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Dne 21. dubna letošního roku se dívky
z újezdské Arabesky (J. Feixová, K. Folt-
manová, l. Ohnisková, D. Poková, D.
Poková, K. Roučková, T. Rybanská, L.
Šimková, J. Zafarová) zúčastnily 8. roč

níku celostátní soutěže v klasickém
tanci „Pardubická arabeska“. Soutěžilo
celkem 224 tanečníků a tanečnic z 24
baletních škol z celé republiky a při

Poděkování
Srdečně děkuji všem, kteří mne navrhli
na udělení titulu „Čestný občan MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy“. Je to milé,
když na sklonku života ocení jeho spo-
luobyvatelé to, že celých 66 let organi-
zuji různé kulturní podniky v Újezdě
nad Lesy a bývalé části Nová Sibřina.
Obzvláště mne potěšilo, že se pro mne
jednomyslně vyslovili členové zastupi-
telstva. Celý život jsem se snažil vyhle-
dávat to, co lidi spojuje a nezdůraz-
ňovat to, v čem se neshodujeme.
Věřím, že v našem Újezdě nad Lesy bu-
deme i v budoucnu nacházet co nej-
více společných názorů a řešení pro
šťastný život nás všech.

Váš Miloš Schmidt

Sběr papíru
proběhne ve dnech

Úterý 12.6. 07:15–08:30 hod.
Středa 13.6. 15:00–17:00 hod.
Čtvrtek 14.6. 15:00–17.00 hod.

Prosíme rodiče, aby papír, který
děti donesou, byl svázaný a zvá-
žený. Sběr proběhne jako vždy ve
dvoře školy, ul. Čentická.
Děkujeme.

Eva Danielová

Tak začíná vlastenecká píseň, hymna
České obce sokolské, která již 150 let
doprovází český národ v dobách dob-
rých i zlých.
V letošním roce si připomínáme vznik
této organizace, která byla založena
16. 2. 1862 skupinou nadšenců v čele
s Miroslavem Tyršem a Jindřichem
Fűgnerem v Malypetrově tělocvičném
ústavu v Panské ulici pod názvem

Tělocvičná jednota Pražská. Zakládajícími členy tehdy byli
představitelé české politiky (E. Tonner, J. a E.Grégrové)
a kultury (J.Neruda, J.E.Purkyně, Josef Mánes (autor sokol-
ského kroje a praporu)). Bratr Tyrš sestavil tělocvičné
sestavy a české názvosloví.
Sokolské zásady vycházejí z antické kalokagathie, tj. ideálu
harmonie tělesné a duševní krásy, ctnosti a statečnosti.
Původně se cvičilo v pronajatých prostorách. V letech
1863–4 Sokolská obec vybudovala dle projektu V. I.
Ullmanna a za finanční podpory J. Fűgnera první vlastní
sokolovnu v ulici U Hradeb. Spolek měl všestranné zamě-
ření, pořádaly se výlety a různé společenské akce, např.
šibřinky.

stále stoupající úrovni soutěžících si
naše děvčata vedla výborně. Ve svých
kategoriích vybojovala I. místo za va-
riaci z baletu Don Quichotte, II. místo za
taneční ztvárnění sonáty od W. A.

Mozzarta a diplom za působivý taneční
projev v duetu z baletu Don Quichotte
od L. Minkuse. V ostatních tancích, ve
kterých jsme soutěžily, děvčata obsa-

Arabeska informuje

Óda na čarodějnice

Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme

Za Čarodějnice v Újezdě
vzdejme holdy šťastné hvězdě!
Zrodil se fesťák dobré adresy:
u nás na hřišti a nad Lesy!
A jak to všechno letos bylo?
Pekly se buřty a pivo pilo.
Děti si hrály a nezlobily,
Čarodky, jako vždy, při tanci šílí!
Maminy zchystaly Čaroles,
někdo byl v masce a někdo bez.
Čaroklání líbí se nejvíce dětem
například soutěžit v Hodu koštětem!
Veselý Újezd také napadlo:
aby se bavily dát dětem divadlo.
Akce se vždycky vydaří
když k tomu hrají Boudaři.
Když pak byl Čedič na podiu
už skoro samým štěstím vyju.
To ale ještě všechno není!
Večírek jede dál Sestrami třemi!
A komu tohle vše nestačí,
čekal ho ohňostroj a po něm "Ejsáči".
Špejblové zahráli a pak byl klid,
zkrátka to byl zas den, jaký má být.
Vstali jsme do krásného rána,
to proto, že shořela Morana!

LuCerna

dila většinou čtvrté nebo páté místo.
Všem zúčastněným děkuji za vzornou
reprezentaci a přeji mnoho úspěchů
v dalších soutěžích.
V březnu byla oslovena naše baletní
škola, aby připravila předtančení pro
ples ČVUT, který se konal na Žofíně.
I nadále děvčata vystupují v Obecním
domě v Praze v koncertních baletních
představeních spolu s profesionálními
umělci.
Na závěr letošního roku, abychom ne-
porušili tradici, uvedeme dvě veřejná
baletní představení v Salesiánském di-
vadle v Kobylisích 10. 6. a 11. 6. od 18:00
hod. Děti budou tančit na
motivy baletu „Z pohádky
do pohádky“ od Oskara
Nedbala a součástí bude
i pestrý baletní kaleidoskop
jednotlivých tanečních čí-
sel. Celý rok děti pilně pra-
covaly a nacvičovaly, proto
by Vás rády uvítaly na
našem slavnostním večeru,
aby se mohly pochlubit, co
už dovedou.
Poslední týden v červenci
Arabeska pořádá II. letní soustředění s
baletem v krásném prostředí Jizerských
hor, kde se děti budou zábavnou for-
mou „pracovně rekreovat“. Už se
všichni, co jedeme, moc těšíme.

Závěrem bych ráda poděkovala MČ
Praha 21 za finanční podporu ARA-
BESKY ve formě grantu.

