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Výzva k občanům Újezda nad Lesy
k 70. výročí ukončení druhé světové války 

v Evropě

Vážení spoluobčané a sousedé, 
p   rvní měsíc roku 2015 je za námi, jaro se blíží mílovými
kroky a sněhu jsme si ještě neužili, dobrou zprávou je, že je
to pro nás všechny ekonomicky výhodné, tou horší zprá-
vou je, že tím trpí matka příroda. Aby nebylo těch špatných
zpráv málo, tak první zprávy z Magistrátu hovoří o tom, že
se naplní slova starého vedení naší radnice a naše městská
část pravděpodobně obdrží nižší rozpočet, než tomu bylo
loňský rok, a to snížený o celé 3 miliony korun. Toto sní-
žení nám způsobí veliké problémy s pokračováním v plá-
novaných investicích do oprav, údržby, v investicích
nových, s provozem základní školy a mateřských školek 
a v neposlední řadě i chodu úřadu. Je velká škoda, že se
proti snížení rozpočtu nezabojovalo v předchozím roce, my
jsme bohužel neměli dostatek času, abychom to mohli
ovlivnit, protože ustavující zastupitelstvo Magistrátu hlav-
ního města Prahy se konalo až 26. listopadu. I přesto ne-
házím flintu do žita a od samého počátku intenzivně
jednám s radními na Magistrátu, abych získal pro měst-
skou část další finanční prostředky.
Určitě musím také ve svém příspěvku připomenout důle-

Zleva: Erik Maleček, Kateřina Skotnicová, Lucie Ohnisková, Eliška Vlachová, Marek Doxanský, Anna Velebová, Oldřich Jandl, 
Anna Kořánová, Aneta Procházková, Michal Brůček

Termín jarních prázdnin se nezadržitelně blíží a spolu s ním i potřeba
zajistit program pro děti v době, kdy nebudou chodit do školy. Nabí-
dek je celá řada, záleží jen na možnostech rodiny i na zájmech a ko-
níčcích dětí. Porovnejte různé varianty, ještě je čas na zajištění
pěkných zážitků nejen pro děti, ale i pro dospělé. O jarních prázdni-
nách míří na hory školáci i celé rodiny. Ať již na sjezdovce, či na běž-
kách, užijí si malí i velcí. Jak horskou výpravu zorganizovat a zařídit
vše tak, abychom se vraceli odpočatí a veselí? Přinášíme několik rad,
které se vyplatí dodržet.
Je jedno, jestli vaše ratolest stráví volné dny na horách na dětské akci
sama, či jedete všichni, dbejte, abyste zajistili potřebnou výbavu. Do-
posud nebylo mnoho sněhu, poslední dny se však zdá, že zima bude
přeci jen „lyžovací“. Podívejte se, zda dítěti vyhovují původní lyže a jest-
li je má seřízené podle aktuální výšky a váhy. Případný servis není
drahý a stojí za to jej nepodceňovat. Jestliže nechcete do lyží investo-
vat, je řada půjčoven, které vám lyže poskytnou již seřízené. Některé
z nich nabízejí zajímavou možnost dlouhodobé zápůjčky, kdy vyba-
vení „roste s dětmi“. Samozřejmostí pro malé lyžaře, kromě funkčního
teplého oblečení, náhradních ponožek a rukavic, musí být také helma. 
Už cesta na svahy vám může udělat radost. Nezapomeňte přibalit ob-
čerstvení a zkuste si vymyslet nějakou hru. Než abyste poslouchali
věčné „už tam budem?“, zkuste dát dětem za úkol spočítat třeba
všechny koně, vlaky, červená auta atd. Můžete zkusit slovní fotbal 
a jistě přijdete i na další hry.

žité lednové dny, 1. ledna slavíme nejen Nový rok, ale také si
připomínáme Den obnovy samostatného českého státu, 
16. ledna jsme si připomněli čin mladého Jana Palacha a důle-
žitým datem je i 27. leden, Den památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti.
Pro předškolní děti v Újezdě byly důležitými lednovými dny 15.
a 16. leden, kdy proběhl zápis do prvních tříd v Masarykově
základní škole. Vypadá to, že i ve školním roce 2015/2016 při-
vítáme nové žáčky v šesti prvních třídách, o to víc se budeme
snažit dotáhnout plánovanou přístavbu školy a zajistit její fi-
nancování, které dosud zajištěno není. Je to jednou z našich
priorit, protože dětí se nám ve školkách tlačí stále velmi
mnoho…
Na závěr chci i touto cestou poděkovat mnoha spoluobčanům,
kteří za mnou chodí s podnětnými a dobrými nápady a nabí-
zejí nám spolupráci, velmi si toho vážíme.

Přeji vám krásné únorové dny a doufejme, že na dveře konečně
zaklepe zima a že si alespoň v únoru postavíme s našimi dětmi
sněhuláky.

Zdeněk Růžička, váš starosta

foto měsíce

Vážení občané Újezda nad Lesy 
a okolí, chtěli bychom prostřednic-
tvím Újezdského zpravodaje vyzvat
ke spolupráci všechny, jejichž rodin
se jakkoliv dotkly průběh a dopady
2. světové války. Uvítáme příspěvky 
k tomuto důležitému projektu, při-
pravovanému k 70. výročí ukonče-
ní 2. světové války. Události, které
účastníci války zažili, zaznamenali,
zachytili na fotografiích nebo jim
byly zprostředkovaně předány z ge-
nerace na generaci, hodláme zpra-
covat a vydat v publikaci, týkající se
zapojení našich občanů v národ-

ním boji za svobodu. Popíšeme, jak pro-
bíhala válka v našem regionu, jak se
kdo zapojil do domácího, či zahranič-
ního odboje, kdo byl jakkoliv omezen
na svobodě, internován, či odvlečen 
z důvodů persekuce politické, národní,
rasové či náboženské a byl při těchto
činnostech usmrcen nebo raněn.
Veškerou korespondenci a dotazy, pro-
sím, směřujte na níže uvedené adresy:
Ing. Jan Vondráček -
paclavice@volny.cz, mob.: 605 530 719
Eva.Danielova@gopas.cz, 
mob.: 602 660 684

Muzejní rada ÚM

Jarní prázdniny - směr na hory

Vybrat si ubytování podle náročnosti a také stavu peněženky dnes
není velký problém. Často lze využít i nabídky ubytování dětí zdarma
anebo dalších různých slev. Ubytování v hotelu podmiňuje i způsob
stravování, kdy si můžeme odpočinout od vaření a využívat restau-
raci. Toužíte-li po ekonomičtějším pobytu a chcete-li mít možnost
dětem vařit tak, jak jste zvyklí z domova, je nejlepší volbou ubytování
v apartmánu.  V mnoha zahraničních apartmánech můžete využít 
i službu ranní donášky čerstvého pečiva. Když si objednáte tento ser-
vis, každé ráno vám na klice bude viset taška plná voňavých čerstvých
křupavých houstiček a uznejte, že krásnější start do nového rána si
lze těžko představit. Když housku namažete dětem na svah k svačině,
jistě to při náročném pohybu na lyžích ocení. Nezapomínejte, potřeba

energie zejména u dětí je na horách větší než ob-
vykle. Když během lyžování či výletu začne být vaše
ratolest rozmrzelá a ufňukaná, zkuste teplý sladký
čaj z termosky, přidejte ovoce a klidně nějakou tu
sladkost, možná se stanete svědkem malého zázra-
ku, kdy se z malého protivy opět stane sluníčko. 
Přísloví říká „ve zdravém těle zdravý duch“ a spor-
tovní nadšenci vítají prázdniny jako ideální čas, kdy
mohou děti odpojit od televize a elektroniky. „Pav-
líku, musíš dát váhu na vnitřní lyži a tou vnější po
obvodu oblouku udržovat rychlost…“ ohromený
výraz prvňáka po této instruktáže z úst babičky by

přesvědčil každého o přínosu lyžařských škol, kde
výuku instruktoři přizpůsobí věku i schopnostem
malých lyžníků. Chcete-li, aby děti pohyb bavil, ne-
zapomeňte střídat aktivity. Běžky i sjezdovky jsou
prima, ale děti bude určitě bavit i jízda na bobech
anebo se jen tak zahrabávat do sněhu. Teprve sport
proložený a zakončený podobnými aktivitami 
vykouzlí rozzářené oči a úsměv od ucha k uchu.
Tak tedy sportu zdar a koulování zvláště!

Lucie Černá
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Sloupek zastupitelů

Z a m ě ř e n o  n a  ž i v o t n í  p r o s t ř e d íAktuality z RMč
1. Termíny jednání rad a zastupitelstva
RMČ odsouhlasila termíny pro svá jed-
nání na první pololetí roku 2015, dále byl
odsouhlasen termín jednání příštího ZMČ
23. 3. 2015. Datum jednání ZMČ byl sta-
noven s ohledem na schvalování rozpočtu
HMP.
2. navýšení odměny za práci v přestup-
kové komisi
Schvaluje - navýšení měsíční odměny za
práci v Přestupkové komisi paní Martině
Nejtkové od 1. 1. 2015.
3. Prodej bytů ve vlastnictví MČ Praha 21
Bere na vědomí – žádosti zájemců o koupi
bytů na sídlišti Rohožník a znalecké po-
sudky, kterými byla stanovena cena bytů.
RMČ odkládá rozhodnutí o případném
prodeji bytů na 2. polovinu roku 2015.
4. Standard opravy bytů
Bere na vědomí – 2 varianty standardu
opravy volných bytů ve vlastnictví MČ na
sídlišti Rohožník a ukládá OMI ve spolu-
práci s VHČ připravit návrh výběrového ří-
zení pro veřejnou zakázku malého roz-

MuDr. Jaroslav Jeníček, cSc / Svobodní
Stává se pravidlem, že na trhu neuspěje ten, kdo nabízí nejkva-
litnější a nejlevnější služby, ale ten, kdo ukořistí dotace z nespo-
četných dotačních programů (Politický program Strany svobod-
ných občanů/ svobodné podnikání). Ačkoli se nás to týká jen
napůl, je rekonstrukce kolejí a nádraží v Klánovicích zářným pří-
kladem využití nebo spíš zneužití dotačních peněz. Za prvé do
nového podchodu teče a tak nebyl otevřen dle plánu, co s ním dál
je zatím celkem tvrdý oříšek. Chyba zřejmě nastala už v projektu
a v klidu byla dovedena do neúspěšného konce. Za druhé ba-
riéra z kamenů a drátěných sítí. Asi už není dražší forma oploce-
ní. Ale co, vždyť na to máme dotace, tak proč se chovat racio-
nálně, možná má něčí kamarád firmu zrovinka na tuhle práci.
Kdo by se staral o to, že malé kameny propadávají oky sítí nebo
je lze snadno shora vyndat. Že by vhodná „munice“ třeba na
klukovské půtky? Zase veřejné a dotační peníze. Doufám, že sou-
časnost Prahy 21 bude co do péče o věci veřejné zodpovědnější.

Plán výstavby inženýrských
sítí ve Chmelické ulici

V druhé polovině dubna 2015 se předpo-
kládá zahájení opravy a výstavby kanali-
zace v ulici Chmelická. Délka stavebních
prací je dodavatelskou firmou odhadována
na cca 15 týdnů. Následně po dokončení
prací na kanalizaci bude během  září 2015
zahájena oprava plynovodního řadu v délce
realizace 6 - 8 týdnů. Po dokončení veške-
rých výkopových prací je plánováno uve-
dení vozovky do původního stavu tj.
asfaltový kryt v šíři min. 4,5m s podkladem
ze štěrkodrti.

Díra - nedíra
Na křižovatce Polesná x Čenovická došlo 
k havárii vody. Havárie byla řádně nahlá-
šena k 15. 1. a ukončení 21. 1. V současné
chvíli by tedy měl již být opraven povrch. 
S PVK byla domluvena i oprava rozjetého
„zeleného pasu“. Havárií  míváme měsíčně
hlášeno 10 až 20. Jedná se o mimořádné ne-
plánované události, které s příslušnými
správci sítí evidujeme a po opravách ná-
sledně kontrolujeme, popřípadě po dobu
záruk reklamujeme. V případě havárií se
mohou občané kdykoliv obracet na správce
místních komunikací MČ Praha 21  - odbor
OMI, který podá příslušné informace. 

