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z d a r m a

ZPRAVODAJ

1. 6. Za pokladem lesních skřítků – pořádá Rarášek

2. 6. Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 od 16:00 hod

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

5. 6. Slavnostní vernisáž – vyhlášení VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ, 
LITERÁRNÍ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE, 
17:00 – 19:00 hod v Újezdském muzeu

Hobby tančírna – posezení a společenské tance v Levelu 
od 19:00 hod

6. 6. HOLOKRCI – taneční večer v Music Club Level 
od 20:00 hod, vstup 50 Kč

9. 6. Odpadá trénování paměti

11. 6. Čaj o páté se starostou od 17:00 hod.

12. 6. Západní Čechy – celodenní kondiční výlet SPCCH. 
Zájemci hlaste se u svých desítkářek.

13.6. Taneční show frekventantů Tanečního Studia Danceport 
– ZŠ Polesná, od 15:30 hod, vstupné zdarma, 
www.tanecni-ujezd.cz, tel. 605284171

HEXAGON, tanec a poslech v Levelu, 20:00 – 23:30 hod,
vstup 50 Kč.

14. 6. Silent Scream - Big beat 80-90 léta, 
od 20:00 hod v Levelu, vstup 50 Kč.

16. 6. Náhradní termín trénování paměti od 14:00 hod, ÚMČ

17.6. AKTIVNÍ DEN PRO VŠECHNY, 14:00 – 20:00 hod 
na Multifunkčním hřišti v Čentické ul.

19. 6. Hobby tančírna – posezení a společenské tance v Levelu 
od 19:00 hod

20. 6. Klubový večer s talentem Country rádia v Levelu,  
20:00 – 23:30 hod, vstup 50 Kč

21. 6. KRKONOŠE- horské pláně, pramen Labe a zahradnictví 
KRUH u Jilemnice 
Odjezd v 7:00 hod od Lidlu v Újezdě n/L. Více na str. 3

23. 6. Kulatý stůl na téma  „Rekonstrukce skautské klubovny“, 
od 17 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21

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

28. 6 Zájezd Prachatice - slavnosti Zlaté solné stezky, 
Holašovice, Husinec- rodný dům Jana Husa, Strakonice -
Strakonický hrad a Pivovarská pout́  - odjezd 6:00 hod 
od Lidlu a z Blatova - pořádá KAS. Cena 250 Kč

DJ Márty oldies párty – pecky 60. –80. let v Levelu, 
20:00 – 23:30 hod, vstup 50 Kč

Městská část Praha 21 –
Újezd nad Lesy uspořádala
6. května 2014 slavnostní
akci k 69. výročí ukončení 
2. světové války. U této příle-
žitosti předal starosta MČ
pan RNDr. Pavel Roušar
čestné tituly udělené zastu-
pitelstvem MČ. 
Titul „Čestný občan MČ
Praha 21“ byl udělen panu
plk. Ing. Oldřichu Pelčákovi,
titul „Občan roku 2013“
panu Petru Machovi a panu
doc. RNDr. Jiřímu Krás-
nému, CSc.
Slavnostní odpoledne bylo
zahájeno uctěním památky obětem 2. sv. války položením věnce u busty generála
Stanislava Krause. V divadelním sále Masarykovy základní školy se ujal slova po

úvodním přivítání občanů a vzácných
hostů starostou MČ pan plk. Ing. Jan
Vondráček, člen Asociace nositelů le-
gionářských tradic. Vzpomněl na čes-
koslovenské letce ve Velké Británii, na
jejich odvahu a statečnost, ale i na re-
prese, kterých se dočkali v naší vlasti 
v období 50 let minulého století. 
„O posledním žijícím parašutistovi, ge-
nerálmajorovi Jaroslavu Klemešovi,
jsem napsal publikaci s názvem Po-
slední parašutista. Je k zapůjčení 
v místní knihovně,“ říká pan Vondráček
a pokračuje „letci měli za úkol povzbu-
dit domácí odboj jako pomoc k ukon-
čení války.“ Na jeho slova navázal pan
PhDr. Miloš Schmidt, historik a Čestný
občan MČ Praha 21 z roku 2011: „Právě 
6. května před 69 lety bojovali naši
újezdští občané, aby zpomalili útok
Němců na Prahu. Mnoho lidí za války
zemřelo, trpělo, proto si musíme vážit
svobody.“
Děti z druhé třídy základní školy pod
vedením paní učitelky Jany Synkové,
zpestřily  program svým recitačním 
a pěveckým vystoupením. Žáci z filmo-
vého kroužku školy promítli část ze

svého připravovaného filmu Újezd
mýma očima. Starosta MČ pak předal
čestné tituly. „Docent Jiří Krásný je 
hydrogeolog, celý život pracoval v obo-
ru zkoumání zemského podloží a pod-
zemních vod. Pan Mach se zasadil 
o založení Újezdské akademie, Újezd-
ského filmového klubu, organizuje 
v městské části vzdělávací, ale i spor-
tovní aktivity. Proto si oba právem za-
slouží titul Občan roku 2013,“ uvedl
oceněné starosta RNDr. Pavel Roušar.
Pan Oldřich Pelčák byl oceněn titulem
Čestný občan MČ Praha 21. „Pan Pelčák
patřil v 70. letech minulého století mezi
naší absolutní armádní a leteckou
špičku. V současné době se aktivně vě-
nuje propagaci kosmonautiky a je po
něm dokonce pojmenována jedna z pla-
netek - 6149 Pelčák,“ uzavřel slavnostní
ceremoniál starosta MČ.
Mezi hosty slavnostní akce nechyběl
pan plk. Ing. Václav Přibyl, přímý úča-
stník 2. sv. války, vdova po gen. St. Krau-
sovi, Ing. Eva Danielová - Občan roku
2012 a Lukáš Sládek - Občan roku 2011.

Iva Hájková, vedoucí odboru OŠKMA21

Musíme si vážit svobody

FOTO MĚSÍCE

Besedující zleva: starosta RNDr. Pavel Roušar, PhDr. Miloš Schmidt,
plk. Ing. Oldřich Pelčák, plk. Ing. Jan Vondráček, Petr Mach, 
Mgr. Miroslav Kurka

foto na této straně archiv ÚMČ 

Hudební kurzy při MČ Praha 21 přijímají přihlášky na školní
rok 2014 -2015 na tyto nástroje:
zobcová flétna, klavír a keyboard.
Přihlášky se přijímají v Lomecké ulici 656 (budova Městské
policie) v učebnách č. 1 a 2 ve dnech pondělí až čtvrtek
od 15.00 do 18.00 hodin.

Jaroslava Rázesbergerová, tel. 602 855 639

Přihlášky do 
hudebních kurzů
při MČ Praha 21

Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Namalovaly děti MZŠ do školního kalendáře.

Děti z MZŠ zazpívaly oceněným občanům i hostům.

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského
zpravodaje.
Nejprve mi dovolte popřát vám krásné
léto. Astronomicky sice začne až 21.
června, ale v posledních letech si mu-
síme zvykat na to, že léto fakticky za-
číná mnohem dříve. Tak si ho užijte co
nejlépe.
Co přinesl předchozí měsíc? 
Odbor majetku má hodně práce s pří-
pravou projektu na rekonstrukci školní
kuchyně, aktuálně probíhá výběrové ří-
zení na dodavatele. Krom toho zpraco-
vává dokumentaci na rekonstrukci
skautské klubovny, ke které bude tento
měsíc veřejné projednání. Probíhají re-
konstrukce komunikací, aktuální har-
monogram prací lze nalézt na webo-
vých stránkách úřadu. Odbor životního
prostředí šetří úhyn cca 4 metráků ryb
v Blatovském rybníku. Toto neštěstí
pravděpodobně způsobil nelegální
výtok splaškové vody z části Újezda,
která doposud nemá kanalizaci. Dou-
fám, že se podaří viníka odhalit, 
a škodu mu dát k úhradě. Kudy budou
jezdit auta během rekonstrukce kanali-
zace právě v úseku před rybníkem,
zatím nevíme. Nepřipustíme totiž stej-
nou situaci, jaká nastala v ulici Chme-
lická. Tam se stalo to, že dodavatel sice
vybudoval kanalizaci kolem hlavní kři-
žovatky, ale Chmelickou, která byla ur-
čena jako objízdná trasa, zanechal 
v dezolátním stavu. Investor hl.m.
Praha nyní opravu Chmelické nechce
zaplatit, protože dodavatel několikaná-
sobně překročil schválené vícenáklady.
Protože je tato situace pro naše obyva-
tele dále neúnosná, Chmelickou i No-
volhotskou budeme muset letos opravit
na naše náklady.
Přeji vám krásný červen, 
Pavel Roušar, starosta

Jen 63,6 procent z Měst-
skou policií kontrolovaných
nákladních vozidel v dubnu
bylo oprávněno jako doprav-
ní obsluha a zásobování
vjíždět do Újezda n. L. 
Ostatní vozidla policie od-
klání a ukládá pokuty.

-red-

63,6%



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014strana 2

Sloupek zastupitelů

Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí
UPOZORNĚNÍ
pro účastníky 

trénování paměti
Z organizačních důvodů je termín 

červnového trénování paměti
posunut z 9. června na 16. června. 
Sejdeme se jako vždy ve 14 hodin

na místním úřadě.