Daniela Poková, Arabeska

Po dvou letech od založení bylo
sdružení přejmenováno na Sokol
Pražský a v roce 1889 vznikla
Česká obec sokolská, která „žije“
dodnes.
Sokolské jednoty byly zakládány
i v okolních újezdských obcích -
Běchovice, Koloděje (1903), Sibři-
na (1911). Po přípravných akcích
vznikla v roce 1927 také jednotka v Újezdě nad Lesy.
Činnost obce sokolské byla několikrát během své existence
přerušena. Po roce 1948 došlo na základě zákona k sjed-
nocení tělovýchovných spolků a název Sokol byl zrušen.
V roce 1990 byla činnost Sokola obnovena a bylo navá-
záno na původní zásady, myšlenky a tradice.
Výsledkem činnosti České obce sokolské jsou veřejná
vystoupení, slety. První sokolský slet se konal v roce 1882
na Střeleckém ostrově a XV. Všesokolský slet se uskuteční
začátkem července v pražském Edenu.

Bratře Sokole, zdárně se tuž do dalších let!

Za TJ Sokol Újezd nad Lesy Petra Mašková

Vážení spoluobčané,
v úvodu bych Vás rád pozval na za-
sedání zastupitelstva, které se koná
18. června v divadelním sále Masa-
rykovy ZŠ od 17 hodin. Jedním
z bodů jednání je i schválení Strate-
gického plánu MČ Praha 21 pro
období 2012–2022.

Osobně považuji schválení tako-
vého dokumentu pro život v naší
městské části za klíčový. V mnoha
ohledech.
Společně s vámi jsme identifikovali
a popsali více než 200 opatření, za-
členěných do 7 oblastí a 24 pod-
oblastí. Stanovili jsme cíle, které
bychom chtěli v následujících de-
seti letech dosáhnout. Rovněž jsme
stanovili priority, odhadli finanční
náročnost jednotlivých opatření
a stanovili jsme ukazatele, kterými
budeme měřit úspěšnost naplňo-
vání strategického plánu. Děkuji
všem, kteří se na vytváření plánu
pro budoucnost Újezda podíleli
- občanům za zájem a podněty,
zaměstnancům úřadu za zvládnutí
nových úkolů, dobrovolníkům v ko-
misích a mikrotýmech za systema-
tickou práci nad vznikajícím doku-
mentem..
V naší městské části podobný do-
kument chyběl, nebylo na co navá-
zat. Věřím, že všechny stanovené
cíle jsou ku prospěchu občanů
Újezda a jsou přijatelné i pro újezd-
skou politickou reprezentaci. Vě-
řím, že se strategický plán a stra-
tegické plánování stane běžnou
součástí práce Úřadu a jednotlivá
politická uskupení s nimi budou
pracovat. Pro politiky není pod-
statné přihlásit se ke všem cílům,
ale navázat na již vykonanou práci.
Ti, co přijdou po nás, mohou plán
aktualizovat a doplňovat, případně
měnit priority podle programů koa-
ličních stran. Určitě nejde o doku-
ment dokonalý, ale byl tvořen se
záměrem položit určitý základ,
který bude pravidelně aktualizo-
vaný na základě společenského
i politického konsenzu.
A co konkrétně nám strategické plá-
nování přinese? Nejdůležitějším prv-
kem je stanovení důležitosti aktuál-
ních kroků a budoucích záměrů
naší městské části. Například: je dů-
ležitější zajistit místa ve školkách
nebo postavit dům seniorů? Chce-
me zklidnit dopravu a máme opa-
tření realizovat hned nebo čekat na
vybudování přeložky?
To jsou těžká rozhodnutí, která se
bez pohledu nad úzce ohraničenou
současnost dělat nedají.
Druhou zásadní výhodou je, že stra-
tegický plán zlepší načasování
a přípravu jednotlivých projektů.
Z připravené studie lze lépe vypsat
výběrové řízení na zpracování do-
kumentace a následně vybrat nej-
vhodnějšího dodavatele.
Strategické plánování pomůže uše-
třit peníze a na druhou stranu mů-
že přinést peníze z jiných zdrojů,
protože u dobře připravených pro-
jektů a záměrů lze žádat o dotace
a pokusit se zajistit vícezdrojové
financování. Zároveň pomůže vyva-
rovat se nepromyšlených rozhod-
nutí s krátkodobým dosahem, které
by městskou část mohly v budouc-
nu neúměrně zatížit, či poškodit.
Chcete-li se dozvědět, kam v násle-
dujících deseti letech v jednotlivých
oblastech směřujeme, na nadchá-
zející schůzi zastupitelstva získáte
ucelený a detailní přehled.

Těším se na setkání s vámi,
Pavel Roušar, starosta

- str. 9
Kalendarium

Akademie volného času
v Újezdě - str. 7
Cestovní pasy pro děti - str. 2
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Informace z úřadů

Velkoobjemové kontejnery
9. června Holšická x Sudějovická
kolem 9:30 hod Starokolínská (u parku)

23. června Toušická (u spořitelny)
kolem 9:30 hod Rohožnická (u Alberta)

Odkládejte: Nepatří:
starý nábytek, skříně, postele, stoly, stavební odpad, suť, pneumatiky,
židle, křesla, koberce, linolea, matra- lednice, autobaterie, barvy, ředidla
ce, elektrotechnika (pračky, videa, a jiné nebezpečné odpady, odpad
radia), umyvadla, wc ze zahrady

Dalším pokračováním úprav zákona týkajících se živnostenského podnikání se
tentokráte zaměříme na ohlášení živnosti a provádění samotných změn. Změny
a jejich provádění (ohlášení) jsou uvedeny ve čtvrté části živnostenského zákona
od § 45 do § 56 včetně. Pro Vaší orientaci je nutné tyto navrhované úpravy pro-
mítnout do stávající verze živnostenského zákona 455/91 Sb. a to s platností od
1.7.2012. Níže jsou uvedeny pouze úpravy zákona.
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost je po-
vinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
Zapsání titulu nebo vědecké hodnosti na živnostenské oprávnění se řídí záko-
nem o občanských průkazech. Pokud chce podnikatel zapsat titul nebo vědec-
kou hodnost, toto nejlépe doloží občanským průkazem, kde je titul nebo vědecká
hodnost již zapsána. Živnostenský úřad na základě platného občanského prů-
kazu provede zápis do RŽP.
Dále je možné pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území ČR podat pří-
padný požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu
bydliště. Potom při každé změně bydliště se automaticky přepíše i místo podni-
kání na adresu trvalého bydliště. Toto se nevztahuje na občany, kteří mají bydliště
na adrese sídla ohlašovny, nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž
umístil na území České republiky organizační složku, má-li fyzická osoba bydliště
v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání
v jeho sídle se zrušují.
Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že
při změně bydliště požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu, jako je
adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu místa podnikání živ-
nostenskému úřadu oznamovat.
Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 zákona 455/91 Sb. po-
vinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento doklad
nedoloží, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského opráv-
nění. Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živ-
nostenského rejstříku.
Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden
v souladu s rozhodnutím o udělení koncese, nebo že údaje, které se zapisují do
živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení koncese, neod-
povídají skutečnosti, provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku a podle
okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o opravě zápisu.”.