Přístavba Masary-
kovy základní školy
MČ Praha 21 podala v srpnu mi-
nulého roku žádost o finanční pro-
středky ve výši 30 mil. Kč na
přístavbu naší základní školy do
programu „Rozvoj výukových ka-
pacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samospráv-
nými celky“, vyhlášeného Minis-
terstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Bylo ale podáno okolo
550 žádostí. V roce 2014 bylo pod-
pořeno 12 žádostí, pro rok 2015
zatím výsledky nejsou známy. Ve
spolupráci s vedením základní
školy a Odborem majetku a inves-
tic ÚMČ Praha 21 je zpracován pro-
jekt na 4 třídy, šatny, sociální
zařízení a další provozní místnosti.
Požadavek na finanční prostředky
jsme podali i na Magistrát hl.
města Prahy. Podle demografické
studie zpracované katedrou de-
mografie Vysoké školy ekonomické
v Praze, by měl počet žáků školy
stále narůstat. V případě získání fi-
nančních prostředků bychom
chtěli přístavbu uvést do provozu
nejdéle od šk. roku 2016/2017.

Iva Hájková, OŠKMA 21

Žehušickou ulici čeká výstavba nových domů
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně stavební činnosti při komu-
nikaci Žehušická stavební úřad sděluje, že na základě územního rozhod-
nutí ze srpna 2013 bylo povoleno rozdělení pozemku za účelem výstavby
6 rodinných domů. Realizace přípojek pro tyto pozemky proběhla na zá-
kladě souhlasů z února 2014. Území dotčené výše uvedeným stavebním
záměrem je územním plánem určeno pro realizaci staveb pro bydlení.

Ing. Jan Kupr, vedoucí SÚ Praha 21

Při podzimním výlovu a vypuštění rybníka u cesty ke Kolodě-
jům, Dubinská ulice, byl zjištěn nevyhovující stav břehů rybníka. 
Nejhorší  je podemletí jeho břehů. Břehová eroze je ve vysokém
stupni. Podemletí břehů o 0,15 - 1,0 m je v takové míře, že se sa-
movolně odtrhávají velké celky zeminy. Závažné na tom je, že
při napuštěném rybníku není nebezpečí předvídatelné, protože
podemletí břehů není viditelné. Rybník se nachází 
v obytné části Újezda, je cílem procházek a klidné
místo pro hraní dětí. Hrozí zde jejich ohrožení pou-
hým vstupem na břehové hrany. Pro děti, neplavce 
a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
je tento stav břehů životu nebezpečný. Proto byly na
břeh umístěny výstražné cedule se zákazem vstupu
a jejich odůvodnění. Proto prosíme, na břehy nevstu-
pujte, dokud nebudou provedeny opravy, a to ani 
v případě, že by vandalové cedule zničili. 
Převisy břehů budou provizorně strženy, jakmile tyto
práce a s nimi spojené zakalení vody neohrozí zazi-
mované ryby. Následně, po zajištění finančních pro-
středků a potřebných povolení, budou břehy MČ
Praha 21 řádně opraveny nahrazením měkkých hli-
nitých břehů břehy z hrubého kameniva.
Dobrá zpráva je, že hráz rybníka, včetně výpustního

Zateplení MŠ Rohožník
V roce 2014 byla provedena projektová a fi-
nanční příprava pro další fázi zateplení MŠ
Rohožník. Po již dříve provedené výměně
oken a zateplení obvodových stěn, bude o le-
tošních letních prázdninách (1. 7. – 17. 8. 2015)
provedeno zateplení střechy, spojené s insta-
lací nové střešní krytiny, včetně souvisejících
konstrukcí, jako je oplechování, prostupy od-
větrání kanalizace, vzduchotechnika, hromo-
svod, a také zateplení stropu suterénu (tech-
nické podlaží). Byla zpracována projektová
dokumentace, na jejímž základě bylo prove-
deno výběrové řízení na dodavatele stavby. 
V prosinci 2014 byla vybrána firma DKS, s.r.o.,
která předložila z uchazečů nejnižší nabídku
v hodnotě 3,63 miliónu Kč, včetně DPH. 
Zároveň bylo v červnu 2014 získáno v rámci
Operačního programu Životního prostředí
(OPŽP) z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) rozhodnutí o poskytnutí
podpory. Na základě tohoto rozhodnutí bylo
MČ Praha 21 přislíbeno spolufinancování
akce z dotace OPŽP ve výši 2,4 miliónu Kč. 
V lednu 2015 byly, po získání kladného vyjá-
dření všech dotčených a po provedení výbě-
rového řízení na dodavatele stavby, na SFŽP
odeslány všechny potřebné doklady, podmi-
ňující poskytnutí této dotace. Zbývající část
nákladů bude hrazena z rozpočtu MČ 
Praha 21.

ÚMČ P21, OMI

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
7. února Valdovská x Hrádková

Druhanická x Staroújezdská
21. února Rohožnická (na parkovišti u Alberta)

Toušická (u spořitelny)
Co do kontejnerů patří:
starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).
Co do kontejnerů nepatří:
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 elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mra-
záky).
Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. Termíny kontejnerů navrhuje
OŽPD ÚMČ Praha 21.     M. Švejnoha -  tel: 281 012 943

NEZAPOMEňTE NA ROčNí HLášENí O ODPADEcH
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Újezdského zpravodaje, blíží
se termín pro podání ročního hlášení odpadů za rok 2014 a to letos do
16. února 2015, neboť zákonný termín vychází na neděli. Hlášení se po-
dává přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Pravidla
a podrobnosti o zasílání ročního hlášení se dozvíte na www.ispop.cz
nebo na www.praha21.cz Martin Švejnoha, OŽPD

PROVEďTE KONTROLu SVÝcH DřEVIN
V zimních měsících je ta nejvhodnější doba k ořezu větví, které přesahují
přes oplocení vašich pozemků, zasahují do chodníků, nadměrně zasa-
hují nad zelené pásy u komunikací a do uličního prostoru.  Takové větve
ohrožují bezpečnost všech účastníků provozu, ať už to jsou chodci, cy-
klisté či řidiči motorových vozidel. Pokud takto přesahují větve keřů či
stromů v křižovatkách, činí je nepřehlednými a velmi lehce dochází 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví chodců a cyklistů, ale hlavně dětí. Také
některé dřeviny zasahují do lamp veřejného osvětlení, znemožňují
údržbu stožárů nebo zmenšují plochu, kterou může lampa osvětlit. I zde
je nutný zásah do dřevin. Koruny stromů s větvemi, sklánějícími se nízko
nad komunikaci, jsou také poškozovány nákladními vozidly, která zde
například sváží odpad a opačně větve poškozují tato vozidla. 
Prosíme všechny majitele nemovitostí v Újezdě nad Lesy, aby zkontro-
lovali, zda právě jejich dřeviny takto nepřerostly, a aby provedli jejich
úpravu. Také se obracíme na všechny občany, kteří si u domu výsad-
bami upravili zelený pás u komunikace, aby i zde provedli prohlídku 
a ošetření dřevin. Dana Slabochová, OŽPD

ZKolaudované ÚSeKy KanaliZace na hlavní
Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají k hlavní silnici No-
vosibřinská, že veřejné kanalizační řady v této komunikaci jsou zkolau-
dovány v úseku od hlavní křižovatky (od ulice Staroújezdská,
Staroklánovická) po ulici Velimská a stoka v délce cca 88 m v ulici Zliv-
ská, která se do kanalizace na hlavní napojuje. Pokud jste zatím nedo-
budovali přípojky k vašim nemovitostem, je možno se na hlavní
kanalizační řad již napojit. S případnými technickými dotazy se obracejte
na společnost PVK, a.s. – zákaznické centrum, Dykova 3, Praha 10.

Ing. Jana Gurovičová, OŽPD

POZOR POVOLENí KE KácENí MůžE TRVAT I DVA MěSícE
Chcete-li požádat o povolení k pokácení stromu, je vhodné využít 
k tomu určený formulář (k dispozici na OŽPD nebo na www.praha21.cz).
Vyhnete se tak zbytečným výzvám k doplnění a tím k prodlužování ce-
lého řízení. Pokud se přece jen rozhodnete vytvořit vlastní žádost, ne-
zapomínejte na uvedení celého jména svého i spoluvlastníků pozemku
včetně dat narození, trvalého bydliště či doručovací adresy, dále pak
parcelní číslo pozemku, na kterém předmětná dřevina stojí, řádné zdů-
vodnění Vaší žádosti, plánek umístění dřeviny na pozemku, druh, počet
a obvod kmenů (měřených ve výšce 130 cm nad zemí) a v neposlední řa-
dě také Váš návrh náhradní výsadby za případně odstraněnou zeleň.
Tyto údaje jsou důležité nejen pro řízení, ale zejména pro přizvání ob-
čanských sdružení k účasti (chtějí být přizvána, jedná-li se například 
o strom s obvodem kmene více než 150 cm či kácení více než 5 ks dřevin). 
Po doručení kompletní žádosti se zahájí řízení, případně se přizvou ob-
čanská sdružení a ustanoví datum ohledání věci na místě (zákonná
lhůta mezi zahájením řízení a ohledáním věci na místě je tři týdny). Při
tomto ohledání se sepisuje protokol o zdravotním, estetickém a funkč-
ním stavu dřeviny, zohledňují se důvody žadatele a připomínky občan-
ských sdružení. Po seznámení účastníků s podklady je rozhodnutí povo-
lující, či nepovolující pokácení dřevin, vydáno. Ohledání stromu je dle 
zákona zpoplatněno 500 Kč za každou započatou hodinu a doklad o za-
placení je nutné doložit před vydáním rozhodnutí. Následuje 15denní
lhůta pro odvolání a teprve poté nabude rozhodnutí právní moci a je
vykonatelné. 
Běžně končívá období vegetačního klidu, ve kterém je možno kácet, 
v březnu, ale v loňském roce bylo díky teplému počasí ministerstvem
ukončeno dříve, takže s přihlédnutím k lhůtám, je vhodné podat si žá-
dost co nejdříve. referent OŽPD Martina Kopecká

VčELAřI NEZAPOMEňTE OHLáSIT STANOVIšTě ÚLů
Připomínáme chovatelům včel každoroční povinnost oznámit do konce
února na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění
trvalých stanovišť včelstev v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona
č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění a § 7 a 8 vy-
hlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních organismů, v plat-
ném znění. Formulář pro oznámení je možné si vyzvednout u nás na
OŽPD nebo je k dispozici na stránkách www.praha21.cz

referent OŽPD Martina Kopecká

sahu III. kategorie na dodavatele staveb-
ních prací dle předloženého standardu.
5. Prodloužení nájmů bytů pronajatých
na dobu určitou
Schvaluje – dodatky k nájemním smlou-
vám, kterými se prodlužuje doba nájmu
do 31. 12. 2015 pro byty č. 1612/17, v Ží-
šovské ulici čp. 1612 a č. 6 v Novosibřin-
ské ulici čp. 673.
6. Přístavba MZŠ Polesná
Bere na vědomí - informaci k postupu
prací na přípravu investiční akce „Přís-
tavba MZŠ Polesná“.
Schvaluje - vypsání veřejné zakázky na
akci „Přístavba MZŠ Polesná“ nejdříve po
zajištění financování akce a ukládá - od-
boru OMI dopracovat zadávací dokumen-
taci k VZ „Přístavba MZŠ Polesná“ po
zajištění financování akce a předložit na
jednání RMČ.
7. Připlocené pozemky v ul. Machovické
- majetkoprávní řešení
Bere na vědomí - informaci o nedořeše-
ném majetkoprávním stavu připlocených
pozemků v ulici Machovické a ukládá od-
boru OMI svolat schůzku s uživateli po-
zemku č. parc. 4356/97 a 4356/101.
8. Úprava složení Strategického týmu

