor, podnět, návrh. Přijd́te společně diskutovat nad rozvojem
naší městské části.
Připraveno je drobné občerstvení a losování o ceny věnovanými místními pod-
nikateli. Zve strategický tým ÚMČ Praha 21 a Komise Zdravé MČ a MA21.

Iva Hájková, OŠKMA21

ANO: starý nábytek, pohovky,
gauče, koberce a linolea, zr-
cadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).

NE: živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, výrobky podléhající
zpětnému odběru (např. vyřazené elek-
trozařízení, TV a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková - tel: 281 012 943

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B
28. dubna 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 vozidel ZDARMA odevzdat tyto
odpady: baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry,
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hu-
bení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

AKCE DEN ZEMĚ
Letošní akci Den Země budeme pořádat v pátek 16. května 2014 na
Multifunkčním sportovišti. Pozvánku a program akce uveřejníme v květ-
novém čísle ÚZ.

Martina Nejtková, OŽPD

KLÁNOVICE, V pátém 234 – okrsková
služebna
• Martin Hladík / GSM: 721 895 342

Slavětínská, Smidarská, hranice k. ú.
Šestajovice, hranice k. ú. Horní Počer-
nice, V trninách, Všestarská, Lovčická,
Smržovská

• Tomáš Lesňák / GSM: 607 967 212
Slavětínská, hranice k. ú. Šestajovice,
Za břízami, V olšině, Srnečkova, Utě-
šilova, Mechovka, V soudním

• Miloš Syrůček / GSM: 721 895 343
Smržovská, Blešnovská, hranice k. ú.
Újezd nad Lesy, Mechovka, V Soudním

• Marek Votýpka / GSM: 728 123 268
Smržovská, Blešnovská, hranice k. ú.
Újezd nad Lesy, Mechovka, V Soudním

• Tomáš Lysý / GSM: 728 123 329
Klánovický les, Cyrilov – přírodní park
Klánovice – Čihadla

ÚJEZD NAD LESY, Lomecká 656 – okrs-
ková služebna
• Jiří Valenta / GSM: 604 930 086

Novosibřinská, Zaříčanská, hranice
k. ú. Sibřina, hranice k. ú. Květnice,
hranice k. ú. Úvaly

• Roman Schuster / GSM: 721 895 349
Novosibřinská, Staroklánovická, hra-
nice k. ú. Klánovice, hranice k. ú. Úvaly

• Monika Černá / GSM: 721 895 339
Zaříčanská, Novosibřinská, Starokolín-
ská, hranice k. ú. Koloděje, hranice
k.ú. Běchovice

• Dušan Perniš / GSM: 721 895 348
Starokolínská, Staroklánovická, hra-
nice k.ú. Klánovice, hranice k.ú.
Běchovice

• Miroslav Víšek / GSM: 721 895 346
Starokolínská, Staroklánovická, hra-
nice k.ú. Klánovice, hranice k.ú.
Běchovice

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Se zvědavostí jsem listovala březnovými SÚL p.Duchka, abych
se dozvěděla, čeho se dopátral v kauze, kterou společně s p.
Sýkorou (KDU-ČSL) vytvořili. Dopustila jsem se podle toho, co
jsem se dočetla, podvodu tím, že jsem inzerci k parlamentním
volbám 2013 podala o týden dříve než p. Sýkora, v důsledku
čehož na zadní straně ÚZ 10/13 vyšel inzerát TOP09 a ne KDU-
ČSL. Kdybychom žili ve středověku, p. Duchek by mne za to
jistě nechal lámat v kole. Ve 21. století je však nucen chovat se
kultivovaněji, a tak své spoluobčany, nejen mě, pranýřuje
v SÚL. Bohužel, poté, co jsem dočetla jeho článek „Zprivati-
zovaný ÚZ?“, jsem se přesvědčila o tom, že opět jako ostatní
články i tento je plný zavádějících faktů a lží, a tak nezbývá
než konstatovat, že noviny i politické hnutí SÚL, byť se zašti-
ťují slovy jako Svoboda, Ústava, Lidství, mnohem více vysti-
hují slova Spolek Újezdských Lhářů.
P.S. Krásné velikonoční svátky, milí Újezďáci.

Petr Duchek / VV
Vážení občané, mám k vám pouze dvě sdělení a prosby.
1. Podpořte svým podpisem vznik politického hnutí SÚL.
2. Podpořte svým podpisem vyhlášení referenda o hazardu
v Újezdě nad Lesy.
Články k oběma bodům byly např. v březnových SÚL, protože
pro ÚZ by byly příliš obsáhlé, komerční apod., ač bezpro-
středně reagují na dění v Újezdě a způsob vedení městské
části. Na jedné straně starosta a spol. mluví o „zdravé městské
části“, „občanské společnosti“, „principu předběžné opatr-
nosti“ obsažené v agendě MA21 a na druhé realizuje skutky
v přímém rozporu s těmito hesly (např. tolerování hazardu
v Újezdě). Podpisové archy vám mohu zaslat mailem (napište
mi na: s-u-l@seznam.cz), nebo jsou k dispozici na sběrných
místech: Cukrárna u Berušky vedle Úřadu MČ s otv. dobou do
17,00 každý den a Chovatelské potřeby pana Růžičky (pro ob-
last sídliště Rohožník), Lišická 834 s otv. dobou do 18,00 ve
všední dny. Zde je též možné vhodit archy kdykoliv přímo do
schránky. Oběma tímto děkuji za spolupráci.

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Začátkem března rozdělila Grantová komise podle pravidel
Grantového systému podporu na rozvoj aktivit občanské spo-
lečnosti. Podpora byla v posledních letech navýšena až na
500 000 Kč. Nabídka projektů se rok od roku zkvalitňuje.
Granty hodnotilo nezávisle 9 hodnotitelů a bodovali projekty
dle 13 kritérií (výstupy projektu, reálnost, rozpočet, cílová
skupina a další). 10 nejlépe hodnocených projektů obdrželo
100% požadovaných prostředků, u dalších z celkem 51 pro-
jektů byla hledána pravidla, aby nebyl překročen jejich objem
dostupných naší MČ. Východiskem byla vždy prospěšnost
projektů tak, jak ji hodnotitelé vyjádřili bodováním. Prosadil
jsem letos proces zveřejnění statistických informací o tom,
jak byly projekty v jednotlivých kritériích hodnotiteli bodo-
vány. Zpětnou vazbu budou moci žadatelé využít k zlepšo-
vání projektů. Po tomto kroku organizace volaly. Na semináři
pro žadatele jsem slíbil, že se o větší otevřenost v této oblasti
zasadím, a věřím, že se nám to podařilo.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
„Poď, založíme spolu vopravdickou vopoziční stranu!” Tak
zněl nápis na pohlednici zábavné edice TOFOTO z doby asi
před dvaceti lety. Jsou na ní dva malí chlapečci, šátky proti
úpalu na hlavách, v naaranžovaném objetí - a ten nápis nad
nimi. Podobných pohlednic byla celá řada a nebyl jsem sám,
koho bavily. Byly vtipné, starým fotografiím dodávaly šmrnc
surreálné nápisy a slogany. Na tuto pohlednici jsem si vzpom-
něl, když dva (v)opoziční pánové Lameš a Duchek, dosud čle-
nové (v)opozičních Věcí veřejných, zakládají nové politické
hnutí - Svoboda, ústava, lidství ( SÚL). Ve svém SÚLu - novi-
nách předcházejících novou stranu - už poplivali kdekoho
a kdeco. Svobodu, ústavu a lidství zejména. Je toto absurdní
program nové strany, nebo vznešený název zakrývající dosud
praktikovanou manipulaci, pomluvy a zlobu? Je to nová
strana VV - vopravdická a vopoziční!

Jan Slezák, místostarosta ČSSD
Lže zastupitel Duchek záměrně ? Podle mého názoru ano!
Radní ani zastupitelé MČ nerozhodují o hernách. Rozhodují
zastupitelé HMP a to formou vyhlášky. To, že majitelé ZIPA
udělají z restaurace hernu, nikdo netušil a není to chybou
městské části. Pokud existuje sebemenší možnost tuto hernu
zrušit, tak o to zcela jistě požádáme. Duchek má plnou hubu
zastupitelské demokracie, ale sám jí porušuje. Zejména na
jednání zastupitelstva, kdy neustále vstupuje do slova jiným,
aniž mu bylo slovo uděleno. Doporučuji, aby si nastudoval
příslušné zákony. Tam se dozví, co je to zastupitelská demo-
kracie. Nedostal jsem pokutu a ani jsem žádnou neplatil. Na-
konec ani správní poplatek jsem platit nemusel. Duchek si
plete správní poplatek s pokutou. Nebo ne a opět to záměr-
ně překrucuje? Když já jsem udal na přestupkové komisi
Duchka a Lameše, co udělal Duchek jako radní? Udavač Du-
chek udal kolegyni radní Čechovou za to, že mu údajně měla
říci, že je takovej „malej hajzlík“. Tak jsem se poučil od Duch-
ka a za některé výroky v „LAMDUCHU“ jsem to oznámil na
přestupkovou komisi. Podle Duchka udal. V případě těchto
dvou je mi jedno, jak se to nazývá. A perlička nakonec, to že
jsem si dovolil na jednání zastupitelstva upozornit, že on byl
první, kdo začal udávat, začal vyhrožovat kolegyni Čechové,
že v tom svém plátku zveřejní , že se mu musela omluvit. Tak
to jste, Duchku, fakt frajer.

Ing. Aleš Taitl, TOP 09
Je to možná drobnost, ale potěšil mě opravený chodník
u hlavní silnice. Rozšířil se, opravil a jednoduše ožil. Lidé ho
začali mnohem více využívat, pohodlně tam projede ma-
minka s kočárkem a lidé spěchající na autobus se nemusí
obávat, že zakopnou o vyčnívající dlaždici. Napadá mě, proč
se tak nestalo už dávno, ale na tom už nesejde. Mám radost
z toho, že se radní spolu s úřadem zabývají i takovými ne-
nápadnými "maličkostmi", které nám zpříjemňují každo-
denní život.
Děkuji, Ing. Aleš Taitl 774 403 625

KOLODĚJE, K jízdárně 9 – okrsková slu-
žebna
• Zdeněk Skolil / GSM: 607 865 981

k.ú. MČ Praha – Koloděje

BĚCHOVICE, Českobrodská 8 – okrs-
ková služebna
• Martina Sveykovská

/GSM: 731 177 771
Mladých Běchovic, hranice k.ú. Horní
Počernice, hranice k.ú. Klánovice,
hranice k.ú. Újezd nad Lesy, hranice
k.ú. Koloděje, hranice k.ú. Dubeč, Ří-
čanský potok, Českobrodská

• Petr Šantavý / GSM: 731 177 771
Mladých Běchovic, hranice k.ú. Horní
Počernice, hranice k.ú. Dolní Počer-
nice, hranice k.ú. Dubeč, Říčanský
potok, Českobrodská

více jak 50.000 Kč, doporučila zastupitelstvu ke schválení.
(Bylo schváleno na jednání dne 17. 3. 2014)

V případě, že se nedovoláte na příslušného místního okrskáře, volejte na Obvodní ředitelství Prahy 14 – operační středisko
(nepřetržitá služba) tel. 222 025 751, 222 025 752 nebo na LTV - 156.

Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy – Tisková skupina
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Velikonoční dílna
v zasedací místnosti ÚMČ
Praha 21
Ve čtvrtek 10. dubna 2014
od 14 hodin do 18 hodin.

Společně:
... namalujeme vajíčka nebo perníčky
... vyrobíme velikonoční dekorace
... vyzdobíme ubrouskovou metodou
... květináč
... předvedeme možnosti
... zdobení kraslic

Arabeska má nominaci
27 dětí z Arabesky se rozjelo do německého Selbu, aby se zde 7. - 8. března zúčast-
nilo kvalifikační soutěže pro Dance World Cup, která proběhne od 29. června do
5. července 2014 na Algarvském pobřeží v Portugalsku. Do Selbu přijelo bojovat
15 tanečních škol a studií z České republiky a 11 škol z Německa. Úroveň všech
zúčastněných byla velmi vysoká, a proto získat nominaci nebylo lehké.
My jsme si na soutěž připravili 12 čísel (6 sól, 2 duety a 4 skupinové tance). Děti
se snažily, tančily s velkým nasazením a se všemi tanci obsadily přední místa.
Nominaci na DWC získaly celkem 4 tance – 2 sóla a 2 skupiny. Je to velký úspěch.
Křestem si prošli naši benjamínkové, nejmenší děti (6 - 8 let), které na krásné scéně
Rosenthaltheatru soutěžily poprvé v životě a se svým Loupežnickým tangem
obsadily 2. místo. Bohužel, na nominaci nedosáhly, ale určitě jim patří veliká
pochvala.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zúčastněným dětem za jejich perfektní vý-
kony. GRATULUJI!

text a foto Daniela Poková

Tři nové okruhy jedinečné újezdské Lesní galerie byly otevřeny
hned dvakrát. Nejprve proběhla 7. 3. vernisáž originálů ob-
rázků v Újezdském muzeu. Tato akce, na které se sešly téměř
všechny děti, které se svým výtvarným talentem podílely na
Lesní galerii v doprovodu rodičů, učitelek a dalších mnoha ná-
vštěvníků, se konala nejen v muzeu, ale i v sále Polydomu.
V příjemném podvečeru mohli návštěvníci slyšet některé bás-
ničky, přednesené dětmi Masarykovy ZŠ, všichni dostali
knížku s jednotlivými obrázky, doplněnými básničkami a texty
s mapou. Koordinátorka projektu Z. Kazdová poděkovala
všem, kteří se na LG II podíleli, Ministerstvu živ. prostředí za
poskytnutí grantu, MČ Praha 21, spolupracovníkům a zejména
realizačnímu týmu. Největší dík patřil učitelkám MZŠ, které
dětem při vytváření obrazů ukázaly cestu k výtvarnému
umění a přírodě zároveň. Celou akci hudebně doprovázela ori-
ginálními písněmi skupina mladých talentovaných muzikantů
Splash.
Druhou akcí bylo 22. 3. slavnostní přestřižení pásky. V pohorkách a pěkném počasí se sešli fanoušci Lesní galerie, aby byli
první, kdo v Klánovickém lese pokřtí svými kroky novou patnáctikilometrovou naučnou stezku se šedesáti stanovišti a pěti
posezeními. Dalších pět informačních tabulí stojí na různých místech v Újezdě nad Lesy a poskytuje mnoho informací o naší
MČ. Rozebrán je obrázkový kalendář na rok 2014. Náš Region a Literární noviny přinesly inzeráty a upoutávky na projekt
LG II. Jsou odvysílány rozhlasové a televizní spoty ČRo Regina a TV Metropol, fungují QR kódy s propojením na webové
stránky www.lesnigalerie.praha21.cz.
Nezbývá, než Lesní galerii popřát málo vandalů, mnoho návštěvníků a pěkné počasí všem, kdo se při cestách naším lesem
zastavují u jedinečných tabulí.

Lucie Černá

Seniorští tanečníci z Danceportu
postoupili na Mistrovství ČR
Dne 15. 3. 2014 se na pražské Folimance uskutečnila postupová soutěž tanečních
formací regionu Praha a Středočeský kraj. Této soutěže se účastnil také kolektiv
starších členů tanečního studia Danceport pod vedením pí. M. Marouškové se
svým předtančením s choreografií Olympiáda. Toto předtančení poprvé úspěšně
předvedl v první den konání ZOH v Soči na XIV. Městském plesu v Úvalech (viz
Život Úval 3/2014 - str. 9).
V soutěži na Folimance se kolektiv umístil na skvělém 4. místě v nejsilněji obsa-
zené kategorii Senioři (bez rozdílu disciplíny). Přitom v této kategorii vystupo-
valy jak kolektivy s „klasickými“ plesovými předtančeními, tak kolektivy s ostat-
ními typy předtančení včetně tzv. parketových tanečních kompozic.
I přes umístění na nevděčném „bramborovém“ místě postoupili senioři Dance-
port na Mistrovství České republiky, které pořádá dne 10. 5. 2014 Svaz učitelů
tance ČR v Litoměřicích. Je dobře, že i na první pohled jednoduchá zájmová čin-
nost přináší zajímavé výsledky v celorepublikovém srovnání a přispívá tak k pro-
pagaci kulturního vyžití v Újezdě nad Lesy.

text a foto Radka Kohoutová

MČ Praha 21,
Komise sociální politiky a zdravotnictví

Neposeda o.s.
a Centrum pro rodinu

Lesní galerie II otevřena

1. MŠ Čentická
vyhrála soutěž
Rytíř z nosu

Děti z 1. MŠ Čentická si poslechly po-
hádky, které jim mají srozumitelnou
formou přiblížit, jak včas rozpoznat
rýmu, jak ji léčit, ale hlavně jak proti
ní preventivně bojovat.
Namalovaly krásné obrázky, které
potom veřejnost prostřednictvím in-
ternetu bodovala.
A protože se obrázky líbily a získaly
nejvíce bodů, 1. MŠ vyhrála celou
soutěž.
Na zahradě v Čentické se tak od za-
čátku března krásně vyjímá I. cena,
prolézačka s klouzačkou. Dětem se
moc líbí, jak můžete vidět na foto-
grafii. Jménem Jany Cenkrové, ředi-
telky mateřské školy, posíláme velké
poděkování rodičům a všem, kdo
posílali kamarádům soutěžní inter-
netové body.

text a foto Lucie Černá

foto A. Hochmanová

foto A. Hochmanová
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Populární Čarodějnice letos s označe-
ním 2014 opět proběhnou 30.dubna
pod taktovkou občanských sdružení
Veselý Újezd a Maminy z újezdské ro-
viny. I letos se tato největší společen-
sko-kulturní událost v Újezdě uskuteční
na Multifunkčním sportovišti v Čen-
tické ulici. V roce 2013 akci navštívilo
na 1200 návštěvníků, kteří si program,
začínající časně odpoledne, užívali až
do pozdních večerních hodin. Nejinak
tomu bude i letos.
Občanská sdružení Veselý Újezd, Ma-
miny z újezdské roviny a FK Újezd nad
Lesy opět ručí za dobrou organizaci
a zdárný průběh. Program je bohatý,
vystoupí čtyři hudební skupiny, dvě
z Újezda nad Lesy. Již tradičně potěší
své příznivce Boudaři a také Čedič. Po
újezdské hudební scéně nastoupí dvě
revivalové kapely. První bude popu-
lární Děda Mládek illegal band, po kte-
rém vystoupí na jeviště ZZ TOP Revival
z Brna.

Doprovodný program
O motoshow se opět postará přední
český motokrosový tým Orion-RS Pe-
trol. František Smola loni v mistrovství
světa vybojoval páté místo, doma byl
v šampionátu bronzový. Zkušený Petr
Bartoš, na MS devátý, doma na mi-
strovství bral osmou pozici, oba dva
sedlají motokrosové speciály rakouské
značky KTM 350ccm. Nebudou chybět
rozhovory, proběhne autogramiáda
a snad na závěr i populární ježdění na
motocyklu s těmito borci.
Financování akce je klíčové pro celkový
úspěch a opět se neobejde bez podpory
městské části Praha 21, sponzorů
a osob, které zcela nezištně přispějí na
pořádání této kulturní akce. Úřad měst-
ské části se bude podílet nejen fi-
nančně, ale i technicky a administra-
tivně.
Považuji za svou povinnost připome-
nout organizace a osoby, které se
kromě Úřadu MČ Praha 21 podílí na fi-
nancování. Důvo-
dem, proč cítím
tuto povinnost je
upřímná ochota
firem a lidí udělat
něco víc než jen
podpořit svůj
vlastní zisk a pros-
pěch. Schopnost

Přijdeme možná právě k vám
Studenti středních škol zahájili dotazníkové šetření v do-
mácnostech občanů Újezda nad Lesy. Šetření bude probíhat
až do 30. 4. 2014. Metodou náhodného výběru bylo vybráno
500 občanů z celkového počtu obyvatel. Tyto občany na-
vštíví studenti, kteří se prokáží průkazkou a budou s nimi

Prodloužení
výpůjční doby

v knihovně
Z rozhodnutí Rady MČ Prahy 21
bude výpůjční doba Místní kni-
hovny Újezd nad Lesy prodlou-
žena každé pondělí do 19.00
hodin, a to s platností od dubna
2014.
Na základě doporučení návštěv-
níků knihovny proběhla v době od
6. 2. do 21. 2. 2014 anketa na toto
téma.
V prodloužených výpůjčních ča-
sech, ale i v běžné otevírací době
se na Vás v knihovně těší

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová

Otevírací doba knihovny:
PO 10:00 – 12:30 13:00 – 19:00
ST 10:00 – 12:30 13:00 – 17:00
PÁ 8:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Rozpis domácích zápasů
Fotbalového klubu Újezd nad

Lesy v měsíci dubnu
Sobota 5. 4. 2014 Muži "B"-tým od 16:30 hod proti týmu SK Union Vršovice "B"

Neděle 6. 4. 2014 Ml. žáci "B" od 10 hod proti týmu Viktoria Štěrboholy
St. žáci od 14 hod proti týmu AFK Slavoj Podolí,
Muži "A"-tým od 16:30 hod proti týmu Sokol Dolní Počernice

Pátek 11. 4. 2014 St. přípravka od 16:30 hod proti týmu TJ Sk Satalice

Sobota 12. 4. 2014 St. dorost od 16:30 hod proti týmu FC Tempo Praha

Neděle 13. 4. 2014 Ml. dorost od 10 hod proti týmu SK Střešovice "B"
Ml. žáci "A" od 12:15 hod proti týmu AFK Slavoj Podolí

Sobota 19. 4. 2014 Ml. žáci "B" od 10 hod proti týmu Spartak Kbely
Muži "B"-tým od 17 hod proti týmu SK Újezd Praha 4