Ing. Zuzana Voříšková, vedoucí ŽO

Zpráva
o konkurzním řízení
Podle novely Školského zákona č.
472/2011 Sb platné od 1. 1. 2012 měl
zřizovatel škol (tj. Rada MČ Praha 21)
možnost vyhlásit konkurzní řízení na
místa ředitelů mateřských a základ-
ních škol, kteří jsou ve funkci šest
a více let.
RMČ Praha 21 se rozhodla této mož-
nosti využít a konkurzy vyhlásila.
V Újezdě nad Lesy se konkurzy týkaly
ředitelů Masarykovy základní školy,
Polesná 1690 , I. MŠ, Čentická 2222
a MŠ Sedmikráska, Lišická 1502.
Do konkurzu se přihlásili celkem tři
kandidáti na místo ředitele Masary-
kovy základní školy a po jedné kandi-
dátce na místa ředitelek mateřských
škol.
Konkurzní řízení proběhlo dle platné
legislativy, tj. školský zákon č.
561/2004 Sb. a vyhláška o náležitos-
tech konkursního řízení a konkursních
komisí č. 54/2005 Sb.. Konkurzní ko-
mise byly složeny v souladu s výše uve-
denou vyhláškou ze zástupců České
školní inspekce (1 člen), Krajského
úřadu, Magistrátu hl. města Prahy
(1 člen), zřizovatele školy (2 členové),
pedagogického pracovníka příslušné
školy (1 člen), odborníka v oblasti škol-
ství (1 člen) a školské rady (pouze v pří-
padě základní školy, 1 člen).
Na základě výsledného doporučení
konkurzní komise Rada MČ Praha 21
jmenovala do funkce ředitelů škol
Mgr. Miroslava Kurku, který v kon-
kurzu zvítězil i Janu Cenkrovou
a Bc. Naděždu Kosanovou, které svá
místa obhájily.

Děkujeme všem kandidátům a blaho-
přejeme ke jmenování do vedoucích
funkcí.

Hana Kořínková,
odbor školství a MA21

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 14. 6. 2012 od 08:00 do 11:00 hod bude zaparkovaná před místním úřa-
dem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné záležitosti
související s odběrem plynu. Více informací na tel: 267 175 174, 202.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Od 1. 4. 2012 byl dočasně přerušen mobilní sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu na území hl. m. Prahy. V současné době je vypsáno výběrové
řízení na zajištění provozování mobilního sběru. V případě řádného ukončení
tohoto výběrového řízení je předpokládaný termín opětovného zahájení mo-
bilního sběru 1. 7. 2012. V případě dalších dotazů kontaktujte odbor ochrany
prostředí MHMP, konkrétně Ing. Radima Poláka, tel.: 236 00 43 76.

M. Nejtková, OŽPD

V průběhu března a dubna 2012 se uskutečnily zápisy do mateřských škol
zřizovaných MČ Praha 21 (I. MŠ, MŠ Sluníčko, MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník).
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání je zcela v kompetenci ředitelek přísluš-
ných mateřských škol v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a správ-
ním řádem č. 500/2004 Sb.

Ředitelky vydaly následující kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol. Před-
nostně je umístěno dítě, které získalo celkové vyšší bodové ohodnocení. V pří-
padě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodoval o přijetí věk
dítěte.

Kritérium Bodové
ohodnocení

Dítě a alespoň jeden zákonný zástupce mají trvalé bydliště
v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 3

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 1

Dítě přihlášeno k celodenní a celoměsíční docházce 1

Dítě, které dovrší 3 roky věku do 31. 8. 2012 1

Ředitelky mateřských škol po ukončení přijímání žádostí o přijetí dítěte vyřadily
duplicitní podání a předaly nám výsledná čísla (tabulka níže). Nejsou vůbec příz-
nivá, proto v Komisi vzdělávání a výchovy ( KVV) a s Odborem majetku a inves-
tic (OMI) ÚMČ Praha 21 řešíme možnosti navýšení kapacit v mateřských ško-
lách od školního roku 2013/2014. Je nutné získat ale příslušná stanoviska (např.
hygiena, hasiči) a vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 21 nebo
žádat o externí zdroje.

Jedno řešení je v rekonstrukci objektu původní mateřské školy v ul. Lišická,
který v současné době užívá Policie ČR. V něm budou po vystěhování Policie
ČR na podzim 2012 zahájeny stavební práce k vytvoření dalších dvou tříd Ma-
teřské školy Sedmikráska. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace
a zároveň je podána žádost o dotaci na zateplení objektu do 35. výzvy Operač-
ního programu Životní prostředí (výsledky budou známy na podzim tohoto
roku). Magistrát hl. města Prahy přidělil MČ Praha 21 účelovou dotaci ve výši
2 mil. Kč na rekonstrukci objektu na dvě třídy mateřské školy. Pokud se bude
vše příznivě vyvíjet, mohlo by dojít od 1. 9. 2013 k otevření dalších dvou tříd
v Mateřské škole Sedmikráska, Lišická 1502.

Dne 26. 4. 2012 se v Polyfunkčním domě uskutečnilo vítání nových občánků
Újezda nad Lesy. Slavnostně bylo tajemníkem ÚMČ Praha 21 panem Vladimírem

Saitzem přivítáno 40 dětí, které se narodily v období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011
a jejichž rodiče projevili o tuto akci zájem. Celkem se v tomto období narodilo
59 dětí.
Vítání občánků bylo zpestřeno krásným vystoupením dětí z Mateřské školy Slu-
níčko. Každý z malých občánků Újezda obdržel dárek a kytičku.