ÚMČ Praha 21
Schvaluje - nové složení Strategického
týmu ÚMČ Praha 21 s účinností od 14. 1.
2015:
- starosta MČ Praha 21, místostarostka, ta-
jemník, vedoucí OMI, vedoucí odboru
VHČ, správy bytů a údržby, vedoucí OŽPD,
vedoucí FO, vedoucí odboru sociálních
věcí a vedoucí OŠKMA21 (zapisovatel)
9. Zápis z jednání Komise pro otevřenost,
transparentnost a komunikaci s občany
Bere na vědomí - zápis z jednání Komise
pro otevřenost, transparentnost a komu-
nikaci s občany ze dne 10. 12. 2014.
Nesouhlasí - s „Návrhem agendy Komise
pro otevřenost, transparentnost a komu-
nikaci s občany“ a ukládá - předsedovi
„Komise pro otevřenost, transparentnost
a komunikaci s občany“ panu Grundovi
projednat agendu se starostou MČ Praha
21.
10. Přerozdělení kompetencí radních
Schvaluje - odebrání kompetence „re-
dakční rada“ paní místostarostce Karle
Jakob Čechové a přidělení kompetence
„redakční rada“ panu starostovi Zdeňku
Růžičkovi

Ing Š. Zátková, radní

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
V minulém sloupku jsem psal o potřebě přechodu pro chodce 
u Café Coral na konci Plhovské proti Rápošovské. Veřejná pro-
jednávání konaná minulou radnicí vynesla tento požadavek
dosti vysoko mezi potřebami obyvatel Újezda. Zájem o toto
místo se projevil i v plánech budoucích dopravních změn. 
Bohužel, v současné chvíli, zdá se, nereagují na zvýšený zájem
občanů o dané místo složky úřadu zodpovědné za úklid, takže
se v okolí často povalují neuklizené odpadky. Dříve bych využil
Komise životního prostředí RMČ P 21, které jsem byl členem,
abych sjednal nápravu. Po volbách jsem byl jako předse-
da okrašlovacího spolku Újezdský STROM a opoziční zastu-
pitel z komise vyloučen (resp. nebyl novou radou potvrzen),
prosím tedy alespoň touto cestou, aby se MČ pravidelného
úklidu místa ujala. Rád budu v zájmu občanů věc interpelovat
také na březnovém jednání zastupitelstva městské části 
23. března (pokud nebudou interpelace hlasováním zastupi-
telů nové koalice stejně jako v listopadu zrušeny). 

č. 6 - konané dne 13. 1. 2015

Zákaz vstupu na břehy rybníka při Dubinské ulici
zařízení, je ve stavu nehrozícím protržením, ani podobnou 
havárií. I zde byly zjištěny menší závady způsobené erozí. Na-
příklad podemletí schodiště na návodní straně hráze. Tyto 
závady budou také opraveny současně se zpevněním břehů.

ÚMČ P21, OMI. 
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Plán činnosti
Újezdského 
muzea

� 12. 1. - 28. 2. Jsem senior a žiji 
v Újezdě nad lesy
(v jednání je prodloužení 
výstavy do 7. 3.)

� 18. 3. - 11. 4. Rozsviť svou duši
(charitativní výstava pro 
dětskou onkologii 
a hematologii FN Motol) 

� 13. 4. - 24. 4. Zmařené osudy
(putovní výstava ve spolu-
práci s Artagency.cz 
a Horáckou galerií)

� 5. 5. - 30. 5. ii. světová válka
(zaměřeno na osudy ob-
čanů z Újezda nad Lesy 
a okolí a osudy předků 
současných obyvatel) 

� 4. 6. - 30. 6. Křídla motýlí
(bienále výtvarné a lite-
rární soutěže pro děti 
a dospělé)

� září + říjen Staré mapy 
� listopad + pros. Činnost újezdských 

spolků

Rozsviť svou duši 
- 18. 3. 2014 od 18 hodin v Újezdském muzeu
- vernisáž výstavy kreseb s mezinárodní účastí
- charitativní akce ve spolupráci s Masarykovou ZŠ
- veřejná sbírka pro dětskou onkologii FN Motol
- pořádá Újezdské muzeum při MČ Praha 21
- bližší informace v březnovém zpravodaji

Přijďte se podívat na výstavu seniorských prací do
Újezdského muzea, která je zde otevřena do
28. února 2015. Výstava je uspořádána z expo-
nátů, kterými se senioři žijící v Újezdě nad Lesy
prezentovali ve 3. ročníku soutěže na téma „Jsem
senior a žiji v Újezdě nad Lesy“. Za realizaci insta-
lace vystavovaných výtvorů děkujeme paní

Jarní program Akademie volného času
Začínáme s Dr. Pavlem Taussigem (po druhé) na téma ve dvou se to lépe
táhne – i ve filmu.
Dr. Pavel Taussig – autor půvabné knihy Český biják, která je k zapůjčení 
v naší knihovně i s vlastnoručním podpisem.

9. února - Smoljak a Svěrák; 23. 2. - Kadár a Klos; 9. 3. - nedošínská a Piš-
těk; 23. 3. - voskovec a Werich; 7. dubna, úterý po velikonocích - Suchý
a Šlitr; 20. 4. - Roháč a Svitáček;  4. 5. - Jirásková a Podskalský; 18. 5 - al-
fréd Radok sám: s ohledem na sté výročí jeho narození, srdeční vazbu pana
doktora a protože ON to dokázal i sám.

Lektor, profesor Jakub Doležal, si s námi bude povídat na radostné téma 
o hudbě ne-vážné vážně. 
Pan lektor je i přes své mládí profesorem na Konzervatoři Jaroslava Ježka se
zaměřením právě na současnou muziku a její historii.

16. 2. - Blues a jeho souvislosti; 2. 3. - new orleans tehdy a dnes. 16.3. -
duke ellington - skladatel americké hudby; 30. 3. - Slavné swingové
orchestry; 13. 4. - Be-bop, jeho kořeny i větve; 27. 4. - Rock'n'Roll nebo
Rhythm and Blues?; 11. 5. - The Beatles a jejich vynálezy; 25. 5. - dědic-
tví 60. let 

Petr Mach

Vladimíře Juřenové.
K této výstavě proběhla v pondělí 12. ledna 2015
v 17 hodin vernisáž. Příjemným odpolednem, za
hojné účasti veřejnosti, provázela paní Jana Eibi-
chová.  Vernisáž zahájila slovy pana starosty jeho
dcera Michaela. Poté následovalo vyhodnocení
soutěže. Byly vyhlášeny tři nejlepší práce. 1. místo

Senioři vystavují v Újezdském muzeu získal pan Vladimír Štěpánek za své tepané vý-
robky, 2. místo získala paní Milena Uhrová za
loutku krasojezdkyně na koni a 3. místo obsadil
pan Jiří Novotný se svými fotografiemi přírody.
Všechny exponáty si zaslouží obdiv a ocenění. Vá-
žíme si činorodosti, aktivity a odvahy všech se-
niorů, kteří se soutěže zúčastnili. Proto, jako malé
poděkování, jsme obdarovali každého vystavova-
tele vkusnou keramikou z dílny pana Vostřáka.
Tvořivou a uměleckou atmosféru vernisáže do-
kreslilo hudební vystoupení žaček kurzů hry na
flétnu a klavír. Poté následovalo samotné otevření
expozice, volná prohlídka, občerstvení a přátelské
diskuze.
Závěrem bychom chtěli poděkovat organizáto-
rům z Komise sociální politiky a zdravotnictví 
a o.s. Neposeda za pomoc a vytvoření příjemné
atmosféry.
Újezdské muzeum je otevřeno každou sobotu od
13 do 17 hod.

Bc. Radka Lipanovičová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí MČ Praha 21

Újezdská Akademie volného času 
zahajuje VI. semestr

Aniž by to byl původně záměr – v novém „školním roce“ se budeme paralelně
věnovat dvěma uměleckým disciplínám, které se objevily téměř současně na
začátku minulého století.  Původně jen na okraji zájmu tehdejší uměními-
lovné společnosti, leč do naší současnosti už vstoupily jako nezastupitelné 
a staly se v mnohém symboly dnešního světa: film a pop.      
A tak si v otvíraném souboru osmi pondělních dopolední budeme za prvé po-
vídat o mimořádných, propojených a osvědčených filmových dvojicích herců
a režisérů (nebo i manželů – např. J. Jiráskové a Z. Podskalského). Každé se-
tkání bude samozřejmě zdokumentováno i výběrem autentických filmových
ukázek - aby bylo čím se potěšit, zavzpomínat a navázat v diskuzi. Lektorem
bude Dr. Pavel Taussig - významný český filmový teoretik a historik, novinář
a publicista. (On těch profesí má ještě mnohem více: režisér, scénárista – např.
autor námětu ke Koljovi, herec, častý televizní komentátor i aktuálních fil-
mových událostí, spisovatel - v MK je k zapůjčení jeho půvabná kniha Český
biják).
A za druhé navážeme na cyklus „vážné“ hudby prof. Bednáře povídáním 
o popu, „nevážné, populární“ hudbě. 
V souvislosti s výročím Ant. Dvořáka si možná ani neuvědomujeme, že on byl
vlastně první, který jako ředitel newyorské konzervatoře přijal mezi své žáky
černošské muzikanty a měl tak světoborný podíl na vzniku fenoménu 
„populární“, dnes už i „klasické“ současné hudby.  Přednášet bude prof. Jakub
Doležal, vyučující na Státní konzervatoři J. Ježka (škola s absolutoriem v obo-
rech hudba, hudebně dramatické umění - muzikál, zpěv - populární a jazzový
zpěv, tamějším pedagogem je i prof. Z. Bednář.). I tady, krom zasvěceného 
povídání, bude k poslechu spousta krásné, svobodné, chytlavé, známé a po-
vznášející muziky. 
Přihlášky jsou k mání v podatelně ÚMČ do konce ledna. Cena: 250 Kč/cyklus,
který zahrnuje přednášky, besedy a diskuze, ukázky z filmů a hudby. 
I když přihlášky se uzavíraly do konce ledna, určitě i po termínu bude ještě
naděje na dodatečné přihlášení. První přednáška – I. téma Film: 9. 2. (Smol-
jak – Svěrák); II. téma Hudba: 16. 2. (Blues a jeho souvislosti). 
Přijďte se s námi potěšit a při kafíčku zavzpomínat.

Městská část Praha 21 připravuje již druhý

společenský ples
Uskuteční se 20. března 2015 
od 20:00 hod 
v Polyfunkčním domě Level.

K poslechu a tanci bude opět hrát 
kapela Jam Band. 

Vstupné 150 Kč

Zdeněk Voříšek

F i l M o v Ý  K l u B  FK21

středa 18. února od 19 hod v divadelním
sále MZŠ
PIKO - režie, kamera Tomáš Řehořek
Polodokument ze života tří mužů: 
policisty z protidrogového oddělení; 
vařiče pervitinu a rockera, který pervitinu
propadl - dnes uznávaný terapeut, muzi-
kant a náš vzácný HOST: dan „ZePellin“
hoRyna
Rozhodně nejde o adoraci zrůdného ráje
ani pekla - ostatně přijďte se podívat 
a vezměte s sebou i dorost. 
Vstup pro všechny  volný, každý je vítán,
místa je dost.

F i l M o v Ý  K l u B  FK21
obrázek Duše, Michal Novák, 4.A
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Adventní 
setkání v MŠ
Sluníčko
V předvánočním čase, v čase čekání a příprav na
nejkrásnější svátky roku, se u nás ve Sluníčku 
uskutečnilo tradiční adventní setkání, tentokrát
poprvé v benefičním duchu. Rodiče a ostatní,
kteří s námi přišli posedět a strávit příjemné od-
poledne společně s dětmi, tentokrát přispěli dle
svých možností na zvelebení a obnovu naší
školní zahrady. 
Velmi si tohoto vašeho daru vážíme a děkujeme
vám všem za ochotu a za finanční pomoc. Vy-
bralo se celkem 15 822 Kč a to díky vám!!!!!! Díky
této podpoře budeme moci dětem zpříjemnit
něčím novým naši školní zahradu, která nutně
potřebuje oživit a rozveselit. Jsme opravdu velmi
vděčni všem, kteří se podílíte jakoukoli pomocí
na zkrášlení prostředí naší MŠ.
Děti předvedly ve svých třídách to, co se naučily
a zazpívali jsme spolu také vánoční koledy. 
Doufáme, že pro všechny bylo setkání příjem-

ným zastavením v předvá-
nočním čase a těšíme se
opět na další rok!!!