Pondělí 21. 4. 2014 Muži "A"-tým od 17 hod proti týmu PSK Union Praha

Úterý 22. 4. 2014 Stará garda od 17:30 hod proti týmu SG Junior

Pátek 25. 4. 2014 Ml. přípravka od 16:30 hod proti týmu Háje - SOS
St. přípravka od 18 hod proti týmu FC Zličín

Sobota 26. 4. 2014 Ml. žáci "A" od 12:15 hod proti týmu SK Střešovice 1911
St. dorost od 15 hod proti týmu Junior Praha

Neděle 27. 4. 2014 Ml. dorost od 10 hod proti týmu FK Admira Praha "B"

Sobota 3. 5. 2014 Muži "B"-tým od 17 hod proti týmu Junior Praha

Neděle 4. 5. 2014 Ml. žáci "B" od 10 hod proti týmu SK Meteor Kačerov
St. žáci od 14:30 hod proti týmu Hostivař
Muži "A"-tým od 17 hod proti týmu SK Hostivař

Pondělí 5. 5. 2014 Stará garda od 17:30 hod proti týmu SG Ruzyně

Pátek 9. 5. 2014 Ml. přípravka od 18 hod proti týmu SK Hostivař

Neděle 11. 5. 2014 Ml. žáci "A" od 10 hod proti týmu FK Bohemians Praha a.s.

http://www.fkujezd.cz

vyplňovat dotazník. Dotazník obsahuje otázky pevně sta-
novené v rámci evropských standardizovaných komunit-
ních indikátorů a otázky, které doplnily dle potřeby odbory
ÚMČ Praha 21. Máme zájem získat od vás informace týkající
se míry spokojenosti života v Újezdě nad Lesy a dostupnosti
služeb v různých oblastech (školství, zdravotnictví, stav ži-
votního prostředí atd.). Pomůžete nám získat i data týkající
se dopravní oblasti. Všem děkujeme, že věnujete pár minut
ze svého jednoho dne dotazům našich studentů – tazatelů.
Výsledky budou zpracovány do konce června 2014.

Iva Hájková, OŠKMA21

Čarodějnice 2014

těchto lidí a jejich firem vytvořit zisk je zásadní, a ve spojení
s ochotou podpořit dobrou věc si zaslouží být jmenováni.
Dovolte mi tedy, abych vyjádřil svou úctu a poděkování
těmto osobám a firmám:
Na prvním místě je, tak jako v letech minulých, firma
ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN s.r.o. pana Zdeňka Nováka.
Všichni obyvatelé Újezda, a nejen oni, jeho provozovnu na
Blatově jistě znají. Pan Zdeněk Novák a jeho firma nám při-
spěl letos opět nejvýznamnějším dílem.
Rezidence a Wellness Blatov je místem setkávání a odpo-
činku všech generací, pro které jsou připraveny sportovní,
zkrášlovací i odpočinkové procedury. Na Vaši návštěvu ve
Wellness Blatov se těší paní Irena Košutová, která podporuje
i letošní Čarodějnice.

Další organizace, které se finančně podílí:

Stavební firma HOBST a.s.
ANAHITA – plavání kojenců a batolat
PERI s.r.o – lešení, bednění
FB Petrol – čerpací stanice Šestajovice
Prosper s.r.o.

...a celá řada dalších
osob, jejichž výčet nebyl
uzavřen do uzávěrky
Újezdského zpravodaje.

Miroslav Bareš - Veselý
Újezd o.s.

Pro děti je Maminami z újezdské roviny připravena část akce - ČAROLES
15:00 zahájení újezdského Čarolesu Koštětovým tancem
15:10 taneční vystoupení tanečníků z Kossuth
15:30 ukázky street dance/MTV style, roztleskávaček a latinskoamerických

tanců z Danceportu
16:00 Čarodějné skupinové bubnování
16:40 Miss Čarodějnice – tradiční soutěž pro ty, kdo přijdou v masce
17:05 taneční vystoupení skupiny Ambra
17:30 Finální tanec k upálení čarodějnice, zapálení ohně
Celé odpoledne budou děti plnit úkoly, aby získaly letecké průkazy na koště
a mohou se zúčastnit výtvarné soutěže. Markéta Feniková, Maminy o.s.

ČA
RO
LES

obrázek archiv L. Černá
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Chystáme sportoviště
na Rohožníku

Jaro přivítáme
Újezdským duatlonem

Již pošesté se v neděli 27. dubna roz-
jede v Újezdě nad Lesy sezóna
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro
Zdraví“. V krásné okrajové části hlav-
ního města Prahy se bude konat závod
kombinující běh a cyklistiku – Újezdský
duatlon, který nabízí aktivní program
pro celou rodinu a všechny kategorie
sportovců, od amatérských po výkon-
nostní. Seriál závodů Tři pro zdraví po-
kračuje v květnu, kdy se koná orien-
tační závod Klánovické MTBO a vrcholí
na konci letních prázdnin crosscountry
závodem Velká cena města Úval.
Na všech našich závodech nabízíme
vedle bohatého doprovodného pro-
gramu perfektní servis pro závodníky
a přátelskou atmosféru. K závodům „Tři
pro zdraví“ patří, již téměř neodmysli-
telně, také projekt „Černí koně“, který
podporuje handicapované cyklisty.
Újezdský duatlon se bude konat, již tra-
dičně, pod záštitou starosty Újezda nad
Lesy pana RNDr. Pavla Roušara. Pokud
máte rádi aktivní odpočinek a láká vás
den strávený v okolí nádherného raně
jarního Klánovického lesa, neváhejte se

registrovat na www.triprozdravi.cz, sa-
mozřejmě, že možnost přihlášení bude
také na místě před startem závodu.
Program Újezdského duatlonu začne
v 10:00 hodin závodem dětí, v 11:00 od-
startují ženy a poslední startovní vý-
střel bude patřit v 13:15 mužům. Závod
bude komentován naším zkušeným ko-
mentátorem, který bude během dne
upozorňovat na důležité momenty, do-
provodný program a samozřejmě na
průběžný stav závodního klání. Ne-
bude chybět ani tombola, která vždy
nabízí velmi atraktivní ceny, takže mož-
nost výhry nespočívá pouze v poli zá-
vodníků.
V případě, že jste se některého z našich
závodů již někdy zúčastnili, přijďte
letos znovu, každý rok připravujeme
něco nového! Pokud slyšíte o našich zá-
vodech poprvé, přijďte se přesvědčit, že
organizování nás opravdu baví! :)
Velice se na vás těšíme.
Kompletní informace o našich závo-
dech najdete na www.triprozdravi.cz.
Za tým „Tři pro zdraví“

Jana Péterová

Už dvakrát jsem ve Zpravodaji vyzýval
ke spolupráci na instalaci kluziště na
Rohožníku (kdysi se tu prý už bruslívá-
valo), ale letošní Matka příroda naši ini-
ciativu odmítla. Byly už objednány
mantinely, zajištěna voda, nechyběly
by ani pracovité ruce rodičů a přátel,
kteří se ozvali, ale došly mrazy, respek-
tive – ty právě nedošly.
Co není letos, mohlo by být ale příště -
a to nejen kluziště, vždyť ony pozemky
jsou vyčleněny v katastru obce pro
sportovní účely, tedy i pro zimní klu-
ziště, jakož i pro víceúčelové hřiště na
nohejbal, fotbálek a míčové hry vůbec,
vešla by se sem i světově proslulá hrací
plocha pro kuličkáře, areál by byl oplo-
cen a při zvelebování by se uplatnili
zahrádkáři i přátelé stromů a přírody
vůbec – a naše obec by se opět zvedla
o kousek výš.
Zástupci Komisí územního rozvoje,
životního prostředí a volnočasových ak-
tivit, spolu s panem starostou a panem
architektem Zárubou obešli 3. března
místo určení, prošli celý Rohožník
a zmapovali některá problémová místa
lokality (odpadky na smyčce autobusů,
chybějící hřiště v lese ve správě Lesů

hl.m.P., skládky u silnice na Květnici, na
mnoha místech nedomyšlený urbanis-
mus a nevyjasněné majetkové poměry,
atd.). Zároveň konstatovali s potěšením
a údivem velmi příjemný celkový
vzhled a zabydlenost sídliště, které je
mezi pražskými sídlišti raritou - zelené
a opečovávané vnitrobloky, herní prvky
pro děti, dostupná zdravotnická zaří-
zení i možnost nákupu. Dohodli jsme
se i na dalším společném postupu:
Komise územního rozvoje začne praco-
vat na koncepci Rohožníku, do níž
bude účelně zakomponováno i „naše“
sportoviště. V první řadě půjde o to
společně s Vámi vytipovat žádoucí a re-
álné sportovní aktivity, zařadit je do
projektu, který pak znovu předložit ve-
řejnosti k posouzení a pak hledat,
škemrat a žádat - a snad i nacházet
pomoc při realizaci a investicích.
A doufat, že to nebude běh na neko-
nečnou trať. Ale pokud všichni na trati
zůstaneme - s vírou, nadějí a s chutí po-
moci sobě i obci – budeme se, a nejen
ti na Rohožníku, těšit na nové zimy,
nová léta a nová sportovní i společen-
ská setkání …

Za KVA Petr Mach

Granty podpořené z prostředků
MČ Praha 21

Zdroj: www.praha21.cz

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky
ve spolupráci

s Městskou částí Prahy 21
pořádá 9. ročník lesního běhu

Běh o Pohár starosty
aneb

Běh za újezdskou
sovou

V sobotu 17. května 2014 se zaplní lesní
cesty poblíž nového fotbalového hřiště
na Blatově účastníky závodu Běh za
újezdskou sovou aneb Běh o Pohár
starosty. Podrobné propozice, rozpis
kategorií a časy startů přinese květ-
nový Újezdský Zpravodaj.

Na všechny zá-
vodníky a nad-
šené běžce se
těší organizační
výbor.

Bohdana Jirsová

Kolem kolem
Jestlipak víte, že v Újezdě nad Lesy
máme cca 30km cest? A přibližně
stejně kilometrů jsme měli na tacho-
metru, když jsme se se ženou v neděli
2. března vrátili z objížďky katastru
naší městské části – Praha 21.
Předesílám, že bylo sucho, takže i ob-
časné úvozy, polňačky a lesní cesty
byly jakž-takž sjízdné. Vyjeli jsme od
Rohožníku ke hřbitovu, pak novou
alejí - vesměs ovocných stromků
(Újezdský strome – díky!) kolem újezd-
ského chovného rybníka a úvozovou
cestou navazující na ulici Oplanskou
do Koloděj. (Doporučení I. – výšlap na
zdejší majestátní zikurat nad hřbito-
vem.) Pak od zámku dolů a po „vládní
cestě“ ke značené odbočce k nádraží
Běchovice. (Doporučení II. – spor-
tovní areál Na Korunce.) Odtud podél
vlaku značenou cyklostezkou přes
Mladé Běchovice. Pod obalovnou
jsme odbočili na Vídrholec a lesní ces-
tou dojeli do Klánovic (Doporučení III.
– Nové Dvory; IV. – cukrárna – jedna
ze dvou místních.) Pak už jen skoro
paralelní lesní cyklostrádou zpátky
domů.
Pokud bude příhodné počasí, chtěli
bychom touhle etapou symbolicky
otvírat naše roční cykloaktivity vůbec.
Avšak informace a instrukce s měsíč-
ním předstihem ve Zpravodaji se uká-
zaly ne příliš pružné – zhusta jsme si
vybrali, měsíc dopředu, dny deštivé.
Tudíž na to půjdeme jinak: koordiná-
torem budiž Petr.
Na adresu rtepcham@seznam.cz Vy,
zájemci o kontakt, zašlete, prosím, na
oplátku i svou adresu a bude-li v do-
hledu nějaká plánovaná akce – dám
o ní pružně všem na vědomí .
Taktéž, bude-li se Vám chtít přizvat ke
spoluúčasti nové kamarády, přepo-
šlete svůj vzkaz z databáze do éteru –
a on se někdo chytí. Nuže – tak kdo
s námi vyrazí o dubnovém víkendu?
Hledáme tedy nové, jakož i „staré“
přátele a příznivce kolování – nemějte
obavu, jedná se o pohodlné a radost-
né cestování se zastávkami i občer-
stvením. Není ovšem vyloučeno, že si
někdo touto cestou najde i skupinku
v jinačejší kategorii sportování, ale i to
Vám budiž přáno.