Zdenka Vodová, vedoucí OOS

Živnostenský úřad informuje

Vítání občánků Újezda
nad Lesy

Střípky z jednání Rady MČ

Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2012/2013

Rada MČ se sešla na dvou mimořád-
ných zasedáních 23. 3. a 30. 3. k pro-
jednání projektu izolační zeleně podél
hlavní komunikace.
Dne 3. 4. 2012 na svém 42. zasedání
Rada MČ
vzala na vědomí:
- kontrolu plnění úkolů v intencích

jednání rady
- dopis Bytového družstva Malešovská

1651, P-9 ve věci „Vyjádření ke kupní
ceně“

- Zápis z Komise volnočasových aktivit
(KVA) ze dne 13. 3. 2012

- Přerušení provozu v MŠ Sluníčko dne
30. 4. 2012 z technických důvodů

- Zápis z Dopravní komise ( DK) ze dne
14. 3. 2012

- Zápis z jednání pracovní skupiny
k problematice mateřských škol
(PS MŠ) 20. 3. 2012

- Zápis z Komise životního prostředí
(KŽP) 26. 3. 2012

schválila:
- uznání vlastn. práva k pozemku č.

parc. 2620/3 v k.ú. Újezd n.L.
- návrh dodatku č.7 pojistné smlouvy

č. 2733305124 s pojišťovnou Uniqa a.s.
- uzavření smlouvy o dílo s ing. Seine-

rem na zpracování projektové do-
kumentace na akci „Cyklostezka
Čentická ul.“

- záměr pronajmout pozemek 2000m2

v JV části parcely č.1405/1 v k.ú.
Újezd n.L. za 8,-Kč/m2/rok.

- Rozpočtové opatření č. 8 – změnu
rozpočtu

- Rámcovou smlouvu o spolupráci
a poskytování služeb s Dopravní
fakultou ČVUT v oblasti dopravní
problematiky

- Vybudování tržního místa v Toušické
ul. (za trafikou) na č. parc. 4084/1

- Rozpočtové opatření č. 9 – změnu
rozpočtu

- Rozpočtové opatření č. 10 – změnu

rozpočtu
pověřila:
- starostu MČ P21 rozeslat dopisy tý-

kající se přestavby křižovatky a ome-
zení průjezdnosti nákladní dopravy

Karla Jakob Čechová, radní

Název školy I. MŠ MŠ Sluníčko MŠ MŠ celkem
Sedmikráska Rohožník

Čentická 2222 Polesná 1690 Lišická 1502 Žárovická 1635

Počet přijatých žádostí celkem 122 89 121 100 432

Z celkového počtu žádostí duplicitní 163
(dítě bylo vždy v nějaké MŠ dále
započítáno)

Z počtu přijatých žádostí počet dětí, 0 0 0 3 3
které nemají trvalý pobyt v měst. části

Počet přijatých dětí
k předškolnímu vzdělávání 30 27 20 25 102

Počet dětí rok nar. 2009 0 0 0 0 0

Počet dětí rok nar. 2008 7 18 14 17 56

Počet dětí rok nar. 2007 16 7 3 6 32

Počet dětí rok nar. 2006 7 2 3 2 14

Počet dětí s polodenní docházkou 0 0 0 0 0

Počet nepřijatých dětí 14 dětí 1 dítě 2 děti 5 dětí 22 dětí
k předškolnímu vzdělávání mladší 3 let

+70 +21 +15 +39 +145

Počet dětí rok nar. 2009 měsíc 9 - 12 14 1 2 5 22

Počet dětí nar. 2009 měsíc 1 - 8 31 6 5 20 62

Počet dětí rok nar. 2008 39 14 10 18 81

Počet dětí rok nar. 2007 0 1 0 1 2

Počet dětí rok nar. 2006 0 0 0 0 0

Iva Hájková – OŠKMA21

Cestovní pasy
pro
děti
Dnem 26. 6.
2012 končí
platnost zá-
pisů dětí do
cestovních
dokladů ro-
dičů. Poté budou děti muset cestovat
do zahraničí jen s vlastním cestovním
dokladem.
Novela zákona o cestovních dokla-
dech, která ruší zapisování dětí, vy-
chází z nařízení EU.
Pro rodiče to znamená, požádat si
v dostatečném časovém předstihu o vy-
dání cestovního dokladu pro své děti.
V případě dotazů volejte na tel:
281 129 23, 57, 59

Odbor občansko správní

Dotace na přeměnu
topných systémů

Rada hl. m. Prahy schválila pro rok
2012 pokračování programu „Čistá
energie Praha pro rok 2012“. Dotaci
může získat fyzická osoba s trvalým
pobytem na území ČR a právnická
osoba se sídlem v ČR, které vlastní
nebo užívají na území hl. m. Prahy byt
a které zprovozní ekologický zdroj
v bytě v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 10.
2012. Lhůta pro podání žádosti je do 21
kalendářních dnů od uvedení ekologic-
kého zdroje do provozu, tedy kdo zpro-
voznil zdroj v období od 1. 9. 2011 do
9. 6. 2012, musí podat žádost do 30. 6.
2012. Více informací se dozvíte na
www.envis.praha-mesto.cz v sekci Ener-
getika a ŽP, e-mail:dotace.topeni@praha.eu,
tel: 236 004 314.

Z informací MHMP zpracovala
M. Nejtková, redakce
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V sobotu 28.
dubna 2012
se konalo za-
hájení výsta-
vy věnované

100. výročí založení světové organizace
Skauti. Výstavu nazvanou „100. výročí
skautingu v Čechách“ připravila Újezd-
ská organizace skautu z bohatého ar-
chivního a dokumentačního materiálu.
Skupince vedené panem Janem Jackem
a za naše muzeum kurátorkou výstavy
paní Alenou Váňovou se podařilo na
malém prostoru připravit mimořádně
působivou výstavu.
Na vernisáži vystoupila skupinka, která
s panem Jackem připravovala instalaci
exponátů a předvedla hravou formou
činnosti jednotlivých oddílů.
Výstavu otevřel pan starosta RNDr.
Pavel Roušar, velmi pozitivně zhodnotil
jak aktivity újezdského oddílu skautů,
tak i výbornou úroveň expozice.