Leden znamená pro všechny předškoláky zápis do prvních tříd. Letos
děti u zápisu vítá Pejsek s kočičkou a i v tomto duchu proběhla naše
návštěva školy. Ve čtvrtek 8. ledna jsme se vypravili s předškoláky do
místní základní školy. V atriu na nás čekala paní učitelka Hana Ro-
sová, která nás odvedla do tříd, kde nás přivítaly hodné paní učitelky
- Kateřina Nádvorníková, Táňa Svobodová a Iveta Pěkná a jejich ši-
kovní žáčci. Školáci nám ukázali, co všechno se ve škole naučili a taky
si nás trošku vyzkoušeli. Naši předškoláci se ničeho nebáli, vyzkou-
šeli si sezení v lavicích, plnili různé úkoly a hlásili se jako „opravdoví
prvňáčci“. Děti si kromě skládanky Pejska a kočičky odnesly ze školy
také příjemný zážitek a už se těší na září, až znovu usednou do lavic
a tentokrát ne na zkoušku. Děkujeme paní učitelkám a dětem za pří-
jemně strávené dopoledne.

Mateřská škola Sluníčko 

MŠ Sluníčko na návštěvě ve škole

Nezisková organizace Neposeda zažila výjimečný
listopad! V tomto měsíci prošly všechny naše so-
ciální služby externím hodnocením kvality od
České asociace streetwork. Dvojice auditorů
přitom vždy hodnotila způsob poskytování slu-
žeb, a to jak popsaný v metodice, tak konkrétně
realizovaný pracovníky. Cílem hodnocení bylo
nejen potvrdit, že služby jsou poskytovány v sou-
ladu se standardy kvality sociálních služeb, ale zá-
roveň najít možné rozvojové oblasti. Všechny
služby získaly krásná hodnocení! Nízkoprahový
klub a Terénní program HoPo 94%, Nízkoprahový
klub a Terénní program Autobus 95% a Komunitní
terénní program Křižovatka dokonce 98%!
Nedílnou součástí průběhu auditu byly kromě re-
vize metodik také rozhovory s pracovníky pro-
gramů a s klienty. Velmi náš potěšilo, že naši
klienti dokázali popsat, proč tu naše jednotlivé
služby jsou a s řešením jakých náročných situací
jim pomohly. Klienti rovněž ocenili, že mohou pra-

NOVÝ ROK KŘIŽOVATKY
Nový rok je většinou plný přání a předsevzetí. Za Komunitní terénní
program Křižovatka, působící i v Újezdě nad Lesy, přejeme všem
zdraví, štěstí, lásku, ale také možnost otevřít ty správné dveře, za kte-
rými na Vás čeká pochopení, úcta a podpora. V novém roce můžete
využít otevřené dveře i u nás – v nové kontaktní místnosti v Horních
Počernicích na adrese Náchodská 754.
V novém roce se zároveň dočasně loučíme s vedoucí programu Mgr.
Janou Škodovou, na kterou čekají nové cesty v osobním životě! Děku-
jeme ji za skvělou spolupráci! Ve funkci vedoucí programu vítáme Janu
Haltufovou, DiS. (foto), a přejeme jí mnoho, nejen pracovních, úspěchů!

Markéta Jáchymová

V minulém čísle jsme Vás informovali o napína-
vém boji o nejvyšší umístění v českých soutěžích
taekwondo - národních ligách a extraligách. Újezd-
ský oddíl Kangsim Dojang se účastní těchto pres-
tižních soutěží, jak ve sportovním zápase, tak 
v technických sestavách.
V několika ligách byly průběžné výsledky před
uzavřením sezóny velmi těsné a tak o konečném
pořadí rozhodovaly závěrečné turnaje sezóny - Vá-
noční turnaj konaný v Pelhřimově a mělnický
Hansoo Cup. Na Vánočním turnaji jsme se bohu-
žel neumístili na „bedně“, a to nás stálo lepší
umístění v Taekwondo extralize, naopak na Han-
soo Cupu se nám dařilo velice dobře a získali jsme
tak velice potřebné body v technických sestavách.
Po sečtení bodů za celý rok jsme se v zápasové
Taekwondo extralize umístili na 3. místě a ještě
lépe se nám vedlo v Nároní taekwondo lize mlá-
deže, kde jsme obhájili prvenství z minulého roku!
V soutěži sestav jsme v Extralize poomse dosáhli
na 2. místo. Ještě o něco suverénněji jsme si počí-
nali v Národní lize poomse, kde se nám, podobně
jako v kyorugi, podařilo obhájit prvenství za celý
rok 2014!
Tento článek bychom chtěli uzavřít podobným
způsobem jako celý minulý rok, a to velikým po-
děkováním našim sponzorům a obětavým rodi-
čům, kteří neváhají kdykoliv pomoci. Naše podě-
kování také patří městské části Praha 21, protože
část turnajů v roce 2014 byla podpořena v rámci

Pan Mgr. Václav Navrátil působil v Újezdě nad
Lesy v letech 1960 - 1972 nejprve jako učitel, brzy
se stal zástupcem paní ředitelky Houdkové a po
jejím odchodu do důchodu byl jmenován ředite-
lem školy.
Zásluhou diplomatických schopností vedení
školy došlo v 60. letech ze strany MNV a ONV 
k uvolnění velkých finančních částek, které byly
věnovány na opravu budov, nástavbu, moderni-
zaci zařízení a interiérů školy, vybudování od-
borných pracoven, na doplnění sbírek novými
pomůckami a na zavedení výuky anglického a
německého jazyka.  V té době se újezdská škola

dostala na špičku škol celého okresu.
Vynikající kontakty mezi vedením obce a školy byly vážně narušeny tragickými
událostmi ze srpna 1968 a následně změnami ve vedení obce.
V roce 1969 slavila škola 35. výročí svého založení. Z iniciativy pana ředitele 
Navrátila a jeho zástupkyně Dr. Jiráskové byl vydán Sborník a výroční zpráva školy
za rok 1968 - 69. Tento dokument měl v obci nebývalý ohlas a je dosud cenným
historickým dokladem událostí té doby u mnoha újezdských obyvatel. 
Nastalo však období normalizace a pan ředitel Navrátil musel ze své funkce 
i z Újezda nad Lesy odejít. Jedním z důvodů se stala některá vyjádření ve zmíně-
ném Sborníku. Ale tak už to v dějinách bývá - když někdo svými schopnostmi pří-
liš vyčnívá, je třeba mu „podtrhnout nohy“.
Bývalí kolegové a žáci však na pana ředitele Navrátila nezapomněli. S lítostí jsme
přijali oznámení, že nás na konci listopadu 2014, tentokrát již navždy, opustil půl
roku před svými osmdesátinami.

Čest jeho památce!

Vzpomínka na  bývalého ředitele 
Masarykovy ZŠ Mgr. Václava Navrátila

covníkům důvěřovat a že mají možnost si v pří-
padě nespokojenosti stěžovat. Rovněž nás velmi
potěšilo, že jsme u všech služeb získali téměř plný
počet bodů v oblasti měkkých dovedností – audi-
toři tak ocenili kompetence našich pracovníků 
v přímé práci s klienty.
Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podí-
leli! Mgr. Ivaně Štefkové za metodické vedení,
všem kolegům z jednotlivých týmů za jejich ener-
gii, nasazení a chuť své služby rozvíjet, Mgr. Ing.
Aleši Herzogovi za metodické konzultace, super-
vizorům PhDr. Milanu Kinkorovi a Mgr. Michalu
Zahradníkovi za podporu a inspiraci a v nepo-
slední řadě České asociaci streetwork za dlouho-
dobou (nejen) metodickou podporu! Rovněž velmi
děkujeme MPSV, MHMP, MČ Praha 14, MČ Praha
20, MČ Praha 21 a MČ Praha – Běchovice, bez kte-
rých by naše služby ani zdaleka nemohly být tam,
kde jsou!

Markéta Jáchymová

Rok 2014 - újezdské taekwondo opět mezi nejlepšími!

grantového řízení MČ Praha 21.

Souhrnné výsledky a vítězové jednotlivých kate-
gorií:

Národní taekwondo liga mládeže: 
umístění týmu: 1. místo
Vítězové jednotlivci:
• Jan Machů
• Pavel Švejda
• David Fíla

Taekwondo extraliga: 
umístění týmu: 3. místo
Vítězové jednotlivci:
• Lukáš Sládek
• Mikuláš Novotný

Národní liga poomse:
umístění týmu: 1. místo
Vítězové jednotlivci:
• Erik Maleček

Extraliga poomse: 
umístění týmu: 1. místo
Vítězové jednotlivci:
• Ornela Procházková
• Martin Horák
• Martin Skolil

Pavel Pospíšek, trenér Kangsim Dojang

NEPOSEDA nabízí kvalitní služby

Ondřej Pfrogner, 
Ornela Procházková, 
Martin Skolil
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Adventní výlet KAS
V sobotu 13. prosince 2014 jsme neuklízeli,
nepekli, nepracovali, ale jeli jsme na výlet.
Nejdříve na zámek Březnice. O historii
zámku  nám toho průvodce moc neřekl,
zaměřil se na to, jak se tady slavily Vánoce.
Viděli jsme Pálffyovský betlém a provedl
nás sály  s  adventními ukázkami - zdobení
pečiva, paličkování krajek, zpívání koled
v podání dětského smíšeného sboru. Na
nádvoří byl malý trh s vánočním zbožím.
Po obědě jsme jeli na Svatou Horu. Absol-
vovali jsme podrobnou prohlídku areálu
včetně rohových kaplí, krápníkové kaple 
a baziliky. Do Příbrami  na prohlídku „Hor-
nického domku“ jsme přijeli později, ale
všechno se zvládlo. Tady jsme si mohli ulít
olovo, ozdobit perníček, podívat se na vý-
robu bižuterie a zazpívat si koledy. Po-
sledním  bodem programu byla návštěva
dolu sv. Anny. Svezli jsme se hornickým
vláčkem do Prokopské štoly a  navštívili
domácnost hornické rodiny v 19. století.
Počasí nám přálo a zájezd se vydařil.

Za KAS Irena Krajzingrová  

na představení

Divadla na Vinohradech

„A M A D E U S“
Senzační, skoro detektivní drama, 

proslavené oscarovým filmem 
Miloše Formana. 

Fiktivní příběh o příčinách smrti 
nejslavnějšího klasicistního 

skladatele 
Wolfganga Amadea Mozarta 

a o srážce tohoto génia s průměrností 
v podobě skladatelova intrikánského 

a pletichářského rivala Salieriho

V úterý 24. února 2015
v 18:00 hodin pojede autobus 
z Rohožníku po obvyklé trase.

Zájemci hlaste se u svých důvěrnic.

ZO SPCCh Praha 21 organizuje i v roce 2015

Ozdravný pobyt
v lázních Luhačovice

v termínu:  11. 4. – 18. 4. 2015
Cena pobytu je 4 950,- Kč.

K dispozici máme:
bazén s bezchlórovou úpravou vody ozónem, 

vodní rotoped, vířivku nohou  
s rehabilitačním chodníkem teplé a studené vody, 

denní cvičení v tělocvičně.
Pitná kůra minerálních léčivých pramenů.
Společné vycházky jsou samozřejmostí.

Strava je podávána 3x denně,
výběr minimálně ze 3 jídel.

Pro využití lázeňských procedur je třeba donést
„Poukaz na ošetření FT“ od Vašeho lékaře.

Doprava vlakem – není v ceně.