Rekonstrukce nádraží pokračuje
Klánovické nádraží – informace o postupu výstavby a nutných opatřeních  -
zpráva ředitele stavby

Operační program
Praha – pól růstu
Ministerstvo životního prostředí, jako pří-
slušný úřad v souladu s § 10f odst. 2 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) předkládá k vyjádření návrh kon-
cepce „Operační program Praha – pól růstu“
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
„návrh koncepce“), jejíž zpracování zajistil
předkladatel podle § 10e zákona. Návrh kon-
cepce je k nahlédnutí na níže uvedené webové
adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_
MZP164K

Veřejné fórum aneb Společně
o Újezdě – první výsledky

MČ Praha 21 pořádala v rámci místní Agendy 21 ve spolupráci s Národní sítí
Zdravých měst ČR dne 23. 4. 2014 Veřejné fórum v sále Polyfunkčního domu
Level. Účast byla veliká, přišlo 108 občanů, kteří se zapojili do diskuze v ob-
lastech územní rozvoj, volný čas, školství, sociální a zdravotní oblast, doprava,
životní prostředí, občanská vybavenost, podpora podnikání. Mládež se zapo-
jila v rámci mládežnického stolu a mohla se vyjádřit ke všem oblastem. Co
Vás v Újezdě nad Lesy trápí, co byste chtěli změnit, co se má řešit, má Újezd
nějaké problémy? To byly otázky, na které občané odpovídali v rámci společné
diskuze u jednotlivých stolů. Sepsané body pak veřejně odprezentovali. Z osmi
stolů vzniklo 16 největších problémů k řešení. Všichni se pak mohli vyjádřit 
k tomu, jaké dva největší problémy jsou potřeba řešit. A jaké jsou výsledky?

Změna jízdního
řádu školního busu
Vážení,
pro včasné upozornění dětí si Vás dovoluji in-
formovat, že v souvislosti s uzavírkou části ul.
Ve Žlíbku, a to v úseku od křižovatky s ulicí
Náchodská a obratištěm BUS Ve Žlíbku, jsme
nuceni přistoupit k dočasné změně JŘ na
školní lince Pražské integrované dopravy (PID)
562.  Ranní spoj s odjezdem ze zast. Sídliště
Rohožník v 7:00 hod. vyjede o 3 min. dříve
(6:57 hod.), odpolední spoj ze zast. Ratibo-
řická zůstává na odjezdu ve své stávající ča-
sové poloze (14:05 hod.), opožděny budou
pouze příjezdy do zastávek v koncové části
trasy.
Zastávka „Ve Žlíbku“ bude přemístěna z ul.
Ve Žlíbku do obratiště BUS (pro oba směry do
současné nástupní zast. linky 273), zastávka
„Třebešovská“ bude zrušena (týká se i linek
269 a 273). Školní linka zastaví v náhradní za-
stávce „Komárovská“, která bude přemístěna
z ulice Třebešovské do ul. Komárovské. 
Uzavírka ul. Ve Žlíbku z důvodu rekonstrukce
je naplánována v termínu od 5. května 2014
do 26. října 2014.
Linkový a zastávkové JŘ jsou k dispozici na
www.praha21.cz a budou rovněž na strán-
kách http://portalpid.idos.cz/ nebo
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/default.aspx
v sekci „Školní linky“.
S pozdravem Vlastimil Janoušek

odbor plánování - oddělení přípravy 
provozu PID

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA   A

9. června 2014 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 15:00 - 15.20
pondělí 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (na park. prodejny Albert) 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel
ZDARMA odevzdat tyto odpady: 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej 
a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, 
lepidla pryskyřice, detergenty obsahující nebez-
pečné látky (čisticí prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie
a akumulátory.

Brožurku s termíny sběru nebezpečného odpadu na rok 2014, která ob-
sahuje i seznam sběrných dvorů, si můžete vyzvednout v kanceláři život-
ního prostředí.       

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
V měsících červen až září budou v Újezdě nad Lesy přistaveny mobilní
sběrné dvory, které v těchto měsících nahradí přistavování kontejnerů na
velkoobjemový odpad.
První mobilní sběrný dvůr bude přistaven na rohu ulic Pilovská x Čeno-
vická 14. června od 8:00 do 14:00 hod.
Mobilní sběrný dvůr se skládá ze čtyř kontejnerů, do kterých můžete od-
ložit tyto druhy odpadu:  
1. velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad

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

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

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

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

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

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Redakcí navržené téma sloupku - doprava - je tématem na sloupků něko-
lik, tématem, které je opakovaně a právem připomínáno ve všech veřej-
ných projednáváních. Hluk a emise na hlavní jsou jedním ze základních
problémů v Újezdě. Tedy jen ve zkratce: 
Dosáhli jsme toho, že Újezdem jezdí zlomek kamionů oproti minulosti 
a polovina z nich sem vjíždí oprávněně jako dopravní obsluha. To je
úspěch. Především pro obyvatele kolem hlavní a Rohožníku je to velká
úleva. Pro urychlení obchvatu využíváme všechny možnosti, je to ale velká
dopravní stavba státu se všemi průvodními pozitivy i negativy. 
Jaká dopravní vylepšení Újezd čekají v tomto roce? Těsně před realizací je
světelná křižovatka na Zaříčanské, plánujeme postupnou realizaci zón 30
(nejprve u škol), během prázdnin vybudujeme cyklostezku v Čentické, po-
sílíme parkování před poštou. Dopravu (konečně!) řešíme systémově. Že
to jde pomalu? Nejspíš proto, že jsme před třemi roky začali od nuly, v mi-
nulosti se totiž žádné projekty nepřipravovaly. 

Rada MČ P21 na svém 91. a 92. jed-
nání 
- schválila pravidla a podmínky 

grantového řízení MČ Praha 21 pro 
rok 2014

- schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 51.300,-Kč na 
provoz odlehčovací služby posky-
tované v centru krátkodobé péče 
Běchovice občanům Újezda n. L.

- vzala na vědomí Inspekční zprávu 
ČŠI k provedené inspekci v 1. MŠ 
Čentická ul.

- vzala na vědomí Plán oprav míst-
ních komunikací pro rok 2014

- schválila platové výměry zastupují-
cích ředitelek v  MŠ Rohožník pí. 
Průšové a v 1. MŠ Čentická pí.
Kuprové

- souhlasila s prodloužením smlou-

vy o dočasném osazení interak-
tivní signalizace „Pozor chodci“ na 
přechodu mezi úřadem a školou

- schválila pronájem byt. jednotky 
č. 1609/25 vedené na LV č. 2996 
o velikosti 22,52m2

- vzala na vědomí návrh zastupi-
tele Duchka na zařazení bodu 
o hazardních hrách a nulové 
toleranci hazardu na jednání Za-
stupitelstva MČ P21 a uložila ode- 
slat navrhovateli dopis ohledně 
upřesnění názvu bodu programu, 
doplnění důvodové zprávy a jasný 
návrh usnesení k tomuto bodu

- vzala na vědomí zápisy z jednání 
Dopravní komise, KÚR, KVA, KVV 
a Muzejní rady

Karla Jakob Čechová

Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem vedení
stavby „Modernizace trati Praha Bě-
chovice – Úvaly“ krátce informovat 
o dalším postupu výstavby v měsíci
červnu 2014.
• Pokračuje výluka koleje č. 1 (směr
Úvaly) do 9. 6. 2014. Po ukončení vý-
luky občané jistě ocení zprovoznění
nového úrovňového nástupiště. Od
10. 6. do 14. 7. 2014 se přesune vý-
luka na prostřední kolej č. 0. V této
výluce bude v oblasti zastávky re-
konstruován železniční spodek a svr-
šek. Během výluky nebudou muset
cestující využívat provizorních ná-
stupišť. Ve směru na Prahu bude k dis-
pozici stávající nástupiště a ve směru
na Úvaly bude, jak jsem již zmínil, vy-
užíváno nové nástupiště. Při výluce
prostřední koleje bohužel není

možný nájezd silniční mechanizace
přes provozované koleje a bude tedy
nutné provádět většinu prací během
nočního úplného zastavení želez-
niční dopravy v době od 0:00 do 4:00
hod. Práce při rekonstrukci koleje
budou realizovány s maximálním vy-
užitím kolejové mechanizace a va-
gonů. Pohyb silniční mechanizace
tak bude minimální.
• Pokračuje výstavba nového pod-
chodu. 

Závěrem se opět připojuji s žádostí 
o vaši zvýšenou pozornost a opatr-
nost při pohybu staveništěm. Za do-
časná omezení a zvýšenou hlučnost
v nočních hodinách se předem om-
louváme.

Tomáš John, 
ředitel stavby, ViamontDSP a.s.

•Napravit špatný stav ul. Chmelická 
•Odstranit výtok kanalizace do lesa 

(pokračování ul. Velimská a Sobě-
šínská)

•Podpořit a iniciovat zrušení dosud 
platné Smlouvy o smlouvě budoucí 
mezi Lesy ČR a investorem golfu 
(týká se možného využití komerční-
ho pronájmu státního lesa)

•Vybudovat denní stacionář (školku) 
pro seniory 

•Vybudovat Domov pro seniory
•Vybudovat parkoviště P + R u že-

lezniční zastávky Praha – Klánovice 
na straně Újezda n/L. místo stáva-
jící lesní plochy)

•Vybudovat veřejné koupaliště, např.
vedle Blatovského hřiště na poli

•Vyřešit nedostatečnou dopravní 

a technickou infrastruktura (ob-
chvat, cyklostezky, pěší)

•Vyřešit špatnou situaci skautských 
kluboven na Rohožníku (oprava 
stávajících nebo výstavba nové klu-
bovny)

•Zajistit zpracování urbanistické 
kostry/koncepce Újezda n/L.