Důležité upozornění!
Na četné doporučení návštěvníků na-

V uplynulých dnech při příležitosti
květnových oslav osvobození naší vlasti
byl jmenován Čestným občanem naší
obce pan PhDr. Miloš Schmidt. Měl
jsem tu možnost a čest být více než
deset let jeho spolupracovníkem jak
v bývalé komisi pro výchovu a vzdělá-
vání tak i od roku 2004 v muzejní radě
a rád bych čtenářům Zpravodaje při-
blížil tuto nevšední a pro naší obec dů-
ležitou osobnost. Se svým určitě chvály-
hodným nápadem jsem však přišel (jak
se říká) s křížkem po funuse. V minu-
lém Zpravodaji zpracovala paní Zita
Kazdová velmi zajímavé autobiogra-
fické oslavencovo vyprávění a řada po-
znatků, které jsem chtěl čtenářům sdě-
lit, tam už byla uvedena. Přesto se však
pokusím uvést některé další zajímavé
skutečnosti a pohledy.
Pan doktor Schmidt je v pořadí již tře-
tím čestným občanem naší obce.
Prvním z nich je válečný hrdina a zdejší
mnohaletý učitel generál Stanislav
Kraus. Jemu je vždy věnována vzpo-
mínka při květnových a říjnových osla-
vách. Jeho busta je umístěna ve vstupní
aule naší základní školy. Letos si při pří-
ležitosti stého výročí jeho narození při-
pomeneme jeho osobnost podzimní
výstavou v našem muzeu.
Na základě mých vlastních znalostí si
troufám říci, že naše obec měla štěstí
na další dvě osobnosti, které výrazně
ovlivnily její společenský a kulturní
život. Tou první je paní doktorka Jaro-
slava Jirásková, která několik desítek let
učila na zdejší škole a řada lidí ze střed-
ní a starší generace na ní vzpomíná
jako na svoji dobrou učitelku. V letech
2000–2010 byla předsedkyní komise
pro výchovu a vzdělávání (KVV). Po
celou tu dobu jsem jako člen KVV mohl
sledovat její velké pracovní nasazení
a ohromnou vytrvalost, se kterou sle-
dovala vytčený cíl. Spolu s její přiroze-
nou autoritou to umožnilo prosazení
řady společenských akcí, na jejichž rea-
lizaci se sama významně podílela. Zcela
po zásluze byla loni jmenována Čest-
ným občanem naší obce.
Za druhou výše uvedenou osobnost po-
važuji pana doktora Schmidta. Narodil

Ani deštivé a chladné počasí neodra-
dilo dvanáct příznivců našich pravidel-
ných vycházek od účasti. Sešli jsme se
12. dubna v 10.00 hodin před Výstaviš-
těm Holešovice. Již tradičně jsme nej-
dříve vyslechli výklad o historii Výsta-
viště a Stromovky, původně královské,
lovecké obory, založené r. 1268 za vlády
Přemysla Otakara II. Dnes slouží park
s vodními plochami a vzrostlými stro-
my zejména k rekreaci a odpočinku.
Pro děti je tu spousta dětských hřišť.

Poblíž Výstaviště jsme se zastavili u Pla-
netária hl.m.Prahy, které slouží k po-
znání planet a jiných zajímavostí ves-
míru a svoji činnost zahájilo v r. 1960.
Největší rozkvět obory nastal za Ru-
dolfa II .- velký rybník s ostrovem pro
pěstování ptactva, později další ryb-
níky a terasovitá zahrada s bazénem.
Další zajímavostí je Rudolfova štola
unikátní technické dílo z konce 16. sto-
letí. Je dlouhá přes 1 km a sloužila
a stále slouží k napájení rybníků vodou
z Vltavy.
Na celý park shlíží z výšky Místodrži-

Poznávací zájezd za krásami Krkonoš
Ještě několik volných míst v termínu 14. – 20. 7. 2012
do střediska BENECKO. Ubytování je v malebné horské chatě Štěpánka, která leží
v kouzelné romantické krajině Benecko – Levínek. Ubytování je v 2 lůžkových po-
kojích, které mají sociální zařízení společné a v 3 lůžkových pokojích, které mají
sociální zařízení na pokoji. Strava je s plnou penzí a při celodenním výletu je oběd
řešen balíčkem. Cena na osobu: cca 3.100,- zahrnuje: dopravu z místa určení na
Benecko a zpět, 6 x ubytování s plnou penzí, výlety do okolí /Krkonoše/, pojištění.
V ceně je využití autobusu k podnikání výletů po Krkonoších v limitu 300 km!
Organizátor: Eva Štrasmajrová tel 777 286 672, volejte prosím až po 10. červnu,
nebo mail: strasmajrova.eva@seznam.cz

V červnu si užíváme nejen sluníčka, ale
již také květů letniček, trvalek, balko-
novek, sklízíme první ovoce – třešně, ja-
hody. Pokud je počasí příznivé, kdy se
střídají teplé dny se dny s přeháňkami,
roste nám veškerá vegetace, tedy i ple-
vele a objevují se škůdci a s nimi je boj
nekonečný. V tomto krátkém popoví-
dání si povíme o přirozených pomoc-
nících na zahradě. V nouzi nejvyšší
saháme po postřicích a poradíme Vám
ty nejvhodnější.
Největší pomocník je na zahradě je
ptactvo a na jeho ochranu musíme mys-
let - pokud nám na zahradě hnízdí, ni-
komu neukazujeme jejich hnízda a za-
bezpečíme jim klid. V horkých dnech,
když nemáme na zahradě pítko pro
ptáky, stačí umístit plochou misku
s vodou. Rovněž o ropuchu či skokana
bychom měli na zahradě pečovat –
přímo je hýčkat, zničí spousty slimáků
a dalších škůdců. Děti poučíme, že je
nemají chytat, vylučují sekret, který
způsobuje zánět kůže. Dalším velkým
pomocníkem na zahradě je ježek, živí
se také škůdci a měli bychom mu také
zajistit klid v místech, kde odpočívá.
Dalším pomocníkem je slunéčko sed-
mitečné, jeho kukly požírají mšice. Ne-
pleťte si kukly slunéčka s larvami man-
delinky bramborové. Velikostně i bar-
vou jsou si velmi podobné, ale rozdíl je
jasný. Kukly slunéčka pevně drží na lis-
tech, nepohybují se, nemají nohy. Larvy
mandelinky mají jasně viditelnou hlavu
a nožičky, pohybují se a ožírají listy.
V červnu je také čas zahájit boj s vo-
sami. Lahve naplníme do jedné třetiny
pivem a rozvěsíme po stromech. V dal-
ších měsících již vosy na pivo nereagují,
mají dostatek zrajícího ovoce. Zásadně
nedáváme do lahví cukerné šťávy, na ty