Ostatní informace a přihlášky u   M.BRANŽOVSKÉ
tel. 777 711 699,    mail: m.branzovska@gmail.cz

ve čtvrtek 5. února v 15:00 hodin 
v divadelním sále Masarykovy školy

si Míša a Mirek 
Havránkovi

spolu s námi zavzpomínají na své
cestování.

Své vzpomínky, doprovázené fil-
mem, nazvali

„Americké národní
parky“
Na besedu

srdečně zve výbor

všechny milovníky houbaření
a dobré hudby

Houslista Jan Kvapil 
a mykolog Jiří Baier 
nás seznámí s dílem 

Václava Hálka
- co se stane, když kamera, housle 

a notový sešit zabloudí v tichu.

Toto houbařsko-hudební pásmo
připravil Svaz postižených civilizačními
chorobami v Újezdě n/L ve spolupráci 

s Úřadem MČ Prahy 21 pod názvem

„KDYŽ HOUBY ZPÍVAJÍ“
na čtvrtek 12. února 2015 

od 17:00 hodin
v divadelním sále Masarykovy školy.

Vstupné dobrovolné

na výstavy

„RUDOLFÍNŠTÍ MISTŘI“ 
a

„HOLEŠOVICE-BUBNY
v objetí Vltavy“

se vydáme na vycházce nazvané

Prahou 1
do Muzea hl.m.Prahy

ve čtvrtek 19. února

Sraz účastníků v 9:45 hodin 
ve vestibulu Masarykova nádraží.

Doprava - vlak z Klánovic v 9:20 hod,
nebo bus - metro Č. Most - stanice           

Náměstí Republiky.

Vstupné do muzea - při 10 lidech Kč 30,-

Srdečně zveme všechny zájemce 
o historii a umění.

V rámci příprav 6. ročníku

Újezdské taneční
přehlídky

Hledáme taneční skupiny, školy,
kroužky i jednotlivce z Újezda 

a okolí, kteří mají zájem na přehlídce 
vystoupit.

Jedná se o nesoutěžní přehlídku 
převážně amatérských tanečních 

vystoupení. Vítáme jakýkoliv taneční
styl, věkovými kategoriemi 

se neomezujeme :)

V případě zájmu či dotazu pište na
Lenka.murtingerova@centrum.cz

V novém roce bez násilí – nabídka bezplatné podpůrné skupiny pro ženy
Intervenční centrum CSSP otevírá další ročník bezplatné podpůrné skupiny pro ženy, které zažily či zažívají ná-
silí ve vztazích. V neformálním prostoru ženy mohou (třeba i anonymně) sdílet své zkušenosti, zažít pocit bezpečí
a podporu ostatních žen. Mohou na vlastní kůži (často poprvé v životě) pocítit, jaké je to být podporována ostat-
ními a naopak podporovat ty druhé. Dynamika skupiny je uhrančivá – ženy se postupem času těší na vzájemné
předávání dobrých i špatných zkušeností a získávání nových informací a praktických návodů, které už některým
ženám pomohly. Vlastní sebevědomí posilují aktivní účastí ve skupině, diskuzí s ostatními, odvahou naučit se
říkat svůj názor nebo s někým nesouhlasit. Ženy, které podpůrnou skupinu v minulém roce navštěvovaly, oceňují
bezpečné místo, kde se mohly pravidelně vyrovnávat s minulostí a učily se rozvíjet zdravější vztahy. 
Podpůrná skupina – to je pro každou ženu s pošramoceným sebevědomím šance posunout se v životě dál. V le-
tošním ročníku se skupina bude scházet dvakrát měsíčně na dvě hodiny.

Zájemkyně mohou kontaktovat psycholožku Zuzanu Chomovou:
tel. 281 911 883, mobil 734 510 292  nebo email: zuzana.chomova@csspraha.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě nad Lesy

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy zve
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Novoroční úklid
Našli jste pod stromečkem zase svetr s jelenem, několikatery stejné bačkory anebo malé
tričko? Nebo naopak, se vám nové oblečení už nevejde do skříně? Přemýšlíte, co s tím? 
Jednoduchým řešením, které navíc dává smysl, je vhodit staré nebo nevhodné oblečení, boty
a doplňky do sběrného kontejneru na textil.
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TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317
VÝRAZNÁ POSEZONNÍ SLEVA!

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

Hledám slečnu / paní na školní přípravu
žáka 4. třídy - domácí úkoly,

procvičování učiva. 
ÚT a ST od 15:30 do 16:30. 

Tel. 606 494 977. 
Cena za hodinu dle dohody.

ČERSTVÉ KVĚTINY
Otevíráme 1. 3. 2015 v 8:00 h0d 

Srdečně Vás zveme k návštěvě květinářství. Najdete
nás na adrese Starokolínská 192 (u zastávky Blatov).

Těšíme se na Vás! 
S tímto inzerátem sleva 10% na řezané květiny. 

Jazyková škola Angličtina Praha 9 hledá zkušené lektory

angličtiny pro výuku VEČERNÍCH KURZŮ v prostorách
Masarykovy ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy.

Nabízíme zaškolení do metodiky, spolupráci ve zkušeném
týmu, vhodné na zkrácený úvazek. Životopisy posílejte

na e-mail: helendoron-praha9@seznam.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI INTERNÍ AUDITOR
Úřad Městské části Praha 21 vypsal výběrové řízení
na obsazení funkce interního auditora. Pracovní náplň se
dotýká  kontrolní činnosti všech oblastí úřadu městské části,
včetně zřizovaných organizací a vyžaduje velmi dobrou
orientaci v účetních postupech, legislativě, výběrových
řízeních a dalších a klade na pracovníka vysoké požadavky
na další sebevzdělávání. Požadované vzdělání je
vysokoškolské, ekonomického, právnického, nebo
obdobného zaměření. Požadavek na dosavadní praxi není
stanoven.  Místo výkonu práce je Újezd nad Lesy. Přesné
informace k výběrovému řízení naleznete na úřední desce
úřadu MČ Praha 21 a na www.praha21.cz  služby
a informace, služby od A-Z.                                                                                  

Vladimír Saitz  

Triky známé od
„šmejdů“ se objevily 

i v kominictví
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace za-
znamenalo stížnosti spotřebitelů na obchodní
praktiky některých firem nabízejících dlou-
hodobé kominické služby. Obchodní zástupci
těchto firem často nabízejí formou podomního
prodeje uzavření smluv o dlouhodobém po-
skytování kominických služeb. Často přitom
dezinformují spotřebitele, kterým tvrdí, že ko-
minické služby nabízejí z pověření obce, nebo
že s místním kominíkem spolupracují. 
Samotná smlouva o poskytování kominických
služeb pak může být pro spotřebitele navíc ne-
výhodná. Sdružení SOS Asociace se setkala 
s takovými smlouvami, které byly uzavřeny až
na dobu pěti let, dokonce s automatickým pro-
dlužováním smlouvy. Přitom za předčasné
ukončení smlouvy výpovědí byla dohodnuta
smluvní pokuta ve výši jeden tisíc korun. 
Poplatek za samotné kominické služby pak 
v těchto smlouvách bývá stanoven formou 
ročního paušálu, přičemž smlouvy obsahují
ustanovení, podle kterých je paušální popla-
tek fakturován předem a firma je oprávněna
si jej ponechat i v případě, že k poskytnutí žád-
ných služeb z její strany nedojde. 
Nezákonný je už samotný způsob nabízení
smlouvy a praktiky použité při nabízení těchto
smluv tak mohou být kvalifikovány i jako ne-
kalé ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele.
Podle Přílohy 1 vyhlášky č. 91/2010 Sb. se čiš-
tění spalinové cesty musí provádět jedenkrát
až třikrát ročně v závislosti na typu spotře-
biče, typu provozu a druhu paliva. Spotřebitel
by si tak měl být vědom, že čištění jedenkrát
ročně sjednané ve smlouvě nemusí vždy zna-
menat, že má právě pro svůj způsob vytápění
a své spotřebiče zajištěnou péči o spalinové
cesty dle právních předpisů.
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, 
k tomu uvádí: „Spotřebitelé by měli pamato-
vat na to, že podomní prodej jakýchkoliv slu-
žeb zpravidla nedává záruku poctivosti
jednání firem, které takto svoje služby nabízejí.
Spotřebitel by tedy měl být vždy ostražitý, když
jsou mu formou podomního prodeje nabízeny
jakékoliv služby, navíc dlouhodobé. Pokud už
spotřebitel takovou smlouvu uzavřel, zákon
mu dává právo odstoupit od ní ve lhůtě 14
dnů od jejího uzavření. Jelikož je smlouva uza-
vírána formou podomního prodeje (tedy slovy
zákona „mimo obchodní prostory“), může od
ní spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dní od je-
jího uzavření bez sankce. O tom by měl být
spotřebitel informován. Pokud tuto informaci
spotřebitel neobdrží, prodlužuje se podle 
§ 1829 odst. 2 nového občanského zákoníku
lhůta k odstoupení od smlouvy až o jeden rok
v závislosti na okolnostech.“
V otázkách odstoupení od smlouvy nebo
ohledně jiných otázek k těmto smlouvám je
možno se obrátit též na naše bezplatné po-
radny. Gerta Mazalová, 

předsedkyně SOS - Asociace,
tel: 542 210 778

Paní Černá, … Chtěl jsem s vámi  projednat
vaše „redakční“ zkrácení mého článku, které
se mi ani trochu nelíbí a které už není ani cen-
zurou ale přímo její ukázkou. Nespoléhejte na
to, že jsem starý věkem, ale rozhodně netrpím
demencí. K velké většině čtenářů se tak ne-
dostanou informace kterých by se jim mělo
dostat a těch pár intelrktuálů, kterí si to pře-
čtou na webu podle vás nad tím mávnou
rukou že? Cenzuru jste hrdinně vzala na sebe,
ale další dvě osoby chráníte,…  Žádám vás
proto, abyste laskavě dotiskla zbytek mého
lednového článku v únorovém zpravodaji 
s vaši poznámkou o důvodu  jeho zkrácení.…

S pozdravem Pavel Švejnoha

dopis P. Švejnohy byl zkácen o následující:
„... Také mě vadí, že určité informace se do
zpravodaje vůbec nedostanou, jako například
o víkendových trzích, které se tak úspěšně za-
čaly rozbíhat, Stánků a stánkařů v poslední
době začalo ubývat, tak jsem se o tuto záleži-
tost začal zajímat a zjistil jsem zajímavou věc,
že osoba zodpovědná za pronájem míst na
tržišti odírá stánkaře nesmyslně vysokým pro-
nájmem a ti si prodejem sotva vydělají na jeho
výši. Doufám, že nové vedení radnice bude mít
na tuto záležitost jiný názor něžli minulé, které
se řídilo heslem KKD (každá koruna dobrá),
protože bývalý pan starosta měl veliké prob-
lémy se sháněním, financí pro naši městskou
část. Musíme si uvědomit, že to je služba pro
naše občany, nikoliv prostředek k získávání
peněz. Svoji poslední poznámku bych chtěl vě-
novat paní Gabrielové, která je zodpovědná za
správnost informací ve zpravodaji obsažených
a je za to také placená. Již jednou jsem měl při-
pomínku, že se dopouští vytištění gramatic-
kých patvarů a tím prznění českého jazyka,
ale faux pas, kterého se dopustila v tomto čísle
je opravdu neodpustitelné, že nám totiž no-
vého pana starostu překřtila na Jiřího a to do-
konce opakovaně. To je tedy pořádná ostuda.
která se nedá svést ani na překlep ani na tis-
kovou chybu.“ (texty P. Švejnohy jsou na žá-
dost autora bez korektury)

vážený pane Švejnoho,
Váš minulý i současný dopis nebyl cenzuro-
ván, ale redakčně zkrácen. Obecně mi není
známo, že bychom cenzurovali nějaké texty 
z jakýchkoliv důvodů a vždy jsem dbala na po-
litickou nestrannost zpravodaje. Pravidla vy-
dávání ÚZ ale stanovují délku jednotlivých
příspěvků na 1500 znaků a Vaše texty jsou
zkrátka delší, nezbývá, než je zkrátit. Také na
Vaše osobní přání neprochází korekturou, aby
nedošlo ke znehodnocení jejich jazykové čis-
toty a ryzí gramatiky. O Vašem duševním stavu
nikdo nepochybuje. K věci bych snad uvedla
jen, že trhy v Levelu byly pravidelně annonco-
vány odborem VHČ v Kalendáriu na titulní

A zase ta cenzura!