•Zřídit komunitní centrum pro dos-
pělé a seniory

•Zřídit novou službu vrátného 
v obou budovách Masarykovy ZŠ 

•Zvýšit finanční gramotnost jako 
prevence proti dluhové pasti

•Zvýšit počet asistentů pro děti 
a žáky mateřských škol a základní 
školy (speciálně vzdělávací potře-
by) a zajistit klinického logopeda 
pro mateřské školy

Co dál? Do konce května probíhala ověřovací anketa. Občané označovali dva
největší problémy z výše uvedených bodů buď v anketě umístěné na webu
MČ, nebo v listinné podobě. V letním dvojčísle přineseme kompletní výsledky,
které budou předány příslušným odborům k řešení.
Děkuji organizátorům veřejného fóra – strategickému týmu úřadu MČ Praha
21 a Komisi Zdravé MČ a místní Agendy 21.                   Iva Hájková, OŠKMA21

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Mezi uzávěrkami se tentokrát odehrálo mnoho důležitého. „Veřejné forum“
o rozvoji MČ naplnilo sál Polyfunkčního domu. Akci podpořil ředitel Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR Ing. Petr Švec. Tvorba priorit v rámci otevřené
soutěže podnětů bude zárukou kvality rozvojových plánů MČ. 
Proběhl také „Čaj o páté - kulatý stůl“ s veřejným projednáním možné 
nulové tolerance heren. Účastníci vyslechli zevrubné informace o stavu po
snížení počtu provozoven (7 na 2) a příznivou zprávu sociálního odboru 
i policie. Skupinka kolem zastupitele Duchka se pokusila zamezit projed-
návání finančních aspektů problematiky. To jsem vnímal jako kontrapro-
duktivní. Klíčem kvalitních rozhodnutí je otevřenost a dostatek informací.
Prevence - investice do školství, sportu a kultury, hrají roli také.
Jsem rád, že snahy o zapojení veřejnosti do rozhodování nesou ovoce. Pře-
kvapilo mne, že účast a zájem řady zastupitelů dříve vlivných stran o cel-
kem závažná témata je často podobný tomu, co (ne)vidíme při četbě
sloupků.

Poděkování
Vážené paní ředitelky, pane řediteli, pedago-
gové a zaměstnanci škol, čas konce školního
roku je nejenom začátkem krásných letních
dní a prázdnin, ale také vhodnou příležitostí 
k ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
Rády bychom Vám všem poděkovaly za práci,
kterou vykonáváte, za ochotu a vstřícnost při
realizaci kulturních i sportovních akcí a ostat-
ních aktivit, ve kterých prezentujete výsledky
Vaší náročné práce při výchově a vzdělávání
dalších generací.
Přejeme Vám krásné prázdniny a načerpání sil
do nové práce v dalším školním roce.

OŠKMA21, Iva Hájková, vedoucí odboru
Hana Kořínková, referentka školství

Aleš Taitl / TOP 09
Na základě podnětu, který jsem získal od občanů a který jsem předal
Úřadu naší MČ, bude v ulici Čentická umístěn retardér.

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Prázdniny se blíží, děti už možná počítají dny, které zbývají do jejich 
začátku. Nás čeká o prázdninách spousta práce. 
Jak už jsem informovala v jednom z minulých čísel, podařilo se mi zajistit
finanční prostředky, a tak můžeme konečně zrekonstruovat jídelnu na 2.
stupni základní školy a zároveň navýšit její kapacitu. Pokud vše půjde
podle plánu, budou naše ratolesti od  září  obědvat v nové krásné jídelně. 
Vloni jsme nestihli zateplit školku Sedmikráska, a tak zateplení proběhne
letos v létě, začneme již v červnu. A do třetice. Pokud nenastanou kompli-
kace v podobě průtahů lhůt stavebního řízení, tak během prázdnin zkráš-
líme, zrekultivujeme a odvodníme park před budovou 1. stupně
Masarykovy základní školy. Jak říkám, spousta krásné práce.
Úspěšný červen, milí újezďáci.

Je skutečností, že v okolí skate parku a ZŠ se
pohybuje velké množství dětí, řidiči na tomto
rovném jednosměrném úseku komunikace
velmi často zvyšují rychlost a neuvědomují si
riziko možného náhlého vyběhnutí či vyjetí dí-
těte z areálu  na komunikaci.  Dovoluji si ape-
lovat na všechny řidiče, kteří tímto úsekem
projíždějí, aby „sundali“  nohu z plynu alespoň
do té doby, než nás automaticky zpomalí nový
retardér. Věřím, že bezpečnost nás všech 
pomůže zajistit v dohledné době  i plánovaná
cyklostezka.
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IV. a V. újezdská Akademie
19. května ukončila MUDr. Winterová svůj letošní cyklus přednášek tématem na-
výsost vděčným (i věčným): O lidské pýše a potřebě pokory, moudrosti a naděje.
Tak jako i ta minulá svá povídání uvozuje vždy citáty a příslovími, tak i tohle -
např. „Moudrý hledá všechno v sobě, nerozumný v druhém.“ Konfucius. Před-
pokládáme, že se s paní doktorkou opět setkáme, a tak se rozloučíme jako staří
přátelé – Děkujeme a brzy na shledanou! 
O týden později 26. 5. ukončila celý jarní cyklus přednáška paní lektorky Doleža-
lové: Vznik, vývoj a přehled světových náboženství tajuplným tématem - Taois-
mus. Ani s ní se letos neloučíme, setkali bychom se při zájezdu zahrádkářů do
Terezína, kde by nás provedla tamější, válkou tragicky poznamenanou, městskou
aglomerací.
Následující V. běh Akademie začne opět až v říjnu, přednášet bude dr. Jana Je-
bavá – O výtvarném umění a prof. Zdeněk Bednář v paralelním běhu novinkou
– Historie, vývoj a stylová období světové „vážné“ hudby - i s živou muzikou 
a ukázkami. (Ta „nevážná“ hudba bude následovat někdy příště.)
Přihlášky a podrobnosti o tématech naleznou zájemci v zářijovém Újezdském
Zpravodaji a v dalších tradičních kanálech.

Za KVA – Petr Mach

Dubnová vycházka SPCCH naučnou stezkou svatého Josefa 
v Praze 10 Malešicích se opět vydařila. K výchozímu zastavení
číslo 1 jsme dojeli autobusem 163 do zastávky Plaňanská. Odtud
jsme došli k revitalizovanému parku Malešice, který byl otevřen 
v říjnu 2013. Je zde mnoho zajímavých atrakcí a některé jsme si 
s chutí vyzkoušeli (viz obrázek). Někteří z nás zašli na malé ob-

čerstvení do blízkého  učiliště 
U krbu, někteří se procházeli
po sluníčku novým parkem.
Poté jsme od zastaveni č. 3
pokračovali za poznáním. 
Během 4 km vycházky jsme
se při deseti zastaveních 
u panelů dozvěděli mnoho
zajímavého. Seznámili jsme
se s historií a současností
pražské čtvrti Malešice, která
v sobě zahrnuje první a ve
své době největší pražské sid-
liště, ale i původní zástavbu
starých Malešic. 
Od posledního zastavení č.10,
které je na Malešickém ná-
městí, jsme pokračovali do
Hrdlořez, abychom navštívili
za účelem prohlídky i náku-

pu botanický areál SOŠ stavební a zahradnické. 
Spokojeni s vycházkou i s nákupem rostlinek pro radost do na-
šich zahrádek jsme se rozešli.                      text a foto M. Šáralová

Jarní procházka KAS
V rámci akce „Poznej okolí svého bydliště“ jsme se vy-
dali do Hradešína, kde už 900 let stojí kostelík sv. Jiří -
jedna z nejvýznamnějších památek středních Čech.
Lze  v něm nalézt všechny historické stavební slohy -
od románského po barokní. Škoda, že vzhledem k vý-
znamu této stavby  není o ní více pečováno, zasloužila
by si důkladnou opravu. Z Hradešína jsme sešli do
Škvorce a vydali se k soše sv. Donáta. V její blízkosti
stojí dub, který má podle sibiřského šamana Očur-
ooloviče silné léčivé účinky. Dub je ověšen stužkami 
a drobnými dárky - přidali jsme i naše. Vrátili jsme se
do Škvorce a prohlédli si barokní kostel sv. Anny, starý
i nový zámek (oba v rekonstrukci) a posilnili jsme se
ve výrobně škvoreckých uzenin. Počasí bylo přesně 
turistické a akce se vydařila.

Za KAS Irena Krajzingrová 

Čarodějnice se opět povedly!
30. 4. 2014 se uskutečnila největší kulturně společenská událost Újezda  –
pálení čarodějnic. Akce se opět vydařila díky nadšeným pořadatelům a také
velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. V průběhu dne navští-
vilo akci na 1500 obyvatel všech věkových kategorií z Újezda a okolí. Letošní
ročník byl jednoznačně největším ve své dosavadní historii.