Za KVA Petr Mach

Projekty odsouhlasené Radou MČ P21

Projekty odsouhlasené Zastupitelstvem MČ P21
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Napsali o Újezdě nad Lesy
Městské části se sešly na Magistrátu hl. města Prahy

Kategorie MA21 jsou rozděleny na Z – zájemci, D – začátečníci, C – mírně pokročilí, B – pokročilí, A – kvalitní municipalita.
Celkem je v kategoriích 21 kritérií, která musí být splněna, aby Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj pří-
slušnou kategorii udělila. Kritéria musí municipalita plnit každý rok. Podrobné informace ke kritériím naleznete na

http://ma21.cenia.cz/

Přehled městských částí a jejich dosažených kategorií MA21

„VŠE O JARNÍ ZAHRADĚ“,
Stručný referát z přednášky a besedy konané

dne 21. února 2014 v areálu ZO ČZS
v Újezdě nad Lesy, Praha 21

Přednášel pan Jaroslav Kraus (*1933),
člen Českého zahrádkářského svazu.

Pan Kraus u nás nebyl poprvé a je vždy vítán. Protože producenti
celého světa chrlí nové a nové druhy ovoce, záplavy ochranných pro-
středků a hnojiv a téměř vše lze na českém trhu obdržet, potřebu-
jeme se orientovat. Pan Kraus je databanka víc než bohatá. Co sám
může, to vyzkouší a objektivně posoudí a rady předává dál. Jeho pa-
desátileté zkušenosti zahrádkáře jsou pro nás velmi cenné.

Zde stručně několik doporučení a připomínek:

Na začátku se zmínil o moderních sloupovitých odrůdách ovoce,
jinak zvaných „baleríny“. Jsou vhodné do malých zahrad i jako druh
živého plotu místo nevhodných tújí. Jabloně a hrušně jsou pro tento
účel dostatečně vyšlechtěny. Sloupovité odrůdy meruněk a bro-
skvoní on ještě nedoporučuje k sadbě, neboť terminální výhon, který
se nesmí nikdy zakracovat, dosahuje velké výšky, neunese svoje
plody, ohýbá se a nutně potřebuje podporu pět metrů i více. Čeká se
na další šlechtění a botanický vývoj.

J A B L O N Ě
S podzimem 2013 se konala degustace jablek. Z té vyšly vítězně tyto
druhy:
Sirius , Gold Bohemia, Orion – žluté odrůdy
Topaz Red, Rubinola, Admirál, Rosela – červené odrůdy
Lipno – červená odrůda do vyšších poloh nadmořské výšky
Sloupovité jabloně ze Střížovic (Ústav exper. botaniky AV ČR) – Sonet,
Rondo, Moonlight, Gold Lane, Red Lane, Red Spring
Postřiky:
- velmi důležité jsou dva postřiky proti obaleči jabloňovému Mospi-
lanem nebo Calypsem, a to do 6. června a 20. července.
Postřik proti padlí a strupovitosti je Discus (dle návodu).

H RU Š N Ě
Dobré druhy hrušní jsou tyto: Konference, Milka, Erika, Jana, Dicolor,
Bohemica
Postřiky zejména proti rzi hruškové: Baycor, Delan, Dithane – dle
návodu

T Ř E Š N Ě
Nejlepší jsou tzv. „srdcovky“ - Karešova a Kaštanka jsou bezkonku-
renční třešně. Jsou chutné, a navíc, protože jsou rané, netrpí tolik
červivostí. Nebezpečné jsou pro ně jarní mrazy.
Pozdější třešně, polochrupky a chrupky milují kromě lidí i mušky
vrtule třešňové. Kladou vajíčka a třešně červiví.
Postřik proti škůdcům – Calypso dle návodu
Další dobré druhy – Gizela, samosprašné Halka a Sweet Early

V I Š N Ě
Nejchutnější jsou sladkovišně, a to maďarské: Favorit, Meteor Korai,
Erdi Bótermó.
Poslední dobou jsou višně silně napadány moniliózovou spálou.
Postřik fungicidy před květem a po odkvětu Dithane, Teldor.
Napadené větve ořezat, jinak hniloba zničí celý stromek.

M E RU Ň K Y
Kvalitní stromky meruněk jsou ze Zahradnictví Veselé pri Piešťa-
noch, a to Veharda, Vesprima, Barbora. Francouzské Sylvercot, Syl-
vered, americké Weecot, New Jersey, Orange Red a naše Betynka.
Jarní mráz je nepřítel meruněk, jedna rada proti mrazíkům je po-
střik před květem 0,2% Kuprikolem.
Meruňky trpí moniliózou velmi často. Napadené plody odstraňovat,
protrhávat, provzdušňovat, na podzim odstřihávat odplozené větve.
Postřik Horizonem.
Další choroba je strupovitost, suchá skvrnitost meruněk.
Ošetření Dithanem v červnu a v červenci.
Klejotok meruněk je způsoben bakterií, která s mlhou stoupá ze
země do oblak a s deštěm se vrací na stromy, zapadá do drobných
ran kmene a větví, kde bují a decimuje strom. Ochrana je chirur-
gická: vyříznout napadené místo až na bílé podloží, ošetřit balzá-
mem a věřte, že se dobře zahojí.

B R O S K V E
Fidelia – fantastická bělomasá s červenou slupkou
Redhaven – nepřekonatelná velmi chutná
Symfonie, Dixired, Fairhaven, Favorita Morettini, Royal Gem, Fla-
mingo, Faihaven
Kadeřavost je krutá choroba. Prevence měďnatý postřik 0,6% Ku-
prikolem před rašením pupenů (!), druhý postřik po rašení lístků (!)
neměďnatým přípravkem, např. Silitem dle návodu.

R Y B Í Z
Druhy černého rybízu odolného proti škůdci vlnovníkovi: Ceres, ma-
ďarský Fertedy 1, Black Smith, Bogatyr, Titanic
Na vlnovníka, který zababčuje pupeny, je postřik přípravkem
Omite. Pupeny je nutno ručně odstranit.
Červený rybíz: Detvan, Tatran, Rovada, Trend
Bílý rybíz: Jantar, Orion
Růžový rybíz: francouzský sladký Rose de Champagne, Glorie de
Šablona

A N G R E Š T
Angrešt trápí hnědé padlí. Je to houževnatá plíseň, která znehod-
nocuje plody, i když zůstávají jedlé. Pomáhá postřik Discusem.
Rezistentní odrůdy červeného angreštu jsou tyto: Rolonda,

Martlet, Pax (velký), Remarka (dost trnitý), Krasnoslavjanský, Kar-
men, Alan, Karát
Angrešt zelený/žlutý: Prima, Invicta, Rixanta

ZÁVĚR
Pan Kraus přidal svou radu – pro zdraví pěstovat klanoprašku.
V loňském roce doporučoval pěstovat rakytník.

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ (Schizandra Chinensis Ball)
Cizokrajná liána. Plody připomínají červený rybíz.
Plody klanoprašky jsou velice kyselé a hubukroutící, protože obsa-
hují asi čtvrtinu kyselin, kterých se jen omezeně zbavíte tepelným
zpracováním na léčivou marmeládu. Ono je na klanoprašce léčivé
vlastně všechno. Větvičky, listy, kořeny, kůra, dřevo, plody, semena
i stín v pergolovém tunelu, protože vzduch zde je vonný po citronu.
Obsahem účinných látek je klanopraška předurčena pro pomoc při
hepatitidách, infekcích, virózách, metabolických intoxikacích, níz-
kém tlaku, únavě i psychoúnavě, přepracování, stresech, slabozra-
kosti, nedokrevnosti, cukrovce, astmatu a špatném dýchání,
horečkách a bolestech, revmatizmu a celkové zchátralosti.

Únor 2014, Jitka Vacková
za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy

Také v letošním roce
připravuje obecně
prospěšná společ-
nost Pohádkové Klá-
novice tradiční akci
pro děti od 2 do 8 let
a jejich dospěláky -
Pohádkový les.
Můžete se opět těšit
na příjemnou pro-
cházku klánovickým

lesem, kde budete potkávat nejrůznější pohádkové by-
tosti, které vás po splnění jednoduchého úkolu obdarují
některou z připravených zdravých odměn. Chybět nebu-
dou ani tradiční skákací hrady, výtvarné dílny či tombola.
Těšíme se na vás od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti
FK Klánovice, ulice V Jehličině 391. Bližší informace
a možnost registrace na akci:

www.pohadkoveklanovice.cz

Vezměte děti
na 5. ročník
Pohádkového
lesa
v Klánovicích

Dosažená kategorie MA21
Název městské části Členem NSZM ČR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

od roku

MČ Praha 1 - - - Z Z Z - - -
MČ Praha 7 2008 Z Z Z C D C C C
MČ Praha 4 - - - - - - - - D
MČ Praha 10 - - - - - - - Z Z
MČ Praha 12 - - - - - Z D C C
MČ Praha 13 - - Z Z Z - D C C
MČ Praha 14 2009 - - - - Z C C C
MČ Praha 18 2009 - - - D D C C C
MČ Praha 19 2010 - - - - - Z Z Z
MČ Praha 20 2013 - - - - - D D D
MČ Praha 21 2012 - - - - - Z C C
MČ Praha-Libuš 2005 D C C B B B C C
MČ Praha-Dolní Počernice 2008 - - Z D C C C C
MČ Praha-Běchovice - - - Z D D C - -
MČ Praha-Slivenec 2008 - - - Z Z D Z Z
MČ Praha-Kunratice - - - - - Z D - -
MČ Praha-Troja - - - - - - D D -
MČ Praha-Petrovice - - - - - Z Z - -
MČ Praha-Zbraslav - - - - - Z - - -
MČ Praha-Nebušice - - - - - - D - -
MČ Praha-Přední Kopanina - - - - - - - Z Z