MMR přijímá žádosti o dotaci
na výměnu olověných přípojek
Majitelé nemovitostí, kteří mají stále přípojku 
z olověného materiálu, mohou požádat Minis-
terstvo pro místní rozvoj o dotaci na její vý-
měnu. Termín pro podání žádosti vyprší 
16. února 2015. Dotaci maximálně dvacet tisíc
korun na jednu bytovou jednotku z Podpro-
gramu podpora oprav domovních olověných
rozvodů mohou získat fyzické i právnické
osoby.
Podmínky pro čerpání dotace lze nalézt na we-
bových stránkách ministerstva www.mmr.cz.

Gabrielová x Danielová
Překřtila jsem nechtěně pana starostu na Ji-
řího. Osobně jsem se mu omluvila a on si vý-
slovně nepřál ani nabízené otištění omluvy ve
zpravodaji. Co jste ve své neomylnosti udělal
Vy? Dal jste mi úplně nové příjmení! Za faux
pas to nepovažuji! Věřím, že k této chybě došlo
z Vaší strany také nechtěně.

Eva Danielová

straně ÚZ a na jejich počátku i samostatnými
články. Ke korekturám – musím paní Danielo-
vé poděkovat za více než dvouletou práci 
a za minimum chyb, které zpravodaj za její čin-
nosti vykazoval. Přejmenování starosty ji mrzí,
také se mu omluvila a starosta její omluvu
velmi galantně přijal. V jedné redakci, kde jsem
pracovala, platili redaktoři i korektoři za chybu
„rundu“. Věřte, že při podrobném přezkou-
mání výsledků posledních dvou korektorů
zpravodaje by se redakce mnohem více „po-
měla“ za toho předchozího!  

L. Černá, šéfredaktorka ÚZ

Český metrologický institut přichází
s kontrolou bytových vodoměrů 

v místě instalace
Český metrologický institut nabízí nový způsob ověření
funkčnosti vodoměrů, a to přímo na místě instalace. 
V současnosti je drtivá většina stížností na správnost ře-
šena tak, že vodoměr je demontován z místa instalace 
a odeslán dodavatelem vody do autorizovaného metro-
logického střediska k přezkoušení. Při tomto přezkoušení
je vyhodnocena skutečná chyba měření vodoměru při
několika určených průtocích. Pokud jsou chyby menší
než tzv. největší dovolené chyby, je vodoměr označen za
vyhovující a jeho indikace se považuje za správnou.
Změna technického stavu vodoměru ovšem může nastat
již při jeho demontáži, tak se následně závada neprokáže
a náhrada chybně odečtené vody zůstává na odběrateli.
Máte-li pochybnosti o vašem vodoměru, nechte si jej pře-
zkoušet přímo na místě. Cena za kontrolu bytového vo-
doměru přímo na místě se pohybuje od jednoho do dvou
tisíc korun bez DPH.

Tomáš Mrázek, www.pvk.cz

Pokračuje výstavba 
újezdské kanalizace

Od 20. ledna 2015 byla zahájena výstavba ka-
nalizace v Račiněveské ulici v úseku mezi uli-
cemi Dobřichovskou a Domanovickou.
Komunikace bude v tomto úseku po dobu
stavby neprůjezdná. 
Dále bychom Vás chtěli upozornit na probíha-
jící opravy kanalizačního řadu v oblasti mezi
ulicemi Zaříčanskou, Novosibřinskou a Rohož-
nickou. Opravy jsou prováděny na kanalizač-
ních řadech bezvýkopovou technologií. 
K omezení dopravy dochází pouze částečným
záborem komunikace, průjezdnost veškerých
komunikací v dané lokalitě je zachována. 
Občanům děkujeme za pochopení situace 
a trpělivost.

Jakub Slánský

PROGRAM únor 2015

Výstava měsíce IVAN ENGLICH: FOTOGRAFIE 1946-2000
Černobílá fotografie minulého století okořeněná snímky 

z prvého desetiletí divadla Semafor. 

Filmklub 2. 2. pondělí, 20:00
Do únorového Filmklubu mohou naši členové vybírat mezi nově
zdigitalizovanou klasikou A. Hitchcocka z roku 1954 Okno do
dvora a novodobou francouzskou novinkou Dva dny, jedna noc.

Kino 4. 2. středa, 20:00 KÓD ENIGMY
Příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu
pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských 
životů.

Koncert 5. 2. čtvrtek, 19:30 BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými 
dušemi. 

Kino 8. 2. neděle, 16:00 VELKÁ ŠESTKA
Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi 
robotů. 

Kino 9. 2. pondělí, 20:00 NEZLOMNÝ
Příběh sleduje život Louise Zamperiniho, olympijského běžce,
který byl zajat japonskými silami během druhé světové války. 

Koncert + „opožděná vernisáž“ 10. 2. úterý, 19:30
Koncert přední české harfenistky Kateřiny Englichové 
a mezzospranistky Karoliny Bubleové Berkové. 
Tento koncert je také „opožděnou vernisáží“ výstavy fotografií
Ivana Englicha. 

Kino 11. 2. středa, 20:00 BABOVŘESKY 3
Další pokračování divácky úspěšné komedie Zdeňka Trošky.

Kino 16. 2. pondělí, 20:00 MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Johny Depp v hvězdně obsazené komedii o hledání nacistického
pokladu. 

Přednášky a veřejná čtení 17. 2. úterý, 19:30
NAŠE CESTA POD EVEREST Přátelské vyprávění zážitků 
a krátký film ze své cesty pod Mount Everest v roce 2014. Na po-
vídání se těší Jan Martin a Radim Voženílek.

Kino 18. 2. středa, 20:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Adaptace prvního dílu erotické trilogie popisující vztah mladé 
studentky literatury s bohatým podnikatelem. 

Divadlo 19. 2. čtvrtek, 19:30 BLÁZNOVY ZÁPISKY
Nejslavnější sólové představeni Jana Přeučila. Bláznovy zápisky
na malé ploše shrnují to nejlepší z Gogola. 

Divadlo pro děti 22. 2. neděle, 16:00 a 23. 2. pondělí, 10:00
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA Poetická pohádka s pís-
ničkami, která vás zavede do zasněžené staré Prahy. 

Kino 23. 2. pondělí, 20:00 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Colin Firth v roli konzervativního britského superšpióna. Předlo-
hou tohoto filmu je populární komiks. 

KAŽDÁ STŘEDA, 17:00-18:00 MODERNÍ YOYOVÁNÍ

KAŽDÝ ČTVRTEK, 16:00-17:00 FOOTBAG (hakisak)

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena  Po-Pá

15:00-22:00, So ZAVŘENO Ne 14:00-20:00

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční
podporu divadelních představení pro děti i dospělé 

a hudebních záznamů
Na Praze 21 najdete kontejnery v Klánovicích 
u prodejny NC Pohoda. 
Díky těmto oranžovým kontejnerům bylo v loň-
ském roce sebráno 1 607 475 kg použitého tex-
tilu. Na Praze 21 to pak bylo konkrétně 14 038 kg
textilu.
Určitě vás také zajímá, co se s tímto textilem ná-
sledně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno
do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden
Potex třídí a připravuje oblečení na míru pro
čtyři charitativní organizace. Vždy jim dodává
jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je
akutní potřeba zimního oblečení). Od organi-
zací Potex dostává pravidelně zpětnou vazbu 
k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upra-
vuje skladbu vytříděného oblečení.
Oblečení je připravováno pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez 

domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se 

o osamělé a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými 

a zabývá se prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a uby-

tování matkám a rodinám s dětmi, které se 
ocitly v tíživé životní situaci

Celkově bylo těmto organizacím v posledním

čtvrtletí roku 2014 poskytnuto 850 kg textilu.
Momentálně je také připravena zásilka oble-
čení na Ukrajinu, která bude odvezena v prů-
běhu ledna. Jedná se o 200 kg textilu.
V Potexu textil třídí tři lidé, ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. Aby byli schopni
uspokojit potřeby vybraných organizací, musí
týdně vytřídit cca 750 kg oblečení. Zbylé oble-
čení, které už nelze využít, dodává Potex zpra-
covatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co
se do kontejnerů dostane. Je důležité mít part-
nery na zpracování opravdu všech složek tex-
tilního odpadu.
Jen tak nic ne-
skončí na sklád-
kách.
Sběrné kontejne-
ry tedy dávají
smysl. 
Pomáhají chránit
životní prostředí
a jejich prostřed-
nictvím je možné
pomoci dalším
lidem.

Více najdete na
www.recykluje-

metextil.cz 

vážený pane Pavle Švejnoho,
ve Vašich názorech na práci současné re-
dakční rady Újezdského zpravodaje (dále jen
RR ÚZ) v článku Újezdského zpravodaje (dále
jen ÚZ) v lednu 2015 zcela jistě vycházíte 
z vlastní zkušenosti bývalého šéfredaktora 
z dob, kdy toto periodikum bylo tiskovým or-
gánem místní koalice. Mohu Vás však ubezpe-
čit, že tento přístup je pro současnou RR ÚZ
naprosto nepřijatelný a že členové rady trvají
vždy na zásadních principech své redakční
práce, a to na novinářské etice, apolitičnosti,
občanském přístupu, pravdivosti a aktuálnosti
informací. Současná RR ÚZ za mého působení
nikdy neprováděla žádnou politickou cenzuru,
nenechávala články a příspěvky schvalovat od
kohokoliv z vedení radnice, a vždy dbala o to,
že ÚZ je zde pro občany. Nejsem překvapen
Vaším překvapením, že RR ÚZ stále funguje ve
stejném složení jako dříve, protože se mohu
domnívat, že Vám chybí pro Vás zřejmě ob-
vyklá praxe, že redakční rady komunálních pe-
riodik se mění podle potřeby politických či
jiných garnitur na té které radnici. Jako občan
naší obce však na rozdíl od Vás věřím, že tyto
praktiky vedoucí ke zpolitizování občanských
periodik se v naší obci již nikdy neobnoví.
Nevím, o co opíráte Vaše, dle mého názoru ne-
podložené názory, na práci šéfredaktorky a RR
ÚZ v předmětném článku, ale buďte si zcela
jist, že já na uvedených zásadních principech
naší novinářské práce nadále trvám a v pří-
padě, že současné politické vedení naší měst-
ské části bude mít o práci RR ÚZ jiné představy
či jiné politické požadavky, svou činnost 
v této radě sám okamžitě ukončím. K tomu se
zavazuji také proto, že jako pamětník Vašeho
působení ve funkci šéfredaktora tohoto mě-
síčníku, bych v té době býval přivítal stejný
přístup od Vás a tehdejší redakční rady.

Ing. Jiří Procházka
neplacený člen redakční rady 

Újezdského zpravodaje

soukromý podnikatel 
občan Újezda nad Lesy 

bez jakékoliv stranické příslušnosti
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P o z v á n k a
Veřejná přednáška na téma

„Ovocné stromy sloupovité“
- pokroky v moderním šlechtění stromů

a volná beseda nad dotazy.
Koná se v pátek 20. března 2015 v 16.00 hodin
v areálu zahrádkářů, ul. Staroújezdská č. 495.