ZO ČZS v Újezdě nad Lesy zve občany 
na zájezd:

„KRKONOŠE- horské pláně,
pramen Labe

a zahradnictví KRUH 
u Jilemnice“

Odjezd v sobotu 21.června 2014 
v 7:00 hodin od Lidlu v Újezdě n/L.
Záloha 200 Kč, děti do 10 let polovic. 
Doplatek na konci výletu podle skutečných
nákladů.

Minimální počet zájemců je 35 osob.
Přihlášky: pí. Vacková 281 972 364 

pí. Šebíková 281 861 785

Za újezdskou sovou mezi kapkami deště

Dětskou část čarodějnic
opět skvěle připravily Ma-
miny z újezdské roviny.
Smekám před nasazením,
se kterým se věnovaly pří-
pravám a realizaci progra-
mu. Program odpoledne
tvořila taneční vystoupení
a volba nejnadějnější čaro-
dějnice z řad malých ná-
vštěvníků. Dětské odpoled-
ne vyvrcholilo rituálním
upálením čarodějnice a ná-
sledným opékáním buřtů,
které dětem věnoval pan
Novák z firmy Zámecká vý-
robna uzenin.
Spolupráce s mladými fot-
balisty při pořadatelské činnosti byla
opět vzorná. 15-ti až 18-ti letí mladíci
pod vedením trenéra Petra Váni ne-
jenže udrželi pořádek v průběhu akce,
ale i po jejím skončení perfektně zvládli
úklid a uvedení multifunkčního spor-
toviště do původního stavu. Michaela
Křelinová si zaslouží poděkování za
pomoc a skvělou spolupráci nejen s po-
řadateli, ale i s kaskadéry. Však ji také
svezli v autě po dvou kolech. 

Kaskadérské vystoupení
Vrcholem odpoledního programu bylo
vystoupení kaskadérské skupiny Petra
Hnětkovského. Skvělá motoristická
show, při které tuhla krev v žilách. Po-
suďte sami (viz foto).

Hudební vystoupení a ohňostroj
V podvečerním a večerním programu
vystoupily na podium domácí újezdské
hudební skupiny Boudaři a Čedič. Po
21. hodině se nad Újezdem rozzářil mo-
hutný ohňostroj. Zbytek večera patřil
skupině Děda Mládek Illegal Band, bě-
hem kterého diváci propadali frenetic-

kému nadšení z hudby.  O závěr hudeb-
ního večera se postaral ZZ TOP revival.

Poděkování
V letošním roce patří poděkování za
spolupráci pracovníkům Úřadu měst-
ské části Praha 21, která tentokrát pro-
běhla bez jakýchkoli problémů. 
Celá akce by se neuskutečnila bez mi-
mořádné podpory sponzorů, kterým
patří veliké díky. Zde je jejich výčet:
Zámecká výrobna uzenin  s.r.o.
– Zdeněk Novák
Úřad Městké části Praha 21
PERI a.s.
Stavební firma Hobst a.s.
ANAHITA – plavání kojenců 
– Eva Barešová
TopResort s.r.o.– Irena Košutová
CORBUS Dvlp. s.r.o. – Jaroslav Krešňák
FB Petrol s.r.o. - Jaroslav Brtek
BM Connect s.r.o. – Dům realit

Již nyní se těšíme na příští rok a neza-
pomeňte - VESELÝ ÚJEZD vás baví!

Text a foto Miroslav Bareš

Běh o pohár starosty nemívá štěstí na
počasí. Také letos se svatý Petr rozhodl,
že právě o víkendu, kdy běžci v Kláno-
vickém lese prohánějí sovy, dožene
srážkový deficit. Nakonec se ale nad zá-
vodníky i pořadateli slitoval a na dobu
nezbytně nutnou uzavřel dešťové ko-
houty. Liják naplno spustil až v době,
kdy poslední vytrvalec dorazil do cíle 
a byly rozdány všechny ceny. 
Nabitý startovní program zahájily přes-
ně v devět hodin dívky z nejmladší 
přípravky, a pak už rychle za sebou ná-
sledovaly starty dalších dětských kate-
gorií. Celkem se na startovní čáru
postavilo více než 250 dívek a chlapců,
včetně nejmladších berušek a broučků
do tří let. Kromě cen pro první tři zá-
vodníky v každém závodě a sladkostí
pro nejmenší čekala na každého do-
běhnuvšího mladého sportovce origi-
nální marcipánová medaile ve tvaru
stylizované újezdské sovy, za což velký
dík patří Cukrárně Sofii. Rovněž byly
k dispozici nádherné keramické so-
vičky, které se svými „páťáky“ vytvořila
trenérka našich nejmladších Radka 
Kohoutová.
To, že se v Újezdě nad Lesy běhá 
o pohár starosty, není jen fráze. Újezd-
ský starosta pan Pavel Roušar se nejen
podílel na předávání pohárů pro
všechny oceněné, ale na vlastní kůži 
vyzkoušel i trasu Běhu pro radost. 
Stejně jako výkony některých mladých
běžců a běžkyň potěšila vysoká spor-
tovní úroveň běhů dospělých. Mezi že-
nami triumfovalo mládí a s obrovským
náskokem celkově zvítězila teprve osm-
náctiletá Zuzana Braná z ASK Slavia
Praha, která za sebou nechala druhou
Marcelu Bradovou z Horních Počernic
o více než minutu. To mužům kralovali

čtyřicátníci. Radek Brunner z ASK Ba-
bice předvedl svoji všestrannost a do-
kázal, že je nejen ultravytrvalý, ale 
i proklatě rychlý. Druhého Petra Havel-
ku z AC Praha 1890 za sebou nechal
přesně o čtvrt minuty. Třetí Ondřej
Brada z Horních Počernic, rovněž čty-
řicátník, doběhl se ztrátou 12 vteřin na
stříbro. Teprve celkově čtvrtý skončil
zástupce hlavní mužské kategorie Mi-
chal Černý, který byl ale jednoznačně
nejlepším zástupcem pořádajícího
Újezda nad Lesy. Spolu s Během pro ra-
dost si přišlo změřit síly 97 dospělých
závodnic a závodníků. Kompletní vý-
sledky naleznete na stránkách:
http://www.behej.com/zavod/7840-beh-
o - p o h a r - s t a r o s t y - a n e b - b e h - z a -
ujezdskou-sovou.
Sova nemůže v tradici soupeřit s ak-
cemi, konanými pravidelně už desítky
let. Devátý ročník znamená, že se ještě
stále jedná o relativně mladý závod.
Letmý pohled do výsledkových listin
předchozích ročníků ale dokazuje, že
už se mezi skalními běžci vytvořila sku-
pina věrných, kteří sem jezdí naprosto
pravidelně.
Proč se sem účastníci vrací? Je hlavním
lákadlem pohodová lesní trať na do-
hled od Prahy? Neuvěřitelně dlouhý sez-
nam cen pro vítěze, za který by se ne-
musely stydět ani daleko větší spor-
tovní akce? Nabídka občerstvení od
točeného piva, párků s křupavými
houstičkami, domácí buchty či vý-
borná škvarková pomazánka s čerst-
vým chlebem? Nebo snad šlapající
organizace závodu? Bezpochyby si
každý najde ten svůj pravý důvod. 
„Kdo nikdy nepořádal podobnou akci,
netuší, jaký stres a pracovní vypětí
jsme prožívali v posledních dnech. Ale

když potom všechno klapne a závody
se vydaří, ten pocit stojí za to“ přizná-
vala ředitelka závodu Zuzana Olšanová.
Pořadatelská práce nekončí po doběhu
posledního závodníka. Teprve v neděli
večer bude čas na odpočinek. Ten prý
ale nebude trvat dlouho. Přípravy na ju-
bilejní desátý ročník začnou už za pár
týdnů. 
Kromě skvěle odvedené práce našich
trenérů a rodičů a přátel atletiky, které
musíme pochválit za jejich obětavost,
velké poděkování patří našich sponzo-
rům:
Městská část Praha 21
Magistrát HLMP
Zdeněk Novák 

- Zámecká výrobna uzenin spol. s r.o.
Cukrárna Sofie
Pekařství Kollingerovi
Hana Rychnovská - Harieta
JOKY - Barbora Plzenská
Květinářství Jasmín - Michaela Malíšková
El Bio Hana Koštialová
Evona - Medica, spol. s r. o
T - NET s.r.o.
ACI-Auto Componentes International, s.r.o.
KOSSUTH Rezidence&Welness Blatov
Pizza K do Krabice, Blatov
Restaurace Stodola
Effect Company, a.s. 
Vinotéka nad Lesy
Montina Communication s.r.o. 