Zdroj: NSZM ČR, Databáze CENIA

Na Magistrátu hl. města Prahy se 13.
března 2014 uskutečnilo setkání měst-
ských částí Prahy věnované tématu pláno-
vání a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého
města a místní Agendy 21. Jedná se o mo-
derní postupy zaměřené na praktické
uplatňování zásad udržitelného rozvoje
a aktivní spolupráci úřadů s veřejností.
Setkání zahájil radní hl. města Prahy a po-
litik Zdravého města Martin Dlouhý (hl.
město Praha je od podzimu roku 2013 čle-
nem Národní sítě Zdravých měst ČR). Oce-
nil možnost vzájemného sdílení zkušeností
od zástupců městských částí, kteří realizují
místní Agendu 21. Činnost a cíle Národní
sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) předsta-
vil ředitel asociace Petr Švec. Zájem účast-
níků vzbudila prezentace architekta Filipa

Tittla k projektu „Sídliště, jak dál?“, realizo-
vaného Fakultou architektury ČVUT ve spo-
lupráci s NSZM ČR. Starosta MČ Praha 14
Radek Vondra seznámil účastníky s komu-
nitními akcemi, které městská část pořádá
a podporuje na velkém sídlišti.
Starosta MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
Pavel Roušar společně s koordinátorkou
ZM a MA21 Ivou Hájkovou prezentoval rea-
lizaci Strategického plánování a řízení me-
todou místní Agenda 21. Pro nadefinování
nejdůležitějších problémů a cílů byli zapo-
jeni občané, místní spolky a podnikatelské
subjekty. Největší pozitivum tohoto postu-
pu bylo vytvoření vlastního strategického
plánu odpovídajícího místním podmínkám
a zlepšení komunikace úřadu s občany
i v rámci úřadu samotného. Starosta měst-

ské části Praha 21 vyzdvihl především po-
třebu účelného nakládání s finančními pro-
středky, pro které je právě správné
definování cílů nezbytné. Dále připomněl,
že hlavní město Praha v současné době při-
pravuje nový strategický plán, který by měl
být zástupci městských částí připomínko-
ván, aby vycházel vstříc i jejich potřebám
a současně iniciovat další MČ k zapojení do
Zdravých měst a místní Agendy 21.
Na závěr setkání zazněla prezentace MČ
Praha – Libuš a Písnice, věnovaná proble-
matice soužití občanů v prostředí s vyso-
kou koncentrací cizineckých komunit.
Setkání se zúčastnilo 50 zástupců praž-
ských městských částí, měst i obcí, spolu-
pracujících organizací a institucí.
Zdroj a úplné znění zprávy: www.nszm.cz
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Egypt, Jordánsko a Izrael
s návštěvou Svaté země,

je téma dubnové pravidelné přednášky spojené
s besedou.

Těmito, pro některé, neznámými zeměmi nás
slovem i fotografiemi

provedou
Milena a Miroslav Havránkovi

Ve čtvrtek 3. dubna od 15.30 hodin
v zasedací místnosti MÚ

Zveme všechny, kdo se zajímají o cestování

Zveme vás na pravidelnou poznávací
a kondiční vycházku, která se bude

konat
v úterý 29.dubna 2014.

Půjdeme:

„STEZKOU SV. JOSEFA“
v Malešicích

Doprava busem č.163 v 9.18 hod.
z Rohožníku

(sledujte změny jízdních řádů MHD 17. 4.)
do stanice Plaňanská.

Délka naučné stezky je cca 5 km
Vycházku zakončíme v Botanické zahradě

zahradnické školy
- nákup sadby

výlet „Jarní Povltaví a Posázaví“
Jílové - muzeum zlata, Neveklov - zámek Tloskov - areál ÚSS MPSV,
zámek Jablonná nad Vltavou - výstava nábytku, zámek Berchtold
- Vidovice (oběd) - Lešany - vojenské muzeum, Benešov u Prahy
- muzeum umění
v sobotu 26. 4. 2014 v 7:00 hodin od Lidlu v Újezdě nad Lesy
Přihlášky: př. Vacková 281972364, př. Šebíková 281861785
Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic. Doplatek po ukončení výletu.
Minimální počet účastníků by měl být alespoň 35 osob.
Změna programu vyhrazena. Děkujeme.

zájezd „DRÁŽĎANY“ a „MÍŠEŇ“
Tisíciletá historie dvou saských měst na Labi.
Tradice a současnost porcelánu
Odjezd v sobotu 24. května 2014 v 7:00 hodin od Lidlu v Újezdě n/L.
Cena 280 Kč při plně obsazeném autobusu 50 osob
Závazný termín uzávěrky přihlášek do 30.4.
Vstupné do památek není v ceně.
Přihlášky: pí Vacková 281972364, pí Šebíková 281861785

Proč školství v Újezdě vypadá tak,
jak vypadá
V ÚZ 2/14 mi byl otištěn článek, ve kterém jsem kritizoval skutečnost, že třebaže
v koncepci školství (KŠ) byl stanoven cíl zlepšení úrovně výuky angličtiny, nijak se
tomuto cíli dále KŠ nevěnovala a nikde v ní nenajdete žádný postup, jak jej na-
plňovat. Přesto místostar. Čechová v témže čísle tvrdila, že: „V KŠ stojí, že úroveň
výuky AJ budeme podporovat dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.“
Jenomže takováto věta v KŠ není a nikdy nebyla.
Ve svém březnovém sloupku zastupitelů pí. Čechová můj příspěvek zpochybňo-
vala a absurdně kritizovala mé připomínky týkající se možnosti parkování kol ve
škole a doporučovala mi, abych si zjistil, jak se věci mají. Připomínky jsem ale zve-
řejnil už půl roku před tím, než bylo parkování kol dětem umožněno. Zcela ne-
pochopitelně dávala do souvislosti i mou kritiku KŠ s plánovanou rekultivací
parku před školou, která ovšem nemá s KŠ též nic společného!
Není tak ani překvapením, že člověk, který zodpovídá za školství neovládá ani
pořádně gramatická pravidla češtiny a v ÚZ/3/14 slovo handicapovanými napíše
handycapovanými.
Ovšem překvapením je, že takováto hrubka prošla bez povšimnutí jazykovou ko-
rekturou, za kterou zodpovídá Eva Danielová. Potvrzuje se tak oprávněnost mé
dlouhodobé kritiky školství a ÚZ.
A přestože mě pí. Čechová ve svém příspěvku kritizovala za mé rady, dovolím si
jednu udělit zastupitelům. Vyměňte jazykovou korektorku a školství svěřte osobě
ovládající češtinu.

J. Lameš

Vítám možnost ochrany majetku
Reaguji na zajímavou informaci, která byla zveřejněna v březnovém Zpravodaji,
kdy obec Újezd zažádala o dotaci na identifikační značení jízdních kol.
Předně chci tímto vedení obce poděkovat, že se aktivně účastní v prevenci kri-
minality a současně podpoří veřejný zájem.
Já a můj přítel jsme tento způsob značení již pořídili. Aplikovali jsme bezpečnostní
sadu značení nejen na naše jízdní kola, ale také na motocykl i auto. Na internetu
byl zveřejněn odkaz na danou firmu, která je výhradním dovozcem a obratem
objednala. Na jízdní kola jsem značení byla schopna aplikovat sama a následně
sady s identifikačními kódy zaregistrovala v centrální databázi Datatag.cz
S aplikací na motocykl a auto nám pomohl vybraný dealer dané značky vozidel
a také zadal do databáze. Jsem klidnější pokud vím, že jsem pro zabezpečení udě-
lala maximum.
V dnešní době je těžké uhlídat svůj majetek před zloději, kteří jsou stále drzejší.
Takže všem doporučuji.

Markéta Zahradníková, Újezd

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto formou
poděkovat všem přátelům

a známým, kteří se s námi přišli
13. března 2014 naposledy
rozloučit s naší milovanou

maminkou

IRENOU ZAJACOVOU.

Děkujeme za projevy soustrasti
a krásné květiny.

dcery Romana, Irena a Jindřiška
s rodinami

NA MIRKU BUDEME STÁLE
VZPOMÍNAT.

S hlubokých zármutkem bereme
na vědomí, že nás v pátek

14. března 2014 navždy opustila

MIRKA FIALOVÁ.

Mirko, děkujeme Ti za všechen
čas, který jsme spolu strávily, ať

už na kolech nebo v Sokole či
snad u odpolední kávy. Vždy jsi

nám byla dobrou přítelkyní,
kamarádkou a pevnou oporou.

V našich srdcích žiješ dál.
Chybíš nám.

Tvé Sokolky

Znáte vektory?
„Světový den zdraví, který připadá na 7.4.2014 je letos zaměřen na infekce přenášené vektory. Nejčastějším vektorem jsou
členovci, komáři, klíšťata, vši nebo mouchy, kteří inokulují infekční agens do lidského organismu. Kampaň Státního zdra-
votního ústavu s názvem "Předej informaci" má za cíl zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnosti jejich
prevence. Módní přehlídka o nejvtipnější oděv do lesa, ve kterém jsou klíšťata, a vzali byste si jej na sebe – určeno pro kaž-
dou věkovou kategorii. Přehlídku si ale musíte uspořádat sami. Když nám pošlete foto, využijeme jej při přípravě dalších
kampaní. Každé instituci, která pošle foto z módní přehlídky nebo vlastní kampaně, pošleme dětskou knížku s pohádkou
o vodě.“ - cituji z materiálů SZÚ.
Takže přátelé, několik informací: vektorem se rozumí přenašeč napříč různými živočišnými druhy. Inokulovat znamená na-
kazit. Agens je jinak řečeno původce nákazy. Chceme-li se zabývat otázkou nákaz poněkud filozoficky – jistě bychom ve svém
okolí každý našli nějakého Vektora, který své okolí infikuje nejen nemocemi, ale i nakažlivými myšlenkami – všechno je
blbé, nic nemá cenu, všude je to lepší, než tady, znáte to? Dávejte si na Vektory pozor! A teď věc zásadní - jste očkovaní?
Používáte do lesa oděv, který vás ochrání? Používáte repelenty? Jestli ano, Státní zdravotní ústav vás pochválí a možná do-
stanete knížku. Pěkné jaro bez Vektorů přeje redakce Zpravodaje.

Lucie Černá

Aktivní senioři byli v divadle
Členové Klubu aktivních seniorů se zajeli podívat na hru "Prolhaná Ketty" od Mau-
ril Hennequina do divadla v Horních Počernicích. V nastudování divadelní spo-
lečnosti HÁTA viděli známé herce - M. Bočanovou, I. Andrlovou, J. Šulcovou a další.
Všichni podávali skvělé výkony. Žádnými hlubokými myšlenkami hra neoplývá,
ale diváci se při sledování komedie plné zamotaných situací dobře bavili.
K příjemně strávenému večeru přispělo i posezení v hezké kavárně, která je sou-
částí divadla.