Přednášet bude a dotazy zodpoví odborník
přítel pan Jaroslav Kraus

Na shledanou s Vámi se těší výbor ZO ČZS

Plechovky a  bioodpad nesmí 
do popelnic

Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 229/2014 Sb. 
V novele je nově definovaná povinnost obcí zajistit místa pro oddělené soustře-
ďování kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
V hlavním městě Praze tyto povinnosti zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. Prováděcí
vyhláška k zákonu o odpadech č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění od-
děleného soustřeďování složek komunálních odpadů stanoví, že obec může pro
tyto účely využívat mimo jiné systém sběrných dvorů, což v hlavním městě Praze
již funguje dlouhodobě. Dále Magistrát hlavního města Prahy každoročně přidě-
luje kvóty pro velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Většinou se jedná o deset
kontejnerů ročně, proto Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 kon-
tejnery na bioodpad přiobjednává, abychom jich měli dostatek a mohl tak kon-
tejner využít každý občan Újezda nad Lesy. Dále lze bioodpad odevzdat do
stabilního sběrného místa bioodpadu, a to do kompostárny v Malešicích na 
Praze 10. Dále magistrát hl. m. Prahy podporuje domácí kompostování na za-
hrádkách, balkónech i v domácnosti, či kompostování komunit, tzn. komposto-
vání více domácností v jednom společném kompostéru.
Kovový odpad můžete odkládat do sběrného dvora v Běchovicích nebo do kon-
tejnerů na velkoobjemový odpad. Jednáme také se svozovou firmou Pražské
služby a.s. o možnosti přidat kontejnery na kovové obaly na vybraná stanoviště
tříděných odpadů. Do těchto šedých nádob je možné odkládat nápojové ple-
chovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů,
jogurtů atd., nikoliv plechovky od barev a rozpouštědel, tyto jsou kvalifikovány
jako nebezpečný odpad, který můžete odevzdat do mobilního sběru nebezpeč-
ného odpadu. Doufáme, že se nám podaří pár těchto kontejnerů po Újezdě roz-
místit. Martin Švejnoha, OŽPD

Zahrádka v únoru
Opět Vás vítám u pár řádků o zahradě 
v únoru a začneme méně známým po-
řekadlem 
„Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu
pak mrazivý vítr skučí.“
Po loňské teplé zimě jsme si říkali, že ta-
ková zima je vyjímečná, letošní ještě
není u konce, snad  nějaké mrazíky 
a sníh přijdou. Oboje je pro zahradu
velmi důležité. Mráz likviduje zárodky
škůdců, zabraňuje šíření plísňových 
a virových chorob. Sníh dává rostlinám
a stromům   přirozenou vláhu. 
Pokud je v zimě málo srážek, v bezmra-
zém dni vydatně zaléváme stálezelené
dřeviny. Po zálivce je dobré zakrýt půdu
nastýlkou z kompostu, pokud jsme to
neudělali již na podzim.   
Potřebujeme-li, aby živé ploty z ptačího
zobu, habru, hlohu vyhnaly pěkné leto-
rosty, musíme jejich řez dokončit do
konce února. Živé ploty ze zlatice pře-

vislé a kdoulovce stříháme až po od-
květu. Rovněž do konce února musíme
dokončit prosvětlování okrasných dře-
vin, které pěstujeme jako solitéry.
Pokud máme na zahradě  ušlechtilé na-
roubované šeříky, musíme veškeré vý-
mladky, které rostou od kořenů, ze
země odstranit. 
V ovocné zahradě můžeme přistoupit 
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TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317
VÝRAZNÁ POSEZONNÍ SLEVA!

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

Hledám slečnu / paní na školní přípravu
žáka 4. třídy - domácí úkoly,

procvičování učiva. 
ÚT a ST od 15:30 do 16:30. 

Tel. 606 494 977. 
Cena za hodinu dle dohody.

ČERSTVÉ KVĚTINY
Otevíráme 1. 3. 2015 v 8:00 h0d 

Srdečně Vás zveme k návštěvě květinářství. Najdete
nás na adrese Starokolínská 192 (u zastávky Blatov).

Těšíme se na Vás! 
S tímto inzerátem sleva 10% na řezané květiny. 

JJaazzyykkoovváá  šškkoollaa  AAnngglliiččttiinnaa  PPrraahhaa  99  hhlleeddáá  zzkkuuššeennéé  lleekkttoorryy

aanngglliiččttiinnyy  pprroo  vvýýuukkuu  VVEEČČEERRNNÍÍCCHH  KKUURRZZŮŮ  vv pprroossttoorráácchh
MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ,,  PPrraahhaa  99  --  ÚÚjjeezzdd  nnaadd  LLeessyy..

NNaabbíízzíímmee  zzaašškkoolleenníí  ddoo  mmeettooddiikkyy,,  ssppoolluupprrááccii  vvee  zzkkuuššeennéémm
ttýýmmuu,,  vvhhooddnnéé  nnaa  zzkkrráácceennýý  úúvvaazzeekk..  ŽŽiivvoottooppiissyy  ppoossíílleejjttee

nnaa  ee--mmaaiill::  hheelleennddoorroonn--pprraahhaa99@@sseezznnaamm..cczz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI INTERNÍ AUDITOR
Úřad Městské části Praha 21 vypsal výběrové řízení
na obsazení funkce interního auditora. Pracovní náplň se
dotýká  kontrolní činnosti všech oblastí úřadu městské části,
včetně zřizovaných organizací a vyžaduje velmi dobrou
orientaci v účetních postupech, legislativě, výběrových
řízeních a dalších a klade na pracovníka vysoké požadavky
na další sebevzdělávání. Požadované vzdělání je
vysokoškolské, ekonomického, právnického, nebo
obdobného zaměření. Požadavek na dosavadní praxi není
stanoven.  Místo výkonu práce je Újezd nad Lesy. Přesné
informace k výběrovému řízení naleznete na úřední desce
úřadu MČ Praha 21 a na www.praha21.cz  služby
a informace, služby od A-Z.                                                                                  

Vladimír Saitz  

k řezu jabloní a hrušní. Tady se názory
liší, někteří odborníci doporučují řez až
do doby květů a to proto, že když ře-
žeme brzo a hodně, o to více nám ros-
tou výhony, které zahušťují koruny 
a ono se říká, že řezem bychom měli
otevřít korunu slunci. Peckoviny řežeme
od doby květů až po sklizeň ovoce.
Stále více pěstovaná vinná réva i její řez
se provádí v bezmrazých dnech února.
Tady musíme sledovat i předpověď na
následující dny, protože pokud přijdou
silné mrazy, mráz pronikne seříznutou
větví až k prvnímu pupenu a ten zničí.
Když řez oddálíme, z řezů vytéká míza
a tím ztrácí keř část stavebních látek. 
Rovněž co nejdříve provádíme řez u an-
greštů a rybízů, ty velmi brzo raší a rov-
něž jejich výsadba se může za příz-
nivého počasí provést již koncem února.
Do výsadbové jámy nedáváme chlévský
hnůj, ale po výsadbě jím zasteleme po-
vrch kolem stromku či keře.
V zeleninové zahradě připravujeme pař-

níky a skleníky, vyséváme
první řádky ředkviček, dob-
rou zkušenost mám i se špe-
nátem. Pokud nám zbyly 
z předcházejících roků nějaká
semena, zjišťujeme jejich klí-
čivost. Odpočítaný počet
semen dáme na misku s vlh-
kou buničinou nebo vatou
(udržujeme stále vlhkou) při-
kryté sklem nebo talířkem 
a uložíme v místnosti s teplo-
tou 20oC. U mrkve, petržele,
celeru po 20 - 30 dnech, 

u okurek, rajčat, červené řepy, cibule po
14 dnech, u ostatních cca po10 dnech
již víme, zda semena můžeme pro výsev
použít, a to v jakém množství, nebo na-
koupit zcela  nová.  
Malé doporučení: sáčky s osivem, které
skladujeme z minulých let, je dobré
ukládat do vzduchotěsných uzavřených
zavařovacích sklenic. 

Drobný zahrádkář by měl pěstovat pře-
devším takové odrůdy zeleniny , kterým
postačí k vývoji krátká doba a také, co
se osvědčilo sousedům. Sdělené zkuše-
nosti jsou ty nejlepší.  
Naší přednáškou 20. března od 16:00
hod v klubovně ZO ČZS, Staroújezdská
495, navážeme na povídání z minulého
čísla ÚZ o sloupovitých ovocných stro-
mech. Přednášet nám  bude př. Jaroslav
Kraus, který Vám v diskuzi odpoví i na
další otázky, týkající se zahrady. 
V pátek 6. 3. od 14 hodin připravujeme
společně s MČ Praha 21 u pomníku T. G.
Masaryka vzpomínkové  setkání u pří-
ležitosti výročí narození našeho prvého
prezidenta Československé republiky.

Rok 2014 byl rokem volebním i v Čes-
kém zahrádkářském svazu. Koncem lis-
topadu na I. sněmu ČZS bylo delegáty
zvoleno zcela nové vedení v čele z no-
vým předsedou Stanislavem Kozlíkem 
z Hodonína. Sněm navštívil i předseda
vlády ČR Bohuslav Sobotka a náměstek
ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla.
Podrobněji budeme naše členy infor-
movat na výroční členské schůzi, která
se bude konat v sobotu 14. 3. 2015  od
14:00 hod v jídelně Masarykovy ZŠ v Po-
lesné ulici. Každý náš člen bude pozván,
když ne přímo osobně, tak bude mít ve
schránce pozvánku. 

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová  

placená inzerce
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KDE BUDE PROBÍHAT TĚŽBA 
V KLÁNOVICKÉM LESE V ROCE 2015

Lesy ČR nám opět poskytly mapu s vyznačením zásahů, kde bude
probíhat obnovní těžba.
Plánované zásahy jsou vybarveny oranžovou barvou a opět je bude
provádět dodavatelská firma.
Při lesních toulkách v okolí prováděné těžby dbejte prosím zvýšené
opatrnosti. Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD  
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

Zajistím povolení staveb (i dodatečné)
Nabízím  kompletní  inženýrskou činnost, tj. projednání všech

stavebních záměrů se stavebním úřadem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

DOUČÍM, trpělivě VYSVĚTLÍM, 
dodám SEBEDŮVĚRU

FYZIKA, MATEMATIKA, informaAka, angličAna.
Profesorka gymnázia s dlouholetou praxí.

Po dohodě i u vás doma. Tel.: 608 530 800

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

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

E T I KO T E R A P I E
duševně-duchovní hygiena

Mgr. Pavla Péterová
http://pavlapeterova.mypage.cz/

Tel: 606 516 818

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma
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KALEnDáriuM nA únOr
5. 2. Cestování s Míšou a Mirkem Havránkovými

– beseda pořádaná SPCCH od 15 hod v divadelním 
sále Masarykovy ZŠ

11. 2. Hrady a zámky ČR – KAS zve na výstavu v Jízdár-
ně Pražského hradu. Odjezd BUS 250 u Podrazských 
v 8:44 hod. Vstupné 80 Kč.

12. 2. Když houby zpívají – hudebně mykologické pásmo 
pořádá SPCCH od 17 hod v divadelním sále Masary-
kovy ZŠ

14. 2. Masopust v Sibřině – startuje se z Rohožníku 
v 10:30 hod. 
Pořádá SOSák Sibřina. Podrobnosti viz str. 5

15. 2. Pohádkový masopust v Klánovicích - od 12 hod na 
dvoře ZŠ v Klánovicích. Podrobnosti viz str. 4

18. 2. PIKO - film Tomáše Řehořka, promítání filmového 
klubu F21 od 19:00 v divadelním sále Masarykovy ZŠ

19. 2. Prahou 1 do Muzea hl. m. Prahy - vycházka 
s návštěvou dvou výstav pořádaná SPCCH. 
Více na str. 5

21. 2. 5. újezdský Karneval pro děti - 2 běhy,  
od 10:00 a od 15:00 hod v Levelu pořádá Rarášek. 
Vstupenky v podatelně ÚMČ.

24. 2. Amadeus – SPCCH zve do Divadla na Vinohradech. 
Odjezd do divadla autobusem v 18 hod z Rohožníku 
po obvyklé trase. 

26. 2. Inzerát na byt - KAS zve na představení Divadla 
H. Počernice od 19:30 hod. Vstupné 240 Kč. Odjezd 
BUS č. 303 od ÚMČ Praha 21 v 18:30 hod, (poté vždy
v 06 a 36 min).

20. 3. Ovocné stromy sloupovité - přednáška a beseda 
s přítelem J. Krausem od 16 hod v areálu zahrádkářů, 
ul. Staroújezdská č. 495.