- marketingové služby pro malé firmy
KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
Romantika- kreativní svět
Lékárna Blatov
Coca-Cola Česká Republika, s.r.o.
Spojstav ŽTT, spol.  s.r.o.
Pizza Delicato s.r.o.
Strana soukromníků České republiky
HNUTÍ PRO Prahu

text a foto Miroslav Kratochvíl

Pro zdraví, poučení i radost

Podrobněji na webových stránkách MČ - www.praha21.cz/kva

Podrobněji na webových stránkách MČ - www.praha21.cz/kva
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Hazard je nebezpečný!
Ano, nebezpečí hazardu je mnoho. Jde zde nejen o prostou
možnost prohry, tedy ztráty obnosu peněz, ale i silné nega-
tivní emoce, soustředěné na prohru, které často hráče nutí
tuto prohru kompenzovat (následnou výhrou nebo např. ne-
přiměřenou agresí). Dalším nebezpečím je i prostředí, kde se
hraje – příšeří, nedostatek vzduchu, často zakouřená míst-
nost, kde je i nekuřák pasivně vystaven kouři, jsou zde ale
jistě mnohá další nebezpečí.

Hazard je nemorální!
Ano, slušného člověka by ani nenapadlo stát u nějaké „ma-
šiny” a házet do ní poctivě vydělané peníze (na úkor rodiny)
a doufat, že mu stroj vrátí peněz více, než tam hodil. 

Hazard generuje závislost!
Ano, někteří hráči, kteří opakovaně prohráli a následně vy-
hráli, se stávají závislými. Tato závislost poškozuje nejen
hráče samotné, ale i jejich okolí. A jako všechny závislosti se
velmi obtížně léčí. 

Hazard generuje kriminalitu!
Ano. Zejména v případech, kde již závislý hráč trpí souběžně 
jak nedostatkem financí, tak narušenou osobnostní výba-
vou, tam je možno zaznamenat kriminalitu – krádeže, vlou-
pání do sklepů, bytů, aut. Často se krádeže týkají i rodinných
příslušníků závislého.

Hazard obtěžuje okolí!
Ano. Herny mohou obtěžovat své okolí hlukem, koncentrací
drobné kriminality, provozem do nočních hodin, nehledě na
světelný smog z neonů, kterými oznamují svou přítomnost. 

Hazard obsahuje skrytou hrozbu!
Ano, žádný hráč si kromě nápisu „Hraješ-li, nevsázej vše!“ 
a omezení věku nepřečte sdělení, že automat vyplácí výhry
v poměru např. 70:30. Nemůže tak dopředu vědět, že stroj je
naprogramován tak, aby s ním hráči jako celek ve skuteč-
nosti nemohli vyhrát.

Hazard negativně ovlivňuje sociální klima!
Ano, zejména neukotvení mladiství, zvláště jsou-li zároveň
ponecháni bez pozitivního výchovného vlivu, či dospělí, hle-
dající únik od reality, jsou ohroženi jak návykem, tak ztrátou
sociálního zázemí. Toto vykořenění může být velmi vážné 
a v některých případech trvalé.

Hazard kulturní města a země nepodporují!
Ano, někde již nulovou toleranci hazardu opravdu vyhlásili.
Například Norské království omezilo hazard na svém území
s tím, že zájemci o hru využívají plovoucí kasina či herny na
trajektech, které Norsko spojují se zbytkem Evropy.

LESK A BÍDA HAZARDU – HRAJEŠ-LI, NEVSÁZEJ VŠE!
Nulová tolerance hazardu je poslední dobou mediálně protřásané téma. Čím více se blíží komunální
volby, tím hlasitěji se o nulové toleranci hovoří. Na této straně čtenářům Újezdského Zpravodaje před-
kládáme stanoviska odborníků, výhody a nevýhody přítomnosti hazardu v naší MČ. Jde o téma zcela
zásadní anebo o politickou vějičku? Vlastní názor si laskavý čtenář udělá sám.

MČ Praha 21 v loňském roce připomínkovala návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb., kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.
Jejím záměrem bylo: � Snížit počet heren. Ze stávajících 7 provozoven byl počet snížen na 2.

� Nepovolit souběh restaurace – herna z důvodu ochrany mladistvých.
� Znemožnit vznik nových provozoven.

Aktivizace některých spoluobčanů k tématu „Nulová tolerance heren“ a následná petice vyvolala v letošním roce (14. 5.
2014) druhou vlnu veřejného projednávání této problematiky. Veřejného projednání této otázky se zúčastnilo 18 osob, z
toho většinu tvořili ti, jichž se týkala otázka profesně – vedoucí příslušných odborů ÚMČ, policista, provozovatelé heren, za-
stupitelé. Občanů, které by otázka zajímala, přišlo minimum. V této úzké společnosti nenastal konsensus, ale ani nepřevá-
žil názor na zavedení nulové tolerance. Zde předkládáme některé argumenty a názory pro i proti nulové toleranci hazardu
v naší MČ:

PROČ HAZARD NEPOVOLOVAT PROČ HAZARD TOLEROVAT

Svoboda podnikání!

Je-li provozování heren jednou z regulérních (i když regulo-
vaných) forem podnikání, nemělo by se dotčeným podnika-
telům bránit, zejména když dodržují stanovené podmínky 
a řádně odvádí daně.

Variabilita možností!

Možností hrát o peníze, sázet či jinak „gamblit“ je dnes celá
řada. Jen malé procento hráčů chodí do heren. Většina z nich
hraje na internetové síti. Jsou zde i  možnosti sázek na sport,
koně či různé slosovací hry, podporované státní televizí. 

Nulová tolerance neznamená konec hazardu!

Zkušenosti mnohých měst a městských částí ukazují, že po
vyhlášení nulové tolerance hazardu v té oblasti se většina
heren stáhne „do podzemí“. Jednoduše tak, že se označí za
uzavřené kluby, kde se hra stane spolkovou činností. Tím se
značně omezí možnosti kontroly, ale hrát se nepřestane. Zá-
roveň nikde nenaroste policejní rozpočet na potírání nele-
gálních jevů v klubech (např. hra nezletilých).

Závislost je skrytá a zároveň přenosná!

Dle sdělení odborníků mají závislí na hazardu tzv. gambleři
tendenci se skrývat. Většinou proto hrají jinde, než žijí, aby
nebyli odhaleni. Když je jejich herna zavřena, velmi rychle si
najdou jinou, popř. hrají na internetu.

Závislost je nemoc, ale nevznikne u každého hráče!

Podle názorů odborníků je vznik závislosti věcí osobnosti, je-
jího charakteru, povahy, výchovy a dalších okolností. Ne-
souvisí se sociálním postavením, pohlavím ani např. 
s inteligencí. Jako u ostatních závislostí, ne každý, kdo pil
pivo, se stal alkoholikem, tak ani ten, kdo se někdy postavil
k automatu, se nestal na něm závislým.

Hazardu by měla předcházet prevence!

Přerozdělování finančních prostředků na sportovní, zájmo-
vou a spolkovou činnost se může někomu zdát nemravně
nastavené: 
Když ve vaší MČ povolíte hazard – dostanete peníze.
Když hazard nepovolíte – peníze nedostanete. 

Vyhláška ovšem hovoří o těchto penězích jako o prevenci:
Když vám dáme peníze – lidé se budou raději věnovat pod-
porovaným aktivitám a nebudou mít čas a chuť hrát hazard. 

Co prozradil krátký průzkum Zpravodaje
Bleskový průzkum mezi občany Újezda n. Lesy, provedený redakcí Zpravodaje,
se týkal 26 osob. Z odpovědí vyplynulo, že otázka tolerance hazardu je na okraji
zájmu oslovených obyvatel Újezda (připojili ihned jinou, pro ně ožehavější prob-
lematiku, většinou otázku dopravy). Dále se ukazuje, že většina lidí středního
věku a starších toleruje hrací automaty např. u záchodků restaurace s tím, že
sami na nich někdy dříve hráli a tvrdí, že automat pomáhá restauraci „uživit“
nebo udržet otevřenou. Dalším výsledkem průzkumu bylo, že automaty zají-
mají hlavně mladší hosty, kteří ovšem vědí, že jde jen a pouze o zábavu, a kdyby
stroj tzv. „dával“ víc, než se do něho nasype, nikdo by ho neprovozoval.

Vyjádření insp. R. Schustera, 
zástupce Městské policie
Kriminalita v naší MČ Praha 21 především na sídlišti Ro-
hožník je spojena spíše s výskytem bezdomovců než 
s existencí herny. Policie provádí pravidelné kontroly 
v hernách vzhledem k tomu, že je omezen vstup mladi-
stvých do 18ti let. Nemohou se zde vyskytovat ani kvůli
alkoholu; v restauracích s hracími automaty v minulosti
byli, ale Policie neprokázala, že zde mladiství hrají. Pro
Policii je nyní situace jednodušší, kontrolují pravidelně jen
jednu hernu - kontrola je možná 5 – 6 krát za noc, pokud
by objížděli více heren, ke kontrole by došlo 1 – 2 krát za
noc vzhledem k tomu, že mají k dispozici jedno vozidlo,
navíc Policie má na starost i jiné úkoly než jen herny.
Kriminalita jako taková  je součástí každého města, obce.
Je patrné, že zřízení herny, kasina v naší MČ nemá vliv na
růst negativních jevů – krádeží, bezdomovectví...

Vyjádření sociálního odboru MČ Praha 21
Vedoucí odboru Bc. Radka Lipanovičová uvedla, že na
území MČ Praha 21 nejsou oficiálně evidovány osoby 
s hráčskou patologií ani problémy rodin spojených s touto
závislostí. Naopak  sociální odbor poukazuje na své te-
rénní pracovníky, kteří jsou nápomocni těmto lidem v je-
jich životních situacích a při jednání s institucemi. 
Touto cestou nabízí pomoc občanům, kteří po přečtení
článku zjistí, že ji potřebují.