Helena Vojtová

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n. L. v dubnu ZO ČZS v Újezdě nad Lesy zve občany na

Další informace najdete na www.praha21.cz/kva

FILMOVÝ KLUB FK21

23. dubna, tradičně v Aule MZŠ, !netradičně! –
v 18.00 hod.
Promítneme si jeden z „trezorových“ filmů Ju-
raje Jakubiska, natočený v roce 1970, který však
do kin přišel až za 20 let, obohacen o filmové do-
táčky, které se místy nepotkávají s původní poe-
tikou -
Na shledanou v pekle, přátelé.
Jako ve všech režisérových filmech jde o pře-
krásné obrazy, o souboj protikladů života
a smrti, o úloze nás - človíčků na tomto světě
a - krásná Olinka Schoberová tu září jako nikdy
- máme se na co těšit.

Vzácný host: Karol SIDON, vrchní zemský
a pražský rabín, ještě před svým nedobrovolným
odchodem na studia do Heidelbergu spoluautor
scénáře, v době natáčení zakázaný autor, char-
tista.
Další informace najdete na www.praha21.cz/kva

Strollering – zajímavá
aktivita s kočárkem
Před rokem jsme ve Zpravodaji psali o zají-
mavé možnosti pohybu pro ty, kdo chodí
s kočárkem. Nové sportovní odvětví se
jmenuje Strollering a nejbližší centrum,
kde se o něm dozvíte více a třeba najdete
i lektorku, je klub Jurta v Běchovicích. Více
info na www.jurtaklub.cz. -red-

Reakce redakce:
Děkujeme pozornému čtenáři J. Lamešovi za upozornění na chybu.

f e j e t o n
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Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem vedení zhotovitele stavby „Mo-
dernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně seznámit
s postupem výstavby v měsíci dubnu 2014. Jak již bylo dříve
uvedeno, pokračuje do 7. 4. nepřetržitá výluka koleje č. 2
(směrem na Prahu) z důvodu přípravných prací na výstavbu
nového podchodu pod touto kolejí.
Od 8. 4. se výluka přesune na kolej č. 1 (směr Úvaly), která potrvá
nepřetržitě do 9. 6. 2014. V této výluce bude rekonstruován že-
lezniční spodek především v prostoru nástupiště. Bude probí-
hat výstavba podchodu pod kolejí č. 1 a realizováno nové
úrovňové nástupiště u této koleje. Během výstavby nového ná-
stupiště o délce 170m bude nutné pro přístup a odchod cestu-
jících ze směru Praha – Úvaly zřídit provizorní přístupovou
komunikaci a přechod ke koleji č. 0 k provizornímu nástupišti.
Tento přístup bude umožněn po lesní cestě – cyklostezce s pře-
chodem do kolejiště za nově budovaným nástupištěm směrem
na Prahu.
Vzhledem k plnému rozvinutí prací v prostoru zastávky na
„újezdské“ straně bude pro zajištění pohybu staveništní me-
chanizace a zajištění plynulosti autobusové dopravy nutné pod-
statně omezit možnost parkování v ulici Staroklánovická.
Na „klánovické“ straně zastávky bude z obdobných důvodů,
především pokračující výstavby podchodu a pro zajištění přís-
tupu cestujících do/z stávajícího podchodu, nutné částečně
omezit možnost parkování směrem ke kolejišti.
Ačkoliv tato nezbytná omezení budou pro vás občany nepří-
jemná, prosím o jejich respektování a trpělivost. Dále vás žádám
o zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu staveništěm. Za
dočasná omezení se předem omlouváme.

Tomáš John, ředitel stavby
ViamontDSP a.s.

Do redakce Újezdského Zpravodaje přišla řada dotazů od občanů, kteří pravidelně chodí do lesa. Pejskaři, běžci i maminky po procházce s dětmi
byli zděšeni při pohledu na vykácené okraje lesa podél železniční trati a dotazovali se, zda není zbytečné pokácet tolik stromů.
Položili jsme proto několik otázek Odboru dopravy a životního prostředí našeho Úřadu MČ.
Zároveň jsme dostali odpovědi na tytéž otázky od Zity Kazdové, která se za Újezdský STROM stala účastníkem jednání o ochraně životního pro-
středí během modernizace trati.
Obě varianty odpovědí zde čtenářům předkládáme spolu s dopisem ředitele stavby Tomáše Johna:

Otázky a odpovědi
na téma kácení lesa a modernizace trati
Odpovídají Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 21
a MUDr. Zita Kazdová, účastnice řízení za o.s. Újezdský STROM
Jak byla označena, vymezena oblast kácení?

Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od
čtvrtka 17. dubna 2014, 6:00 hod nepřetržitě do
pondělí 21. dubna 2014, 14:00 hod v úseku
Praha – Praha-Běchovice – Úvaly na trati
010/011/230 Praha – Kolín proběhne výluka.
Opatření pro vlaky Os a Sp bude v platnosti od
3:00 hod dne 17. dubna 2014 do 24:00 hod dne
21. dubna 2014.

Provoz vlaků bude veden pouze po jedné ze tří ko-
lejí a za omezené funkce zabezpečovacího zařízení.
Kapacita trati bude značně omezena a bude při
stoupeno k následujícím opatřením ve vedení re-
gionálních vlaků Os a Sp (opatření pro vlaky dálkové
dopravy je vydáno na samostatném výlukovém jízd-
ním řádu):

• Linka S1 (osobní vlaky Praha – Poříčany – Kolín)
- kromě prvního páru vlaků jsou všechny ostatní
osobní vlaky vedeny v odlišných časových polo-
hách, ve směru o cca 4 minuty později, z Prahy
do Kolína o cca 7 až 12 min později, než je pra-
videlný jízdní řád.

• Poslední půlnoční osobní vlak z Prahy hl.n.
v 0:14 bude veden dle výlukového jízdního řádu
platného již od 8. dubna 2014, tedy náhradní
autobusovou dopravou v úseku Praha hl.n. –
Český Brod.

• Linka S7 (osobní vlaky Beroun – Praha – Úvaly)
bude odřeknuta v úseku Praha–Běchovice–Úvaly
a opačně, v úseku Praha hl.n. – Praha-Běchovice
pojede o 9 minut později, zpět z Prahy Prahy-
Běchovic pojede dle pravidelného jízdního řádu
řádu. V úseku Praha – Beroun je vedena linka
bez omezení.

• Spěšné vlaky Sp 1900, 1901, 1902, 1904
pojedou v upravených časových polohách,
spěšný vlak Sp 1904 pojede pouze do sta-
nice Poříčany, kde jízdu ukončí a bude zde
zajištěn přestup na mimořádně zastavující
rychlík do Prahy-Libně a Prahy hl.n., kde budou
cestující odbaveni jako v osobním vlaku.

Přípojné tratě:
• Trat́ Poříčany – Nymburk – všechny vlaky Os

z Poříčan do Nymburka budou ve stanici Po-
říčany čekat na přípojný vlak ze směru Praha
Masarykovo n. a pojedou cca 5 až 10 minut
opožděny.

• Trat́ Pečky – Kouřim – na trati bude upraven
jízdní řád tak, aby byla zachována návaznost ve
stanici Pečky na vlaky Praha - Kolín.

• Ve stanici Kolín – ve stanici Kolín budou pří-
pojem pouze vlaky, které mají pravidelný odjezd
4 minuty po příjezdu vlaku dle výlukového jízd-
ního řádu. U vlaků vedených odklonem přes
Lysou nad Labem lze očekávat zpoždění cca 10
až 15 minut, s ohledem na komplikovanou pro-
vozní situaci nelze zajistit ve stanici Kolín pravi-
delné přestupní vazby.

Jízdní řády a čekací doby přípojných autobuso-
vých linek PID budou upraveny (podrobnosti
budou zveřejněny na internetové adrese
www.ropid.cz).

V. Kozáková, OŽPD

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI A NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE

Komentář z redakce ÚZ
Vzhledem k tomu, že jsem se také zúčastnila místního še-
tření u Klánovického nádraží, připojuji i několik vlastních
postřehů:
V dobách, kdy jezdily vlaky na uhlí a páru, byly pravidelně podél
tratí káceny porosty, aby se předešlo požárům od létajících jis-
ker. Moderní doba přinesla elektrifikaci železnic a tak se na pra-
videlné probírky porostů pozapomnělo. Přesněji řečeno byly
zanedbány několik desítek let. A tak se stalo, že železniční trať
nevypadá jako svébytná účelová stavba, ale jen tak mimocho-
dem protíná vzrostlý les. Nyní přišla řada na modernizaci trati,
která nám mj. přinese menší hlučnost a nové nádraží včetně
opraveného podchodu, a také řada na kácení. První dojem je
opravdu děsivý, ale dle sdělení odborníků byla kácena opravdu
jen tzv. mimolesní zeleň, tedy stromy a keře, které by tam při
pravidelné péči o trať nerostly. Připravme se ještě na kácení na
podzim. Ale jestli stavebníci splní, co slíbili, bude dosazeno ur-
čité množství náhradní zeleně a vykácená místa se zas zazelenají.
Jinou otázkou ovšem je, jak na kácení zareaguje les. V místech,
kudy nyní vede jen malý pruh železnice, rostou velmi vzrostlé
stromy. Když se průsek rozšíří, uvolní se tak cesta větru i sněhu
a možná je jen otázkou času, kdy se začnou stromy, které nejsou
chráněny podsadou, vyvracet. Je záhadou, jak se u nás plánuje
lesní hospodářství, když se průseky lesem plánují kolmo na trať,
a tak se les v budoucnosti otevírá možným polomům. Poslední
záhadou pro mne zůstává souhlas magistrátních úředníků s ká-
cením v pásmu Natury bez určení náhradní dosadby! Možná
bychom se mohli ptát otázkou kriminalistů „Quo profundi?“,
tedy, komu to prospěje? Kdybyste to někdo věděl, ráda se ne-
chám poučit. Lucie Černá

Dopravní omezení
a změny v dubnu

R. Březina:
Oblast byla vyznačena Rozhodnutím,
které vydal náš odbor. Oblast byla
v rámci řízení při místním šetření porov-
nána se žádostí o kácení.
Z. Kazdová:
Koleje jsou na obou stranách obklopeny
pruhem pozemků v majetku dráhy
(SŽDC). Tyto pozemky byly po desítky let
neudržovány, takže zarostly a splynuly
s lesem, ačkoli dřeviny rostoucí na dráž-
ních pozemcích ve skutečnosti lesem ne-
jsou. Při Modernizací traťového úseku
Praha Běchovice – Úvaly musejí být vy-
káceny některé stromy, které rostou na
pozemcích dráhy a jsou v kolizi se stav-
bou. Pro povolení kácení těchto stromů
musí majitel (SŽDC) vést správní řízení na
úřadě - Odboru ž.p. v Klánovicích, v Újez-
dě a na Magistrátě. Řízení na Magistrátě
se týká kácení v chráněných oblastech
Přírodní rezervace a Natury 2000, i když
katastrálně spadají do Újezda nebo Klá-
novic.
Součástí řízení o povolení kácení dřevin
je i uložení náhradní výsadby, která má
kompenzovat vzniklou ztrátu. Vzhledem
k tomu, že majitel SŽDC zpět na pruhy
kolem trati nic sázet nebude (bezpeč-
nostní předpisy), náhradní výsadba bude
provedena na území v majetku MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy a MČ Praha -
Klánovice.
Oblast kácení jako podklad pro řízení
byla překvapivě stanovena pouze podle
katastrální mapy, zaměření a vytýčení
pozemků proběhlo až těsně před káce-
ním. Naštěstí proběhlo, protože napří-
klad u pěti stromů z padesáti dvou bylo
zjištěno, že nepatří SŽDC, ale jsou do-
opravdy les a kácet se nebudou.