Újezdské muzeum informuje
šeho muzea jsme se rozhodli, že letos
umožníme i během prázdnin, každou
sobotu od 13 do 17 hodin, letním ná-
vštěvníkům Újezda, mnohdy i bývalým
dlouholetým našim spoluobčanům,
aby si zavzpomínali ve stálé expozici na
bývalý život zde.
Výstava vítězných prací 4. ročníku bie-
nále výtvarné tvorby „Pohádky našich
babiček“ bude tak prodloužena do
konce srpna.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Kazatelská stanice Českobratrské cír-
kve evangelické v Újezdě nad Lesy
oznamuje, že pravidelné bohoslužby se
budou konat v prostorách Újezdského
muzea i o prázdninách, každou třetí
sobotu v měsíci.
Termíny konání bohoslužeb do konce
roku 2012 tedy jsou:
16. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10., 17. 11.,
15. 12. vždy od 16:30 hodin.

KZ ČCE

Zahrádka v červnu

reagují včely, ne vosy. Včely na pivo nej-
dou.
Slimáci - v místech, kde se vyskytují, mů-
žeme proti nim použít dusíkaté vápno,
pálené vápno nebo speciální návnady,
jako je Vanish Slug Pellets - jedovatý pro
lidi a domácí zvířata. Ve sklenících a fó-
liovnících je možné ošetřovat cestičky
přípravkem Mesurol 50 WP.
Pokud máte obavu o domácí zvířata,
nebo děti, použijte biologicky odboura-
telný přípravek NEUDORFF - Ferramol -
neškodí lidem, ježkům, psům, ani
jiným domácím zvířatům. Granule jsou
odolné proti vodě a účinnou látkou je
sloučenina železa a fosforu, která se vy-
skytuje i ve volné přírodě.
Savý škůdci – ryze přírodní postřik
Rock Effect účinkuje na savé škůdce,
jako jsou mšice, molice, svilušky, třás-
něnky, červci - puklice (v raném stadiu).
Při kontaktu okamžitě saví škůdci
hynou, je možno ho použít na okrasné
rostliny i zeleninu.
Snad Vám těchto několik rad pomůže,
více se nám do článku nevejde.
Všechny naše příznivce zveme na zá-
jezdy po celé naší vlasti i do zahraničí,
nabídky zájezdů jsou vyvěšeny v našich
skříňkách i skříňkách úřadu, zájemci
hlaste se u př. Jitky Vackové telefonní
číslo 281 972 364.

Za výbor ZO ČZS Blanka Exnerová

PhDr.Schmidt očima prof.RNDr.Voňky
se v roce 1924 v Kralupech, ale už za
dva roky jeho rodina kupuje domek
v naší obci. Jeho život byl značně ovliv-
něn spoustou historických zvratů, kte-
rými procházelo minulé století. Je okta-
vánem českobrodského gymnázia, když
Němci zavírají i střední školy. Je totálně
nasazen a z hlediska výslovnosti je ús-
měvné, že pracuje na montáži stíhaček
Messerschmitt. Jako oktavánovi je mu
po válce uznána střední škola a může
hned v podzimním semestru 1945 začít
studovat na Univerzitě Karlově (dějepis,
zeměpis a geomorfologii). Naštěstí pro
něj úspěšně ukončuje studia ještě před
kádrovými čistkami, které se konaly na
vysokých školách (a vedly k vyloučení
řady studentů) po Únoru 1948. Nicmé-
ně těžkosti té doby na něj brzy také
dolehnou. Jeho otec, významný předsta-
vitel újezdských sokolů, otevřeně vyjá-
dřil nesouhlas s abdikací nelevicových
ministrů v únoru 1948. Pro mladší čte-
náře je vhodné na tomto místě připo-
menout, že komunistický režim od
církve převzal a výrazně rozvinul teorii
dědičného hříchu. Ve zkratce řečeno to
znamenalo, že děti mohou za činy
svých rodičů. Spousty mladých lidí pak
např. nemohlo studovat, protože jejich
rodiče byli živnostníci, sedláci atp. Pro
mladého Miloše, který hned po ukon-
čení studií nastoupil základní vojenskou
službu, to znamenalo, že po sedmi mě-
sících řádné vojenské služby byl přeřa-
zen k nově vzniklým pomocným tech-
nickým praporům (PTP), kde zhruba
dva roky pracuje např. v kamenolomu,
jako dřevorubec, na stavbě vojenské ne-
mocnice ve Střešovicích atp. Po propuš-
tění z PTP se jednak žení (prosinec 1951)
a jednak zjišťuje, že z kádrových důvodů
nemůže nikde sehnat práci učitele.
Proto ještě rok pokračuje jako stavební
dělník ve Střešovicích. Teprve poté do-
stává povolení učit tělocvik (nikoliv dě-
jepis či zeměpis) ve Vilémově u Kadaně,
kde působí v letech 1952-1954. Velmi
pomalu se jeho situace vylepšuje. V le-
tech 1954-1957 je mu dovoleno učit na
základní škole v Klánovicích. Bude však
ještě chvíli trvat, než bude moci učit dě-
jepis na střední škole (Horní Počernice,

1960-1968). Poté už jsou jeho vzdělání
i pedagogické zkušenosti plně využity.
Je ředitelem gymnázia v Čakovicích
(1968-1973), ředitelem gymnázia na
Proseku (1973-1979), vědeckým pra-
covníkem muzea Komenského ve Vald-
štejnském paláci (1979-1982), vede
Ústřední ústav pro vzdělávání pedago-
gických pracovníků (1982-1988). A ještě
v důchodu vykonává funkci zástupce
ředitele na učilišti v Klánovicích (1990-
1991), kde učí češtinu a němčinu. Pro
naši obec je důležité, že v dlouhém ob-
dobí 1962-1989 je předsedou školské
a kulturní komise v Újezdě nad Lesy
a v letech 2000-2010 je kronikářem naší
obce.
Pana doktora Schmidta jsem poznal
v roce 2002, kdy se stal členem KVV.
Jeho cílem byl vznik muzea v Újezdě. To
se mu po usilovné práci podařilo a 28.
října 2004 je v jedné ze tříd naší zá-
kladní školy otevřeno újezdské mu-
zeum. Stálou výstavu doplňují časově
omezené výstavy zahajované vernisá-
žemi. Nejprve se čtvrtletní frekvencí
a nyní zhruba šestinedělní. Toto „vra-
žedné“ tempo je způsobeno tím, že
v naší obci pracuje zhruba třicet záj-
mových či sportovních organizací a té-
měř každá má zájem na své prezentaci.
V době, kdy píši tyto řádky, probíhá
v muzeu výstava újezdské skautské or-
ganizace. Navíc jsou časté také výstavy
literární a výtvarné činnosti dětí naší
školy, umělců působících na teritoriu
naší obce, nedávno byla výstava o čin-
nosti úřadu naší MČ atd. Jeden ze členů
muzejní rady (MR) je vždy pověřen
funkcí kustoda dané výstavy a stará se,
aby vše proběhlo tak jak má. Na vše
pak dohlíží přísné oko předsedy MR
doktora Schmidta.