Celopražské srovnání počtu herních automatů
v absolutním množství a procentním poměru

Jak rozdělujeme dotace z heren
Magistrát hl. města Prahy rozděluje finance z odvodu z výherních hracích příst-
rojů a jiných technických herních zařízení dle postupu schváleného usnesením
Zastupitelstva HMP č. 21/3 ze dne 29.11.2013 jako účelově vázané 1) na sport mlá-
deže, 2) na kulturu, školství, sociální oblast a zdravotnictví. Určí částku, kterou
městské části poskytne a určí účel neinvestiční dotace. Poslední čtvrtletní splátku
dotace HMP Rada MČ Praha 21 rozdělila takto:

Rozdělení dotace MHMP pro oblast školství ve výši 165 500 Kč

název příspěvkové organizace třídy na 1 třídu vyplaceno  
(odd.)  v roce 2013

I.MŠ, Čentická 2222 3 6 100,00 18 300,00
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 5 6 100,00 30 500,00
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 3 6 100,00 18 300,00
MŠ Sluníčko, Polesná 1690 4 6 100,00 24 400,00
Masarykova ZŠ, Polesná 1690 12 6 100,00 74 000,00

Rozdělení dotace  MHMP na oblast sportu ve výši 165 500 Kč

počet počet počet
členů mládeže mládeže do vyplaceno

celkem do 18-ti let 18 let trvale v r. 2013
k 1.10.2013 hlášené

v Újezdě

TJ Sokol 218 59 59 55 200
Školní sportovní klub 290 268 179 15 600
FK Újezd nad Lesy 211 166 142 62 400
SK Kangsim Dojang 307 292 242 21 100
Balet Arabeska 130 128 128 11 200

Lucie Černá s využitím zdrojů OŠKMA21, tabulek a grafů FO ÚMČ P21

Co ukazují grafy o naší MČ
� v MČ Praha 21 je 0,3% hracích strojů z celkového počtu
na území hl. města 
� do statisticky sledovaného kasina Zipo chodí prům. 0,8
občana Újezda denně (nabízí se vtipná replika, který kou-
sek nechá doma, ale jde jen o statistiku), ostatní jsou přes-
polní
� peníze, které plynou do naší MČ jsou rozděleny na zá-
kladě počtu automatů v jednotlivých MČ, u naší městské
části je to cca 1 mil. ročně a jsou to i peníze, které jsou od-
váděny nejen z automatů, např. z velkých kasin v centru,
které hrací automaty vůbec nemají (viz tabulka)

Vypadají podobně, ale nejsou stejné
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1934 – 2014

80. výročí založení 
Masarykovy základní školy 

v Újezdě nad Lesy.

Oslava se koná 27. září 2014 v obou 

školních budovách, podrobnější informace 

přinese prázdninové a zářijové číslo 

Zpravodaje.

Akce Žákovského zastupitelstva
Vychovej si svého psa
Po dobu dvou dní, 23 -24. dubna se dvě skupiny Žákovského
zastupitelstva, každá s jedním kynologem a příslušníkem
MP účastnily akce Vychovej si svého psa. Jedna skupina byla
u 1. stupně Masarykovy ZŠ, druhá na Sídlišti Rohožník. Cel-
kem bylo zkontrolováno 21 psů. Chodilo se od 16 hodin do
18 hodin. Městská policie kontrolovala čipy nebo tetování
psů, kynologové byli připraveni odpovědět na otázky a my
jsme se ptali např. zda vám někde chybí koše na psí exkre-
menty, kde pejska venčíte, jestli používáte náhubek atd. Teď
výsledky zpracováváme. Děkujeme všem zúčastněným.

Pavlína Kašparová

Ve středu 30. dubna jsme měli na naší škole

Den prevence
Sešli jsme se v 8 hodin a třídní učitelé nás seznámili s programem dne, jeho or-
ganizací a jednotlivými úkoly, které budou řešit třídní týmy. Celý program začal
v 8.30 hod na školním hřišti ukázkou psovodů, poté jsme se po třídách rozešli na
určitá stanoviště. Ta byla rozdělena do dvou celků - a to pro 5. a 6. ročníky (Zdravý
životní styl, Prevence kouření, Policie ČR, 1. pomoc – Červený kříž, Volný čas – 
Neposeda, Prevence drog, Dopravní hřiště) a pro 7., 8, a 9. ročníky (Hasičský zá-
chranný sbor - auto, Ochrana obyv. za mimoř. situací, Prevence drog, Policie ČR,
Vojenská policie, Volný čas – Neposeda, 1. pomoc). Bohužel, hasiči museli odvo-
lat kvůli zásahu větší auto, ale podařilo se ho nahradit menším (autem na do-
pravní nehody).
Organizace celého projektu dopadla dobře, práce na každém stanovišti probíhala
25 minut a 5 minut bylo na přesun. Nakonec jsme spolu s  třídními učiteli vy-
hodnotili celý den. Naše třída (9. A) vyhodnotila jako nejlepší stanoviště Prevence
drog s úžasnými brýlemi: Kdo by nechtěl vidět jako člověk, který má v krvi 1,5
promile! A abych to nějak shrnula - den se vydařil, mohli jsme se dozvědět i ně-
jaké novinky a hlavně si odpočinout od učení. 

Gabriela Zaoralová  9. A

TŘEŤÝMY TŘÍDAMA 
PROBJEHLA OLIMPIJÁDA

V týdnu od 22. do 25. dubna proběhla ve 3. třídách olym-
piáda z českého jazyka ve třech kategoriích: mluvnická část,
recitace básně a vlastní tvorba na zadaná slova (jasný, klí-
ček, dopis, žlutá, bota, drahokam, studánka, žbluňk, 
zasmušilý, doputovat, tužka). V pátek 25. dubna byli v jed-
notlivých třídách vyhlášeni tři vítězové v každé kategorii.
Přikládáme ukázku z volné tvorby žáků.

Zahrádka v červnu
Měsíc červen s Medardem, kdy pranostika varuje „ Me-
dardova kápě, čtyřicet dní kape“, po velmi suché zimě 
i jaru snad zem případnou vláhu přijme a nebudeme ne-
šťastní z přebytku vody. Je to také měsíc, kdy vstupujeme
do krásného období léta. Teplo a vlhko je příčinou toho,
že zahrádkář se nezastaví, na zahrádce bojuje s plevely,
různými savými škůdci, padlím a plísněmi a hlavně plži,
kteří  mírnou zimu přežili bez velké úhony, a tak již 
v květnu jsme mohli pozorovat jejich velký výskyt. A tak
několik rad, jak bojovat s tímto vším neřádstvem:
- o plevelech jsme již psali minule, žádný nesmíme nechat
rozrůst a hlavně vysemenit. To platí zejména o ptačinci –
žabinci. Pokud se nám na zahradě objevil svlačec rolní –
jeho kořeny jsou až 3 metry hluboko, musíme použít 
totální herbicid.   
- slimáci -  v  místech, kde se vyskytují, můžeme proti nim
použít dusíkaté vápno, pálené vápno nebo speciální ná-
vnady jako je Vanish Slug Pellets - jedovatý pro lidi a do-
mácí zvířata. Ve sklenících a fóliovnících je možné
ošetřovat cestičky přípravkem Mesurol 50 WP.
Pokud máte obavu o domácí zvířata, nebo děti, použijte
biologicky odbouratelný přípravek NEUDORFF - Ferramol
- neškodí lidem, ježkům, psům, ani jiným domácím zvířa-
tům. Granule jsou odolné proti vodě a účinnou látkou je
sloučenina železa a fosforu, která se vyskytuje i ve volné
přírodě. 
- mandelinka bramborová - škodí na porostech brambor,
rajčat a lilku. Na zahradě je nejlépe brouky sbírat a likvi-
dovat, pokud je výskyt větší, je možné použít postřikové
přípravky Calypso 480 CS či Mospilan 20 SP.   
- padlí je houbová choroba rostlin, která se projevuje bílým
povlakem, který se může objevit téměř na všech částech
rostliny. Rostliny jsou touto chorobou ohroženy zejména
při suchém a teplém počasí. Toto počasí je také rozlišovací
faktor při určování mezi padlí a nepravou padlí, která se
projevuje stejně bílým povlakem, ovšem jen ve vlhku, 
a není pro rostliny tak ohrožující. Dobrou prevencí proti
padlí jsou postřiky fungicidními přípravky jako  je Discus
a Karathane New, Talent.   
- plísně -  plíseň  bramborová, která nejčastěji napadá po-
rosty brambor. Nezapomínejte však na napadení rostlin
rajčat, kde nejdříve vznikají šedozelené vodnaté skvrny na
nadzemních částech, které se rychle rozrůstají a postupně
hnědnou. Na listech jsou nejčastěji na okrajích. Na spodní
straně listů se ráno vyskytuje bělavý porost houby. Skvrny
postupně zasychají a během krátké doby usychají celé
listy. Nejtypičtější jsou skvrny na plodech. Ty jsou zpočátku
zelenohnědé a postupně se rozrůstají a tmavnou. Povrch
skvrn je nerovný a na průřezu skvrny hluboko zasahují do
středu plodů. Dužina napadených plodů je ztvrdlá, ne-
konzumovatelná. Napadené plody nedozrávají. Plísní
bramborovou jsou polní (venkovní) kultury napadané více
než kultury rychlené. 
V našich podmínkách napadá plíseň okurková kromě
všech druhů a typů okurek i cukrové melouny. Na listech
vznikají zpočátku žlutozelené skvrny, které jsou u někte-
rých odrůd ostře ohraničené listovými žilkami a u jiných
jsou rozptýlené. Napadené pletivo hnědne, zasychá a celé
rostliny postupně hynou. Ochranné přípravky na plísně
jsou např. Akrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Kocide, Ku-
prikol 50,  Previcur Energy. 
Novinkou je přípravek IFINITO. Je určen pro účinnou
ochranu brambor, rajčat, okurek a cibule proti plísním. 