Kdo započetí kácení za OŽPD ÚMČ Praha
21 kontroloval / konzultoval na místě
s výkonnými pracovníky?
R. Březina:
Odbor nemá povinnost kontrolovat či
konzultovat započetí prací. V rámci kon-
troly může posoudit, jak bylo vydané roz-
hodnutí vykonáno. Na základě podnětu
byla provedena kontrola. V první části
úseku nebyl shledán rozpor rozsahu ká-
cení s vydaným rozhodnutím.

Jak bude OŽPD ÚMČ Praha 21 postupo-
vat v případě pochybení?
R. Březina:
V případě pochybení bude postupováno
dle Správního řádu a bude zahájeno
správní řízení.

Jak bude dále probíhat těžba v lesních
úsecích NA OBOU STRANÁCH KOLEJÍ?
Jak bude zajištěn odvoz dřeva po kácení?
R. Březina:
Tato otázka by měla směřovat na firmu
provádějící stavbu, tedy na Viamont DSP
a.s., která práce pro investora provádí.
Vím jen, že firma kontaktovala pracov-
níka LČR s možností využití lesní do-
pravní sítě.

Kdo bude celý proces řídit a kontrolo-
vat?
R. Březina:
Opět otázka na stavební firmu, techno-
logií kácení a odvozu dřevní hmoty se
OŽPD v rámci vedeného řízení nezabývá.
Z. Kazdová:
Jak se má investor chovat na území Klá-
novického les je stanoveno v podmín-
kách Stanoviska Ministerstva životního
prostředí k posouzení vlivu záměru na ži-
votní prostředí (EIA). Podmínky se týkají
fáze přípravy, realizace a provozu. Ulo-
ženo je například, že se bude kácet
pouze v nezbytně nutné míře, že vyká-
cení dřevin bude kompenzováno a že na
dotčeném území budou provedeny vhod-

né vegetační úpravy. Ponechané dřeviny,
které by byly ohrožené poškozením
v průběhu výstavby, budou ochráněny
na kmenech, v kořenové zóně a případně
i v koruně. Lesní pozemky včetně cest
a ochranného pásma lesa nebudou vy-
užívány k žádným činnostem souvisejí-
cím se záměrem (umísťování skládek
materiálu, parkování a pojíždění sta-
vební či přepravní techniky). Všechny čin-
nosti spojené s modernizací trati se mají
řešit pouze v prostoru drážního tělesa –
tj. na kolejích a na pozemcích dráhy. Pod-
mínky zajišťující ochranu vegetace, živo-
čichů i rehabilitace území jsou tedy jasně
stanovené - stačí, aby je investor dodržo-
val. Jako občan očekávám, že kontrolu
dodržování podmínek ochrany přírody
budou kontrolovat orgány ochrany pří-
rody. V případě dotazů by mi nejpřiroze-
nější přišlo obrátit se na Odbor životního
prostředí, v případě pochybností na Čes-
kou inspekci životního prostředí.
Myslím si, že včasné, opakované a sro-
zumitené informování o kácení v souvis-
losti s modernizací trati, by ušetřilo
mnoho pochybností a zděšení z toho, co
se v lese kolem kolejí děje. Tuto službu by
úředníci měli občanům poskytovat, aniž
by jim to kdo „shora“ přikazoval nebo se
„zdola“ informací domáhal. Aktivity ob-
čanů nebo občanských sdružení tuto
službu veřejnosti nemohou nahradit. Ak-
tivní zájem místních je ale dobrou zpět-
nou vazbou pro investora a důležitou
pojistkou veřejného zájmu.

Další info o kácení v oblasti Natura 2000:
- kácení v pruhu 8 m od trati, stromy ke
kácení jsou označeny puntíkem, stromy
k ořezu "O"
- největší zásah v oblasti tůní - v těchto
místech se kolejiště rozšiřuje o výhybku :(
- veškerá vegetace na svahu od kolejí
k tůním bude vyklučena, pešunk se roz-
šíří a svah bude před tůněmi zakončen
zídkou zabraňující splachu z kolejí, roz-
lití tůní a údajně i „cestování“ obojživel-
níků přes trať
- vykácené kmeny budou „poskládány“
do tůní a ponechány přirozenému roz-
padu, též jako hnízdiště brouků - to je po-
žadavek ochrany přírody
- zábrany proti přebíhání vysoké nebu-
dou - není na ně žádný předpis ani norma
- valy kolem trati budou odtěženy, obsa-
hují odpad z minulých staveb a vymývají
se z nich nějaké sirné sloučeniny. Všude
zůstanou jen svahy.
- duby v krajní části Natury budou jen
prořezány (z předchozích zásahů mají
děsivé pahýly větví) a rány budou oše-
třeny, kácet se bude jeden nakloněný
nad trafo na protější straně
- bude vykácena vegetace opět v pruhu
8 m (tj. ne v celém rozsahu vykolíkova-
ného území - to je jen označení majetku
SŽDC). Stromy ke kácení jsou označeny
puntíkem.
- akáty budou jako nežádoucí invazivní
druh vyklučeny všechny a pařezy zatřeny
Roundupem - to je požadavek ochrany
přírody
- svah k potoku bude vyklučen a zpevněn
kameny (ochrana proti fakultativním pří-
valům vody)
- v rozsahu zástavby (Barchovická ulice)
bude protihluková stěna, stromy za za-
hradami budou ponechány, obyvatelé
budou informováni o chystaném zásahu
a požádáni o úklid svého harampádí na
pozemcích dráhy - též MČ bude o sklád-
kách informována

Dle EIA je kácení uloženo do 15. 3.,
v Rozh z MHMP do 31.3.

- red -

Výlukové jízdní řády poskytne
občanům Újezda n.L. na požá-
dání Podatelna MČ Praha 21.

Místostarostka K. J. Čechová se spolu s občany setkala na místním šetření s vedením stavby nádraží Klánovice.
Foto L. Černá
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Od 15. ledna 2014, kdy nabyla účin-
nosti novela zákona o ochraně spotře-
bitele, jsou provozovatelé předváděcích
akcí povinni oznamovat ČOI místo,
datum a další podrobnosti konání
předváděcí akce, jakož i identifikaci vý-
robků a služeb, které budou na takové
akci prezentovány. Mají též povinnost
uvádět tyto skutečnosti na pozván-
kách, které jsou zasílány spotřebitelům.
Naše organizace se však neustále set-
kává s tím, že jsou tyto zákonné povin-
nosti obcházeny. Gerta Mazalová, před-
sedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí:
„Novela zákona představuje jistou
komplikaci ve využívání nekalých ob-
chodních praktik. Slušní prodejci ne-
mají problém tyto zákonné podmínky
dodržovat, ti neslušní, pro něž se vžilo
označení „šmejdi“, se však snaží zákon
všelijak obcházet.“
Naše organizace se tak setkala napří-
klad s tím, že spotřebitelé dostávají
osobní pozvání na nejrůznější hody
a slavnosti, které mají vypadat jako sou-
kromé akce. Tyto pozvánky zákonné
náležitosti neobsahují. Uvedené sou-
kromé akce však nejsou ničím jiným,

Mečová 5, 602 00 Brno
tel.: +420 542 210 778
IČ: 22832793
e-mail: info@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz

Proč není jako ostatní vrstevníci ?

JURTA KLUB aneb
„běchovická jurta“
Občanské sdružení Jurta klub je malé, rodinné
centrum na okraji Prahy. Založeno bylo na
podzim 2012 a jurta byla postavena v červnu 2013. Naší cílovou skupinou
jsou především mladé rodiny, těhotné, ženy krátce po porodu, rodiče na
RD/MD, miminka, děti do 4 let. Jelikož si uvědomujeme mocnou sílu „ruky,
která hýbe kolébkou“, chceme stávající generaci rodičů podpořit k lepší,
kvalitnější výchově a těm nejmenším zkvalitnit a zkrásnit dětství neopako-
vatelnými podněty pro zdravější vývoj. Věříme, že to je jedna z nejefektiv-
nějších cest, jak povznést další generaci o několik úrovní výš …

Čím je Jurta klub výjimečný?
1. Komunitní podpora mladých rodin. Od početí přes porod, péči o novorozence,
děti předškolkového věku, péče o rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, až po
seniory.
2. Místo, kde dítě není handicap. – Aktivní ženy se chtějí vzdělávat a zdokonalo-
vat i při mateřské s miminkem. Na jazykové kurzy, cvičební hodiny tak mohou bez
obav a strachu z hlídacího koutku a z cizí tety vzít dítě s sebou. Jdou tak dětem
příkladem, že vzdělávat se, sportovat je přirozené a normální.
3. Seberealizace rodičů. – O malé děti v domácnosti pečují i ženy vzdělané, pro-
fesionální ve svém oboru. Na dobu několika let se ocitnou mimo své postavení,
upadají znalosti i sebevědomí. Kurzy v Jurta klubu vedou převážně ženy s ma-
lými dětmi, které se tímto způsobem seberealizují, udržují v obraze své profese,
nemusí hledat hlídání pro své dítě a vzdělávají se navzájem. Poskytují tak své od-
borné služby za zlomek původní ceny, jsou pro ostatní rodiče dostupnou kvalitní
vzdělávací alternativou.
4. Originální prostředí jurty. – Jsme jediným rodinným klubem v ČR se sídlem
v jurtě. Uvědomujeme si, že dnešní děti, tráví většinu času v bytě, ve škole, školce
a vjemy přírody nevnímají. Jak můžeme chtít kultivovat přírodu, zkulturňovat
děti, pokud známe přírodu jen z televize? Jurta podporuje myšlenku přiblížit
(nejen) pražské děti přírodě. V jurtě voní dřevo, hoří oheň v kamnech a kopulí ve
střeše pronikají sluneční paprsky. Za hezkého počasí probíhají kurzy před jurtou
na trávě. Nemohu opomenout terapeutické působení kruhové stavby na každého
příchozího.
5. Individuální přístup, výuka v malých skupinkách.
6. Vysoká kvalita a úroveň lektorů. – Vybíráme nejlepší z nejlepších. Dáváme
možnost (nejen) rodičům na MD/RD se kvalitně a za rozumnou cenu vzdělávat
a/nebo pokračovat ve své původní kariéře formou výuky lidí.

Více info o programu naleznete na: WWW.JURTAKLUB.CZ, nejčerstvější zprávy
z jurty na facebooku: WWW.FACEBOOK.COM/JURTAKLUB

Text a foto Veronika Kropáčková

Vychovej si svého
páníčka - tedy psa
Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy
pořádá ve středu 23. dubna a ve čtvrtek
24. dubna akci Vychovej si svého psa.
Spolupracovat s námi bude Městská po-
licie a kynologická organizace Újezd nad
Lesy. Budeme chodit po okolí Újezda,
dáme pejskařům nějaké otázky a pejsek
dostane mňamku. A když se budete chtít
dozvědět více, jak svého pejska vychová-
vat, tak přijďte v pátek 25. dubna v 17
hodin do budovy 2. stupně Masarykovy
základní školy v Polesné ulici na před-
nášku o psech. Vstup zdarma.