Pan doktor Schmidt patří s paní
doktorkou Jiráskovou k lidem, které ob-
divuji. Oba dva dokázali s velkým pra-
covním nasazením a s vytrvalostí od-
zbrojující oponenty sledovat a prosadit
svůj záměr. Přeji jim hlavně mnoho
zdraví do dalších let.

Prof. RNDr. Petr Voňka, CSc.
člen bývalé KVV, člen MR,

zastupitel za ODS

Vycházka Stromovkou do Bubenče
telský letohrádek, původně gotický zá-
meček z doby Vladislava Jagelonského,
poz- ději renesančně a pak novogoticky
přestavěn. Při šplhání k němu jsme měli
možnost vidět chátrající Šlechtovu res-
tauraci. V současné době slouží jako
archiv a studovna oddělení časopisů
Národního muzea v Praze. Vystoupali
jsme po původním kamenném scho-
dišti, na jehož konci se nachází artefakt
– Vladislavský lev, do archivu, kde jsme
si vyslechli krátkou přednášku. Jsou zde

umístěny časopisy a noviny od dob
V. M. Kraméria.
Pokračovali jsme parkem a obdivovali
bílé, žluté a modré plochy kvetoucích ci-
bulovin. Malebnou uličkou staré Bu-
benče jsme došli k hospodě Na slam-
níku, dále kolem kostela sv. Gottharda
do ulice Pélleova, kde nás čekala pře-
dem zajištěná prohlídka Lannovy vily.
Vilu si nechal postavit významný pod-
nikatel, mecenáš a sběratel umění rytíř
Vojtěch Lanna (1836-1909). Podporoval
zejména průmyslové školství. Nejvíce se
věnoval sběratelství a podpoře umění,

množství předmětů ze svých různoro-
dých sbírek předal pražskému Umě-
lecko průmyslovému muzeu. Vilu na-
vrhl A.V. Barvitius a malbami ji vyzdobil
jeho mladší bratr Viktor. Vila je příkla-
dem dobového úsilí o souborné umě-
lecké dílo, rozsáhlá vnitřní i vnější
výzdoba připomíná J. Mánesa. Po pro-
hlídce Lannovy vily jsme rezidenční
čtvrtí došli do cukrárny, kde jsme
u teplé kávy a zákusku ještě dolaďovali
informace o historii Bubenče (Ovenec -

chov ovcí - Bubeneč). Někteří z nás již
značně promoklí vycházku ukončili, ale
několik největších vytrvalců se ještě vy-
dalo shlédnout nedaleké, další krásné
pražské vily.
Tento den několik z nás zakončilo ve-
černí návštěvou vernisáže „sochaře
Čestmíra Sušky“, která se konala v Cen-
tru současného umění DOX Všechny
exponáty byly velice zajímavé a moc se
nám líbily. Pozvánky na vernisáž nám
věnoval náš člen René Suška, otec so-
chaře.

M. Šáralová SPCCH

Příměstské tábory
od 2.7. od 7.30 hod do 18 hod

Příměstské tábory jsou tábory, kde si i děti , které tráví prázdniny doma
v Praze, mohou bavit, zažít plno zážitků a nenudit se u televize či počítače.
Jsou určeny dětem od 2 do 10 let. Program bude upraven dle věku dětí.
O děti je postaráno každý všední den od 7.30 do 18 hod.
Děti mají zajištěn teplý oběd, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim.
Jedná se o jednodenní tábory se sportovní a kulturní tematikou.
Není nutné chodit celý den. Můžete chodit, jak se vám to hodí, samozřejmě
po předchozí domluvě.
Více na www.baby-centrum-praha.cz
www.childrengames.eshop-zdarma.cz
tel. 721 407 074 Michaela Řeháková
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Zveme Vás na přednášku

„Jak se nestát obětí trestné činnosti“,
kterou povede nprap. Policie ČR Jiří Havel. Tato přednáška se koná dne 28. 6.2012 v Zasedací místnosti ÚMČ
Praha 21 od 14 hodin.
Přednáška se týká trestných činů páchaných na seniorech: podvody, krádeže, zneužití a domácí násilí.

Za Komisi sociální politiky a zdravotnictví
Jitka Heřmánková, tajemnice KSPZ

Stejně jako byl rok 2011 rokem zaměřeným na dobrovolnictví, tak rok 2012
byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační soli-
darity. Vyzývá k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní
dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle
aktivní. Evropský rok má být výzvou k tomu, abychom přestali vnímat se-
niory jako přítěž pro společnost, ale zdůrazňovali spíše jejich potenciál a
možnosti, než omezení a překážky.
Filosofii Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
nejlépe vystihuje myšlenka, že po šedesátce život zdaleka nekončí. Ev-
ropská společnost si začíná přínos seniorů uvědomovat.
Prosazuje se myšlenka aktivního stárnutí. Aktivní stárnutí znamená stár-
nout ve zdraví a jako plnohodnotný člen společnosti, cítit uspokojení
z práce, být v každodenním životě nezávislý, ale i možnost angažovat se ve
věcech veřejných. Věk by neměl být rozhodujícím faktorem. I senioři se
mohou aktivně podílet na chodu společnosti a užívat si života.
Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro
celou společnost.
Pod logem Evropského roku stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
budou i v naší městské části nabízeny a prezentovány zajímavé přednášky,
cvičení a různorodé aktivity určené nejen pro seniory. O připravovaných
akcích se dozvíte z Újezdského zpravodaje či z www.praha21.cz.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

... babiček, prababiček, tetiček, který organizoval
Odbor občansko správní MÚ byl jako každý rok krásný.
Nádherný úvod s dojemnou básničkou, zavzpomínání za-

„Jak se žije v domově s pečovatelskou službou“ v Běchovicích a „Rok
2012 - rok aktivního stárnutí“ bylo téma čtvrteční besedy, která proběhla
3. 5. 2012 na MÚ. Vyprávět nám přišla ředitelka tohoto soc. zařízení paní
PhDr. Melanie Zajacová.