Žákovská anketa
Členové Žákovského zastupitelstva 22. 4. stáli před Lidlem,
Penny a Albertem a zastavovali občany, kterých se ptali: 
S čím jste v Újezdě spokojeni x nespokojeni, Co byste chtěli
změnit a jak na to? Celkem 69 občanů odpovědělo. Největší
spokojenost je s dopravou, lesem a obchody, nejmenší s hlu-
kem z dopravy a stavem silnic. Nejvíce si občané stěžovali na
nepořádek v lese a vandalismus. Kompletní výsledky přine-
seme v letním dvojčísle. Děti se nesetkaly jenom s příjem-
nými reakcemi lidí. Děkujeme proto těm, kteří byli ochotní
s nimi diskutovat.

Iva Hájková, OŠKMA21 Újezdské taekwondo pokračuje 
v sezóně dalšími úspěchy

Jak jsme nastínili v minulém čísle Zpra-
vodaje, po úspěšném rozjezdu sezóny
se újezdské taekwondo se vší vervou
zapojilo do dalších bojů a naše snaha
přinesla poslední dubnový víkend za-
sloužené ovoce. 
Kangsim Dojang vyslal své zástupce jak
na turnaj sportovního zápasu (kyorugi),
tak na turnaj závodních sestav (po-
omse). V sobotu se na sportovním zá-
pase v Olomouci prezentovaly jak
nejmladší posily našeho závodního
týmu, tak staří, ostřílení mazáci. Z těch
nejmladších to byli čtyři újezdští ze
skupiny Draků, kteří teprve nedávno
posílili náš závodní tým a vyjeli na svůj
historicky druhý turnaj. S podporou
zkušenějších se však ani oni na zápa-
sových plochách neztratili. Výsledkem
celodenního vytrvalého zápasení bylo
nejen mnoho skvělých individuálních
výsledků, ale především pohár za
skvělé celkové 2. místo v soutěži týmů! 

Povzbuzeni skvělými výsledky, vydali
se v neděli naši závodníci také do Ko-
lína na turnaj v závodních sestavách.

Na kolínském prestižním a doposud
největším českém turnaji jsme obhajo-
vali loňské prvenství. Cíl byl tedy jasný.
Přes rekordní účast nejen českých, ale 
i zahraničních soupeřů, se nám poda-
řilo získat 21 medailí a umístit se na vy-
nikajícím 1. místě a přivézt obrovský
putovní pohár zpět do Újezda!

Kangsim se na dubnových kláních pre-
zentoval na výbornou a hodil rukavici
do ringu všem klubům a závodním
týmům, kteří mu budou konkurovat na
mistrovství České republiky.

Od 1. 6. 2014 nabíráme do našeho od-
dílu nové členy a to od 6 let až po do-
spělé či starší cvičence. Nábor probíhá
prostřednictvím našich internetových
stránek www.kangsim.cz. Naleznete
zde všechny potřebné informace i při-
hlašovací formulář. Budeme rádi,
pokud noví zájemci posílí naše řady 
a do budoucna nám pomohou získávat
další úspěchy, či si prostě jen taek-
wondo oblíbí.

text a foto Marek Doxanský  

Třídní učitelky 3. tříd Masarykovy ZŠ

Patogenní houby jsou likvidovány v několika fázích vývojo-
vého cyklu. Je odolný proti dešti. Působí preventivně a lé-
čebně 24 - 48 hodin po zasažení infekcí. 
- saví škůdci, mšice, molice, puklice - přípravky  Kalypso 480
CS, Mospilan 20 SP, Decis, Pirimor a ryze přírodní postřik
Rock Effect účinkuje na savé škůdce jako jsou mšice, molice,
svilušky, třásněnky, červci - puklice (v raném stadiu). Při kon-
taktu okamžitě saví škůdci hynou, je možno ho použít na
okrasné rostliny i zeleninu. 
POZOR – velkým  pomocníkem na zahradě je slunéčko sed-
mitečné, jeho kukly požírají mšice. Nepleťte si kukly slu-
néčka s larvami mandelinky bramborové. Velikostně i bar-
vou jsou si velmi podobné, ale rozdíl je jasný. Kukly slunéčka
pevně drží na listech, nepohybují se, nemají nohy. Larvy
mandelinky mají jasně viditelnou hlavu a nožičky, pohybují
se a ožírají listy.  
U všech přípravků čtěte pečlivě přiložené  návody!

Na Vaše osobní dotazy rádi odpovíme na našich interneto-
vých stránkách  www.kvetyujezda.ic.cz 

za Výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy    
Blanka Exnerová 

Mgr. Miroslav Kurka, ředitel školy
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Velká prázdninová 
soutěž  pro předškoláky!

Komunitní terénní program organizace
Neposeda si může obout ČASovanou botu!

Václav Petras 
a Újezd nad Lesy
S lítostí sdělujeme, že 21. dubna 2014
zemřel pan Václav Petras, újezdský
rodák, ve věku nedožitých 87 let. 

Újezd nad Lesy hrál v jeho životě důle-
žitou roli. Narodil se tu v roce 1927, 
v době, kdy jeho rodiče sice bydleli 
v Praze, ale v Újezdě měli pronajatý
jeden pokoj jako letní byt. Později si
koupili parcelu v Nové Sibřině (dnes je
rovněž součástí Újezda nad Lesy), 
a smontovali na ní letní chatku. Náš
táta Václav spolu s bratrem Jirkou a ses-
trou Irenou v Újezdě prožíval víkendy 
a prázdniny s rodiči na chatě. Jako
osmnáctiletý mládenec na sklonku 
2. světové války pomáhal v boji s ustu-
pujícími Němci mezi Úvaly a Újezdem,
v Újezdě si našel nevěstu Milenu Pod-
horskou, oženil se s ní v roce 1952 
v tehdejší budově národního výboru
přesně naproti svému rodnému domu. 

Jeho tatínek byl z Vysokého Mýta 
a pracoval jako dílovedoucí a mistr ve
firmě Karma v Praze a v Č. Brodě. Vy-
nalezl dětskou pojistku na plynové
spotřebiče. Později se stal v Karmě 
ředitelem. Babička byla z Chotěboře. 
Táta jako kluk chodil do obecné školy 
v Praze na Palmovce a do měšťanské
školy v Libni proti Libeňskému zá-
mečku. Po tatínkovi zdědil  manuální
zručnost. Během válečných let se vy-
učil soustružníkem - nástrojařem v ČKD
Praha. Po válce šel sloužit do armády. 

Později jako důchodce – voják - pod-
plukovník ve výslužbě – trávil v Újezdě
většinu času. Pracoval na zahradě, uží-
val si vnoučata, věnoval se soustruž-
nickým pracím, které ho stále bavily.
Choval domácí zvířata, pěstoval zele-
ninu. Pracoval pro různé zájmové or-
ganizace  –  zahrádkáře, Svaz invalidů
a SPCCH. Dobře hrál na harmoniku 
a zpíval. Bavilo ho malovat obrazy, zej-
ména krajiny. Hrál rád a dobře šachy,
rád houbařil. Rád chodil do Újezd-
ského muzea. 
Celý život rád cestoval po Čechách i po
světě, a rád se vracel domů do Prahy,
do Újezda. Říkával: „Procestoval jsem
celý svět, byl jsem i v Americe, ale ta-
kovou krásnou krajinu, jako je ta naše
česká, jsem nikde neviděl.“

V roce 2008 ho na zahradě zastihl in-
farkt myokardu. Zachránili ho obětaví
sousedé Makalovi, kteří mu poskytli
první pomoc a přivolali záchranku,
takže se dobře zotavil a následky byly
minimální.

I poslední léta života strávil v plné ak-
tivitě. Se syny jezdil na výlety, chodil na
výstavy, do divadla, do kina. Byl veselý
a fit, i v 86 letech četl bez brýlí. Bude
nám scházet.  
S láskou vzpomínají

synové Jan a Milan s rodinami

S Neposedou v létě

Jakub Kohák se zbláznil 
do recyklace - vyzývá ve fotbale třídiče z celého Česka

Režisér a známý fotbalový fanatik Jakub Kohák se nově zamiloval do recyklace
starého elektra. Jeho vášeň došla tak daleko, že dal dohromady fotbalový tým
známých hvězd a vyzývá všechny další třídiče elektrospotřebičů na souboj!