Lucie Nováková, ŽZ

Pozvánka na přednášku o výchově a poslušnosti psa
25.dubna 2014
v budově 2. stupně Masarykovy základní školy od 17 hod.
Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy ve spolupráci se
základní kynologickou organizaci Vás srdečně zve!

než předváděcí akcí. Prodejce tak po-
rušuje zákon.
Jiným příkladem snahy o obcházení zá-
kona je situace, kdy pořadatel oznámí
ČOI konání předváděcí akce na něko-
lika místech současně, z nichž na vět-
šině míst se akce ve skutečnosti neko-
ná. Skutečné místo konání akce je tak
zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní
kontrole. Dle našeho názoru by takové
jednání mělo být sankcionováno jako
porušení zákona.
Gerta Mazalová k tomu dodává: „Uví-
tali bychom zpřísnění sankcí za takové
obcházení zákona. Navíc považujeme
za chybu, že nebyl přijat náš návrh, aby
byli spotřebitelé i ČOI informováni také
o ceně nabízených výrobků. Spotřebi-
tel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda
mu vůbec stojí za to, na takovou akci
chodit. ČOI by si zase mohla lépe roz-
vrhnout své priority při provádění kon-
trol.“ Tyto návrhy chceme v nejbližší
době opět předložit zákonodárcům ke
zvážení.
.
Kontakty: Gerta Mazalová, předsed-
kyně SOS - Asociace, tel: 542 210 778

Šmejdi se snaží obcházet zákon

Máte doma předškoláka nebo prv-
ňáčka, který neustále něco ztrácí? Po-
šlete ho do lednice pro máslo a nemůže
ho najít, má se obléknout a začne nej-
dříve mikinou a pak si obléká nátěl-
ník… Nevydrží sedět na místě a s ob-
tížemi dokončí započatý úkol. Neví, do
které ruky si má vzít tužku. Něco vám
vypráví a neustále při tom pochoduje.
Na rovném chodníku několikrát za-
kopne a v lepším případě neupadne.
Pokud ano, tak vězte, že to vaši miláč-
kové nedělají schválně. Může se u nich
jednat například o zhoršené vnímání
těla, prostorovou orientaci, zhoršené
vnímání času (proto neví, že si nejdříve

má obléknout tílko a pak mikinu).
Také může být problém v oblasti zra-
kového či sluchového vnímání, což
může ovlivnit i řeč. Často se to řeší v pe-
dagogicko-psychologických poradnách,
na logopedii, u neurologů a dnes
i u psychiatrů. Zvláště v případech, kdy
je dítě nepozorné a neklidné, ruší ve
školce nebo ve vyučování. Není vzác-
ností, že se těmto dětem předepisují
tlumící léky.

Jmenuji se Broňa Krajíčková, jsem vy-
studovaná fyzioterapeutka, těmto dě-
tem se věnuji už od roku 2000. Vedu
semináře pro odbornou veřejnost.

Jedná se o to, že vhodně ve-
denou fyzioterapii (výzku-
mem na speciální škole
INTEGRÁL ověřenou) dochá-
zí ke zlepšení výše uve-
dených projevů. Dochází
k propojení jemné a hrubé
motoriky s příjemnými po-
city dítěte během terapie.
Velký vliv má i úprava živo-
tosprávy.
Z praxe mám zkušenost, že
ne každé živé a nepozorné
dítě s problematickým cho-
váním musí mít ihned diag-
nózu ADHD (což je v pře-
kladu porucha pozornosti
spojená s hyperaktivitou).
Může jít jen o školní nezra-
lost a ve spolupráci s rodiči,
školkou, školou, logopedy
či speciálními pedagogy
může dojít k nápravě. A to

ještě dříve než budou důvodem k od-
kladu školní docházky nebo začnou být
příčinou neúspěchů ve škole.
Pokud Vás tento článek oslovil, přijďte
na seminář 17. března od 17:30 hodin
do Centra pro rodinu o.s. Neposeda,
Lomecká 656, Újezd nad Lesy nebo mě
kontaktujte telefonicky na tel. čísle
602 494 297 či mailem brona.k@se-
znam.cz. Má ordinace se nachází ve
2. patře Centra Blatov II v Oplanské ul.
2614 v Újezdě nad Lesy.

Více informací o mně a mé práci nalez-
nete na

www.bronakrajickova.cz

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele naší školy
na 8. ročník charitativní akce

ŠKOLA PRO UNICEF a Den otevřených dveří
Koná se dne 15. dubna 2014 od 17 hodin na I. stupni Masarykovy ZŠ.

Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s velikonoční
tematikou a tím zároveň jednotlivým třídám finančně přispět k nákupu

- symbolické adopci - PANENKY.

Zapojením se do projektu Panenka Českého výboru pro UNICEF
společně podpoříme celosvětové programy očkování UNICEF.

K prodeji budou kromě panenek další reklamní předměty této organizace.
Vladana Vacková, zástupkyně ředitele MZŠ

Naplánujte
dětem léto

Využijte nabídky letních
příměstských táborů:
Jurta o.s. chystá tábor pro děti
8 – 13 let s výukou angličtiny.

Turnusy jsou 18.–22. srpna
a 25.–29. srpna.

Více na www.jurtaklub.cz.

Neposeda o.s. nabízí pět turnusů
příměstských táborů:

14.–18. července,
21.–27. července,

11.–15. srpna,
18.–22. srpna

a 25.–29. srpna.

Děti čeká na táborech odborné vedení,
bohatý program, dobré jídlo i pití,
různé aktivity, výlety, hry a soutěže.
Více na www.neposeda.org, nebo na
www.praha21.cz.

Těší se na vás Jurta a Neposeda

Přestože má tento Zpravodaj 12 stránek, nevešlo se nám
všechno. Více informací najdete v elektronickém
Zpravodaji na www.praha21.cz. - red-
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Nepropásněte příležitost k výrobě velikonoční dekorace. Vstupné dobrovolné. 
 

WWW.NEPOSEDA.ORG

Aktivity neziskové organizace Neposeda jsou 
podporovány Městskou částí Praha 21 Újezd  
nad Lesy a Běchovice, Magistrátem hl.m.Prahy  
a Ministerstvem práce a sociálních věci. 

VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ 

Akce pro celou rodinu 

12. 4. 2014 

15 – 18 hodin 
……… 

Centrum sociálních služeb 
Za Poštovskou branou 557, 

Běchovice

PSYCHOLOŽKA V ÚJEZDĚ
NOVĚ OTEVŘENÁ PORADNA POSKYTUJE POMOC
OSOBÁM  V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Kontakt: PhDr. I. Waidingerová  
Tel. 603 804 895
Web://psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

Odhady nemovitostí, projektovou
a inženýrskou činnost provádí soudní znalec

a autorizovaný ing. František Smetana
tel.č. 28192 4588, 602 970 835 

nebo fr.smetana@volny.cz

Masopust 2014

Nevíte, co je babí mlýn? Koblihová soutěž, Bakfus a běh horské mládeže? V tom případě si musíte najít
účastníky nebo si o tom nenechte jen vyprávět. Už dnes si v kalendáři zatrhněte 14. února 2015 a po-
jďte s námi. Děkuji skautům a vůbec všem účastníkům a doufám, že se v Újezdě zrodila nová tradice.

za Sosák Monika Šárová
Bohatou fotogalerii najdete: http://sosakos.weebly.com/masopust-2014.html

Dne 1. března proběhl již 12. ročník Masopustu
konaný v Sibřině spolkem SOSák. Letos s názvem
„Ptačí úlet“. Mnozí z vás se pravidelně účastní,
skauti jsou tradičními pomocníky a tak nás při plá-
nování letošního Masopustu napadla myšlenka,
že by se občané Újezda nad Lesy mohli připojit
„veřejně“.
Na medializaci bylo velmi málo času, a tak jsem se
obávala, že nás z Rohožníku směrem do Květnice
vyrazí velmi málo. Ovšem účast byla větší, než
jsme čekali. Jen z Újezda se skoro sto masek, dětí,
kočárků a psů vydalo za krásného, téměř jarního
počasí ke květnickému rybníku. Rytmus a tempo
nám udával harmonikář Marek a tak jsme vyba-
veni koláči, preclíky, čajem a opojnými moky ve

svěžím rytmu dorazili na určené místo právě včas.
Babí mlýn se roztočil.
U rybárny po volbě krále Masopustu nám starosta
Újezda nad Lesy a starosta Květnice předali ma-
sopustní právo. A tak mohlo vypuknout maso-
pustní veselí. Průvod vedli chůdaři za doprovodu
harmonik do Sibřiny. V průvodu, který čítal kolem
600 lidí a vozítek, jste mohli zahlédnout i kněžnu
Libuši na velorexu, čapí hnízdo na střeše auta
a spoustu roztodivných masek. Cestou se konal
tradiční běh horské mládeže, soutěž v pojídání ko-
blih, krmení Bakfuse a drezůra Klibny. A v cíli na
paloučku jste si mohli v šapitó zatančit a tradič-
ními pokrmy – jelity, jitrnicemi a tlačenkou – se
občerstvit.

placená inzerce

Újezdské muzeum připravuje 19. dubna 2014 od 10 hod
vernisáž Keramika pro radost s pracemi Jana Pilného.
Výstava potrvá do konce května. Jste srdečně zváni.

Muzejní rada
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GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

Prodejna s novým nábytkem II. jakos�
+ kancelářský nábytek - slevy až 70%

Krmivo pro psy a kočky
Substráty a volně ložená mulčovací kůra

Neustále rozšiřujeme sor�ment
Novosibřinská 153, Újezd nad Lesy, (bývalé Vetešnictví)

Po-Pá 10-18, So 9-12hod  Tel: 608 449 944, 777 287 700

Při předložení tohoto letáku sleva 10% na nábytek

!!!  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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

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

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

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

Agelena - Z. Zídková

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

PRODEJNA:PRODEJNA:
Újezd nad Lesy
Ratbořská 1591 

/ul. u Auto Štangl/
tel.: 602 320 680

PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 15-19 h
So      9-12 h   
Ne-ZAVŘENO

pstruh duhový,
siven americký

kapr, amur, štika,
jeseter aj.

/na přání Vám samozřejmě rybku vykucháme/

www.pstruzivujezde.cz
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uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 13. dubna 2014.

distribuce

Nově můžete zveřejňovat vaše komerční akce v Kalendáriu na titulní straně. Cena je 70 Kč za jeden řádek.
Tato inzertní možnost je omezena volným prostorem v Kalendáriu.

Ing. Jiří Kacerovský
Realitní makléř
Újezd nad Lesy

mobil: 602 216 301
e-mail: jiri.kacerovsky@avareal.cz
www.avareal.cz

Kancelář: U Křížku 1403/4
14000 Praha 4 - Nusle

koupě a prodej nemovitostí