20. 3. Společenský ples pořádaný ÚMČ Praha 21, od 20 hod
v Levelu. Vstupenky 150 Kč v podatelně ÚMČ.

Má váš pes zažívací potíže? Příčina může být ve svalech.

placená inzerce

Editorial
Dlouho jsem přemýšlela, co tak napsat do posledního zpravodaje,
na kterém se budu podílet jako šéfredaktorka. Naštěstí jsem zazna-
menala za více než dva roky svého působení mnoho kladných
ohlasů z různých koutů Újezda, takže mne nemusí trápit pomyšlení
na pár rýpalů, podsouvajících mi myšlenky a činy, které se nestaly.
Skoro jsem už chtěla psát o podzimních volbách, a jak dopadly, jenže
ani to není téma, kterým bych se ráda loučila. V blízkosti k vedení
naší městské části jsem si totiž uvědomila, že věci, které mne zají-
mají, jsou jinde. Pro každého z nás je důležité zdraví jeho a blízkých,
rodina a její spolehlivé zázemí a práce, kterou rád dělá. A když už jí
nedělá tak moc rád, aby mu alespoň přinesla peníze anebo ji mohl

Drží kostru pohromadě, umožňují pohyb, pomáhají udržovat obě-
hový systém v dobré kondici, podílejí se na zajištění mnoha dal-
ších, životně důležitých, funkcí v těle. Přesto jim věnujeme pozor-
nost pouze okrajově. Řeč je o svalech našich čtyřnohých psích spo-
lečníků, neboť svalová bolest je často příčinou řady zdravotních po-
tíží a může vést i k předčasnému stárnutí psa. 
Svalová bolest u psů je mnohdy opomíjeným tématem. Objevují se

stále nové módní trendy,
nové přípravky pro lepší
zdraví, lepší srst, nové akti-
vity se psy, avšak málo si
všímáme, jak je na tom po-
hybový systém našich psích
parťáků. 
Svalový systém patří k nej-
důležitějším v těle. Musí být
vždy připraven k akci, a to 
i při sebemenším pohybu.
Není tedy divu, že ve sva-
lové tkáni dochází k častým
drobným, mikroskopickým,
poraněním. Šárka Janou-
chová, absolventka studia
myoterapie v anglickém
Galen Therapy Center, která
se věnuje napravování sva-

lové nerovnováhy a pohybovým potížím u psů, k tématu říká: „Tělo
je dokonalý organismus a umí si s drobným svalovým poraněním
poradit. Ke svalové nerovnováze a následné svalové bolesti však
dochází při dlouhodobém přetěžování specifické skupiny svalů, na-
příklad časté běhání a nošení míčku, výskok a seskok z gauče.
Budu-li mluvit o aktivních psech, tak třeba chození vždy u stejné
nohy, kdy pes musí sledovat svého psovoda. Po pár trénincích se
svaly na krku jedné strany zkrátí, kde na druhé straně, v důsledku
kompenzace, začnou být přetěžovány. Vzniká drobná bolest. Tu
pes kompenzuje ulevováním a přetěžováním jiné části těla. Bolest
se zvětšuje a dostáváme se do začarovaného kruhu řetězení způ-
sobeného kompenzací. Tento proces samozřejmě není otázkou
dnů, ale velmi často dlouhé řady měsíců.“
Svalová bolest je něco, co se nedá identifikovat žádným přístrojem
a přitom je často odpovědná za řadu zdravotních potíží. Dojde-li ve
svalu, či v těle ke zranění, je jeho přirozenou reakcí stažení okolní
tkáně, aby nemohlo dojít k dalšímu poranění. Tak vzniká stresové
napětí v těle, které se dále přenáší na ostatní tkáně a orgány. Tento
proces pak následně může vyústit v omezení, kde nelze určit jas-
nou příčinu, a které bychom ne vždy hledali za svalovým zraně-
ním, či svalovou bolestí – kulhání, hyperaktivita, agrese, zažívací
potíže atd. Zažívací potíže bez zjevné příčiny jsou častým sympto-

vykonávat ve společnosti milých spolupracovníků. Každý máme své
hodnoty, kterým věříme a na kterých stavíme své bytí. Každý
chceme dělat věci po svém. Máme rádi svůj domov, okolí, kde ži-
jeme. Jsou to vlastně obyčejné věci, které nám dělají radost. V době,
kdy se na nás z médií dennodenně valí podivná propaganda a dě-
sivá fakta, jsem ráda, že žijeme v relativním bezpečí a zároveň mne
zneklidňuje mlčenlivá nehybnost. Čas, kdy jsem s potěšením pro
Újezd dělala zpravodaj, minul v té nehybnosti a tak předávám po-
myslnou štafetu dále. Věřím, že až se „Újezďák“ převlékne do nově
střiženého modernějšího kabátu, bude mu to více slušet a bude čte-
nářům sloužit další desítky let. Zpravodaji do dalších let přeji mnoho
spokojených čtenářů a čtenářům přeji zdravý úsudek a pevné
zdraví. Lucie Černá

mem, se kterým se ve své praxi setkávám. Po uvolnění svalového
napětí většinou zažívací potíže jako mávnutím kouzelného proutku
zmizí. Pro zdravé zažívání potřebuje tělo být uvolněné. Jedině tak
může dojít ke zpracování živin, jejich další distribuci do jednotli-
vých buněk a regeneraci organismu. Pokud však tělo registruje ja-
kékoliv napětí, je řídící nervový systém v neustálé pohotovosti 
a výsledkem mohou být i zažívací potíže. Pro uvolnění svalů je 
v první řadě důležité hlídat opakující se činnosti. Pro svaly našeho
psa toho však můžeme udělat mnohem více: 
• Házení míčkem je vhodné prokládat chůzí. Neulehčujme si ven-
čení tím, že náš pes bude 20 minut běhat pro míček, ale míček ho-
díme třikrát, vložíme pár
set metrů chůze a opět
házíme míček. Tento
způsob je zvláště důle-
žitý u psů, kteří jsou váš-
niví aportéři.
• Při jakémkoliv tré-
ninku střídejte strany,
aby všechny svalové sku-
piny byly zapojovány
rovnoměrně. 
• Nemáte-li jinou volbu
než používat schody,
zvažujte, zda je to vždy
nutné, a pokuste se mi-
nimalizovat počet, kdy je
pes musí absolvovat. 
• Naskakování do auta
a z auta. Pokud je pes
malý, vždy ho zvedejte 
a vyndávejte z auta, ne-
nechte ho skákat. Je-li
pes větší a těžší, pořiďte
mu rampičku. Zvláště u menších psů dochází k masivnímu přetí-
žení v oblasti přechodu krční a hrudní páteře.  
• Dopřejte svému psovi dostatečný čas na regeneraci po tréninku.
Při aktivním sportovním tréninku potřebují svaly alespoň 48 hodin
na regeneraci.
• Naučte se bezpečné techniky, kterými můžete psovi sami po-
moci uvolnit svalový systém.
• Naučte se jak zahřát svaly svého psa před sportovní aktivitu a co
dělat po jejím skončení (sprinter rovněž nevběhne na dráhu bez
přípravy).
• Najděte si zkušeného terapeuta s kvalitními odbornými zna-
lostmi.

Šárka Janouchová, sarka@krasnacarodejka.cz, 777 012 906 
Foto Ivana Čelikovská
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

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

Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. 

Telefon: 773 484 056

Zajistím povolení staveb (i dodatečné)
Nabízím  kompletní  inženýrskou činnost, tj. projednání všech

stavebních záměrů se stavebním úřadem.

Ing. Hana Javašova 

tel. 721 209 532       email: stavbaporadenstvi@email.cz

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

DOUČÍM, trpělivě VYSVĚTLÍM, 
dodám SEBEDŮVĚRU

FYZIKA, MATEMATIKA, informaAka, angličAna.
Profesorka gymnázia s dlouholetou praxí.

Po dohodě i u vás doma. Tel.: 608 530 800

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

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

E T I KO T E R A P I E
duševně-duchovní hygiena

Mgr. Pavla Péterová
http://pavlapeterova.mypage.cz/

Tel: 606 516 818

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma
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Marie Tojflová
Bryksova 956/3,
198 00 Praha 9

tel. 704 264 877
www.tojflova.cz

�� velkoplošné 
dlažby

�� schody

�� ploty

�� opěrné zídky

�� zemní a zednické práce

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
20-tiletá praxe

LYŽAŘSKÝ SERVIS NA BLATOVĚ
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

Otevírací doba:            po – pá           17.00 – 20.00
Kontakt: tel: 281 970 262; 606 927 106 www.sweb.cz/horson

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání

• montáž běžeckých vázání
• broušení hran i skluznic
• opravy skluznic

Účetní firma nabízí:  
vedení účetnictví a daňové evidence zpracování účetnictví
a daňové evidence • vedení mzdové agendy • zpracování
mezd • zpracování daňových přiznání • poradenskou
činnost v oblasA daní a poplatků • jednání s úřady
Kontakt: tel. 737 612 837    e-mail: dubinova@spravadomupraha.cz

Advokátní kancelář Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-Horní Počernice
Mobil: 602 621 719 Tel: 224 25 27 67 
poskytuje právní služby zejména v oblastech práva občanského:
právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní právo, exekuce, správní řízení,
zastupování před soudy, advokátní úschovy, ověřování podpisů 
Pracovní doba:  9,00 – 18,00 hod., i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

DUBINOVÁ SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 
nabízíme veškeré služby spojené se správou 

a vedením účetnictví pro SVJ 
zajištění technické správy: revize, opravy, havarijní služba, úklid

zajištění ekonomické správy: vedení účetnictví pro SVJ, vyúčtování
tel:  737 612 837           e-mail: dubinova@spravadomupraha.cz

PRONÁJEM – luxusní RD 6+kk,
182 m2, pozemek 801 m2,
ul. U Váhy, Šestajovice

cena 10.000.000,-Kč

PRONÁJEM - krásný byt 3+kk/B
132m2 v luxusní rodinné vile,

ul. U Pole, Šestajovice

PRODEJ – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

PRODEJ - luxusní vila 7+1/2G/4B/ vnitřní
bazén, užitná plocha 434 m2, pozemek

2014m2, ul. Za břízami, Praha 9 -Klánovice

& 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Znám to tady,

protože zde 17 let bydlím

PRODEJ - atraktivní RD
5+kk/G/T/bazén s pozemkem
634 m2, Tylova ul., Šestajovice

cena12.500,-Kč + poplatky

cena 14.000,-Kč měsíčně

certi5kovaný realitní makléř
podle normy ISO

www.zdiradpekarek.cz

cena 6.750.000,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

PRODEJ - kompletně zasíťované
stavební parcely 970 - 1300m2, Všestary

cena 2.300,-Kč/m2

PRODEJ - atraktivní kompletně zasí-
ťovaný stavební pozemek 1523 m2,

Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

PRONÁJEM – kanceláře 47 m2

v Rezidenci Klánovice, Slavětínská ul.,
Praha 9 – Klánovice

cena 15.500.000,-Kč

PRODEJ - dvougenerační RD 3+1
a 3+kk, podl. plocha 190 m2, pozemek
1891 m2, ul. K rukavičkárně, Klánovice

PRODEJ - kompletně zasíťovaný
stavební pozemek 1976 m2, Solnická ul.,

Praha 9 – Koloděje

cena 8.800.000,-Kč

PRONÁJEM - skladové a obchodní pros-
tory 3 654 m2 (z toho hala 1 459 m2) u sjez-
du z Vysočan. radiály, Praha 9 - Satalice

cena 150.000,-Kč/měs. + poplatky

PRODEJ - RD 4+1/G, 113 m2,
pozemek 600 m2, ul. Na svahu,

Horoušany

cena 3.999.000,-Kč

PRODEJ – zasíťované stavební
pozemky 500 – 1200 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 22.900.000,-Kč

cena 30.000,-Kč měsíčně + poplatky
5.500,-Kč

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků
na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz

cena 15 500 000,- Kč

P R O D Á N O