S třídiči elektra a zároveň skvělými fotbalisty se zjevně roztrhl pytel. K Jakubu
Kohákovi se totiž přidal třeba i Zdeněk Grygera, Jaromír Blažek, Radoslav
Kováč nebo Marek Jankulovski. Ti všichni a ještě další vyzývají všechny milov-
níky fotbalu z celé České republiky, aby se s nimi utkali v malé kopané.
„Tak určitě,“ vysvětluje Jakub Kohák, „víme, že Češi jsou národ čutálistů, takže
je chceme vyburcovat k pořádným výkonům. Jak na hřišti, tak mimo něj.“ Tur-
naje s týmem hvězd se totiž může účastnit každý tým, který se zaregistruje na
www.mobilcup.cz a nasbírá co nejvíc starých mobilních telefonů.
Vítěze čeká zájezd na Ligu mistrů, další špílmachry pak třeba fotbalové dresy,
míče, zásoby piva nebo nové mobilní telefony. Celý turnaj má navíc charita-
tivní rozměr. „Kromě toho, že lidé pomůžou životnímu prostředí díky recy-
klaci starých mobilů, podpoří také dobrou věc. Výsledkem turnaje totiž bude
i půlmilionový dar Nadačnímu fondu Zelený život,“ říká Alena Šeredová, pat-
ronka charitativního projektu Gambrinusligy.
Mobilcup je výsledkem spojení neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá
zpětným odběrem starého elektra, společnosti Samsung a Nadačního fondu
Zelený život. Princip je v tom, že lidé vysbírají staré telefony, které se jinak
často válí v šuplíku, a ASEKOL pak věnuje finanční dar programu Zelený život.
„Lidem doma leží ladem až 8,5 milionu starých mobilů. Chceme je všechny zís-
kat a předat k recyklaci. Díky partnerům projektu budeme moci podpořit 
Nadační fond Zelený život v jejich snaze pomáhat handicapovaným a ohro-
ženým dětem,“ vysvětluje Kristina Mikulová ze společnosti ASEKOL.

Více informací je k dispozici na www.mobilcup.cz. 

V sobotu 26. dubna 2014 se náš oddíl volejbalu „ÚJEZD-
SKÉ SOVY“ sportovního oddílu SK JOKY, zúčastnil kraj-
ského kola zeleného minivolejbalu. Byl to náš úplně
první turnaj, na který jsme přihlásili dvě družstva.
Vzhledem k tomu, že naše děti neměly žádné zku-
šenosti, ne-
kladli jsme

na ně vysoké nároky, a o to více nás
mile překvapilo družstvo ,,A“, které se
umístilo na 13. místě a porazilo ně-
která zkušenější družstva. Ani 16.
místo družstva ,,B“ pro nás nebylo
zklamáním. I ono předvedlo, že do
budoucna má šanci se uplatnit v kon-
kurenci.

Jsme krátce založený volejbalový
oddíl  otevřený  pro nové zájemce.
Naše volejbalová skupina trénuje ve
středu a v pátek v hale v Běchovicích
a od září plánujeme účast družstev
mladších žáků a žákyň v mistrov-
ských soutěžích. Přijímáme děti roč-
níku 2005 a starší.  Zájemci o členství
v našem  oddílu se mohou již zúčast-
nit soustředění pořádaného našim
volejbalovým oddílem v posledním

Poděkování
Za milá přání k životnímu jubileu děkuji Úřadu MČ Praha 21, 
základním organizacím SPCCH a KAS – sdružení důchodců.

Váňová Helena

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD – PŮD,
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ, PLOTY, 

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

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

PROVÁDÍME VŠE KOLEM DOMU

– školka a jes-
ličky, působící již 10. rok v Újezdě nad
lesy, připravily pro všechny místní
předškoláky velkou prázdninovou sou-
těž. 
Každý týden bude vyhlášen na
www.vzahrade.cz jeden domácí úkol,
za jehož splnění děti získají výherní
kartičku. Další kartičky obdrží děti při
plnění denních úkolů přímo v Baby-
centru V zahradě. Vždy na konci týdne
proběhne slosování kartiček a výherci
získají hezké ceny. Soutěže se mohou
zúčastnit i děti, které nenavštěvují

Baby centrum V zahradě, ale samo-
zřejmě čím více kartiček, tím větší
šance na výhru:-))
V závěru prázdnin se uskuteční velké
slosování o hlavní cenu.  A o co se
hraje? Výherce získá jízdu v limuzíně
Hummer s hostinou z vyhlášené újezd-
ské restaurace Krokodýl až pro deset
osob!!! 

Vše o soutěži i o prázdninovém pro-
gramu Baby centra V zahradě pro před-
školáky i školní děti najdete na
www.vzahrade.cz

Jedno z poslání organizace Neposeda je
podporovat lidi v aktivním využívání
volného času. 
V  letních měsících se proto provoz Níz-
koprahových klubů HoPo a Autobus
omezují, čerpají se dovolené a pracov-
níci vyrážejí více do terénu po Horních
a Dolních Počernicích, Běchovicích,
Újezdě nad Lesy, Kyjích a Hostavicích.
První týden prázdnin odjíždí  pracov-
níci NZDM HoPo spolu s vybranými ná-
vštěvníky ve věku 11-18 let, se kterými
dlouhodobě spolupracuje, na plnění
cílů týkajících se vztahů, školy a cho-
vání, na čtyřdenní výjezd do přírody.
Možnost individuálních konzultací po
předchozí domluvě je v prostorách
NZDM HoPo a Autobus neustále v pro-
vozu. 
Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy
i v Běchovicích, provoz herny, kroužků 

a vzdělávacích programů se od 16. 6.
přerušuje a 1. 9. opět nabídne svůj bo-
hatý program pro děti a rodiče. 
O prázdninách startují čtyři letní pří-
městské tábory, na které se každým
rokem těší celý Neposedný tým pracov-
níků.
Pracovníky z Komunitního terénu bu-
dete v létě potkávat tak, jak jste zvyklí,
tedy od pondělí do pátku. Protože i pra-
covníci ale čerpají dovolené, dojde 
v této souvislosti ke změně otevíracích
hodin. Aktuální informace najdete na
našich stránkách www.neposeda.org. 
Budeme se těšit na společná setkání
během letních prosluněných dní. 
Přejeme Vám za celý tým organizace
Neposeda krásné a slunečné léto plné
pozitivních zkušeností a zážitků.

Markéta Feniková, zástupce ředitelky

Česká asociace streetwork, profesní
sdružení odborníků a poskytovatelů
nízkoprahových sociálních služeb pra-
cujících metodou kontaktní práce, udě-
lovala v pondělí 5. 5. 2014 svou výroční
cenu za největší přínos v oboru nízko-
prahových sociálních služeb ČASovaná
bota. Jedním z vítězů se stal Komunitní
terénní program organizace Neposeda,
a to v kategorii „skokan roku“, určené
pro pracovníka nebo zařízení, který
resp. které v oboru působí méně než
dva roky. Nominaci na toto ocenění si
vysloužila i naše další služba Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež HoPo.
Díky práci preventivních sociálních slu-
žeb, jako jsou terénní programy a níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež
(NZDM), se daří včas zachytit různé

formy rizikového chování, jako jsou zá-
školáctví, experimentování s drogami,
ale i závislosti, šikana, sociální vylou-
čení, bezdomovectví, sebepoškozování,
dokonce pokusy o sebevraždy nebo se-
xuální zneužívání. Nelehká práce s mlá-
deží, ale i dalšími skupinami obyvatel
ohroženými negativními sociálními
jevy, si zaslouží ocenění. 
Našeho vítězství si velice vážíme, záro-
veň jsme si však vědomi závazku, který
z ocenění plyne, a to dál poskytovat kva-
litní služby a usilovat o jejich rozvoj.
Na závěr bych ještě ráda poděkovala

městským částem Praha – Běchovice,
Praha 20 a Praha 21 za jejich podporu,
které se nám od nich dostává, protože
je získání ČASované boty také jejich zá-
sluha.

text a foto Mgr. Vanda Zemanová, ředitelka

archiv BCv zahradě

Újezdské sovy - volejbal - nabízí členství
týdnu srpna. 
Činnost našeho oddílu je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy.     

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

foto archiv VO Újezdské sovy 
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NOVĚ OTEVŘENÝ
OBCHOD

placená inzerce

VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce

včetně rozvodů podlahového topení, solární

techniky, možnost zpracování projektové

dokumentace. Plynařské práce vč. revize

potrubí. Drobné stavební práce. Tuto činnost

Vám dokáži zajistit na klíč. 

Tel: +420 730 820 448
David Brázda

Sídlo firmy: 

Bělušická 1722, Újezd nad Lesy

email: 

topeni.plyn.voda@seznam.cz

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

vinylové podlahy - plovoucí, lepené

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492

tel. 281 971 284, 603 523 210

www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,

Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •

zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných

domů aj. • vše možno na klíč

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
opravy v domácnostech, údržba zahrady a další služby.
Slevy pro stálé zákazníky a seniory. Vybrané služby
a doprava po Újezdě nad Lesy zdarma. Ceny bez DPH.

www.domaciopravy.cz 
petariha@email.cz                                     733 541 242
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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.
Příští číslo Zpravodaje bude prázdninovým dvojčíslem, další vyjde až počátkem září.

Uzávěrka příštího dvojčísla 
pro veřejnost  15.  června 2014.

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