Když jsem před rokem psal do Chemic-
kých listů gratulaci jubilantovi k 85. na-
rozeninám (takovéto gratulace jubilant
vždy nazýval „prenekrolog“), netušil
jsem, že o necelý rok později budu psát
tento, už skutečný, nekrolog.
Kladl jsem si otázku, proč zrovna já?
Odpovědí by se našlo jistě mnoho, asi
ta nejpodstatnější je, že po mých rodi-
čích mi profesor Jenšovský byl z újezd-
ských občanů nejbližší. Byl jejich vrstev-
níkem (nar. 15. 6. 1926) a prakticky se
dožil i jejich věku. S mými rodiči se přá-
telil a již od malička si jej pamatuji,
když chodil spolu se sestrou Miladou
(již celý Újezd znal spíše jako „Mindu“)
navštěvovat své rodiče a tetu, která
bydlela v domě na Novosibřinské 594.
V posledních letech zde bydlel sám se
svojí rodinou, manželkou Jitkou a syny
Šimonem a Jonášem. Na tomto domě je
dnes umístěna busta jeho strýce histo-
rika Dr. Bedřicha Jenšovského, který
nepřežil za války koncentrační tábor.
Pravidelně si jeho smrt připomínáme
právě v květnových dnech u příležitosti
oslav ukončení 2. světové války.
Už od malička jsem si prof. Jenšov-
ského neobyčejně vážil, byl pro mě
spolu se svojí sestrou vždy vzorem vy-
soce inteligentních a přitom skrom-
ných lidí. S mým otcem se často zas-
tavil na kus řeči a vzpomínali na doby,
kdy spolu hráli fotbal a hokej za újezd-
ský Sokol, v čemž spíše vynikal můj
otec, zatímco on sám byl hlavně klasic-
kým „sokolem“ a měl rád cvičení na
různých nářadích. Vždy měl příznivý
vztah ke sportu a považoval ho za na-

Vážení spoluobčané,
rád píši do zpravodaje informační
články o příznivých událostech, které
se týkají naši městské části, i když těch
poslední dobou mnoho není, ale velice
nerad píší nekrology, bohužel však běh
života je neúprosný a opouštějí nás
nejen řadoví občané, ale také ti vý-
znamnější z nás, kterým pro jejich pří-
nos společnosti a tím i významu naší
městské části je dlužno věnovat vzpo-
mínku a připomenout i jejich přínos
pro naši společnost.

Dne 27. 4. 2012 nás navždy opustil
Profesor RNDr. Lubor Jenšovský Csc
významný občan naši městské části
a člen odborné vědecké veřejnosti. Této
povinnosti seznámit naši veřejnost s ži-
votem a významem osoby prof. Jenšov-
ského se ujímám z více důvodů. Nejen
že naše rodiny se přátelily již za masa-
rykovské republiky, ale také se věno-
valy podpoře sportu a kultury v Újezdě
nad Lesy a později, když pan profesor
si již užíval zaslouženého odpočinku,
stal se za mého šéfování redakční radě
Újezdského zpravodaje aktivním při-
spěvovatelem do jeho obsahu. Využíval
zde své znalosti historie, která byla jeho
koníčkem a sestavoval také křížovky, je-
jichž byl náruživým luštitelem. Jeho
články byly někdy svérázné, ostatně
byla svérázná i jeho osobnost, ale čte-
náři byly přijímány se zájmem a s po-
chopením.

Domov s pečovatelskou službou

Nyní podrobněji k jeho osobě: profesor
Lubor Jenšovský se narodil 17. 6. 1926.
Stal se během profesní kariéry vý-
znamným českým chemikem, profeso-
rem na UK a vysokoškolským učite-
lem. Byl autorem a spoluautorem mno-
ha učebnic a odborných publikací. Za
svůj život vychoval řadu významných
odborníků a tím i svých nástupců,
z nichž někteří žijí i přímo v Újezdě. Byl
nejen vědeckým odborníkem, ale i váš-
nivým kutilem všeho druhu, rád sou-
stružil, pracoval se dřevem, rád za-
hradničil a také jeho kuchařské umění
stojí za zmínku. Věnoval se i sportu, za-
mlada hrál tenis a v pozdějším věku
dobře ovládal pálku tenisu stolního.
Měl široký záběr zájmů a neustále si
četbou doplňoval své vzdělání a vědo-
mosti v mnoha směrech. Byl také zku-
šeným uživatelem počítače a komuni-
koval na internetu s odbornou akade-
mickou obcí a svými přáteli. V poslední
době kdy již ze zdravotních důvodů ne-
vycházel z domu, byl tento komunikač-
ní prostředek jeho jediným spojením
s okolním světem.
Rád citoval spisovatele K. H. Borov-
ského, V. Nezvala a také i J. Haška. Jeho
životní motto se stalo i jeho epitafem:
„Bože jsi-li, chraň duši mou, mám-li
jakou.“ (K. H. Borovský). Budu vám
vděčný, když si příležitostně na pana
Jenšovského vzpomenete, jako na jed-
noho z nás.

Pavel Švejnoha

Přítomní byli nejprve překvapeni jejím
mládím, ale když začala mluvit o své
práci, která je v jejím případě „povolá-
ním“, všichni se zapojili do debaty a na
její mládí zapomněli.
Seznámila nás s organizací Domova, se
službami, které poskytují, jak jednotliví
klienti bydli a jaké jsou podmínky pro
přijetí do tohoto sociálního zařízení.
Zodpověděla i otázky týkající se stravo-
vání, zdravotní péče a finanční stránky.
Posteskla si, že nemají společenskou
místnost, kde by se mohli obyvatelé
scházet k různým aktivitám, které per-
sonál DPS pro ně organizuje. Hovořila
s přehledem o všem, nač jsme se ptali,
třba i o životních osudech některých
klientů.
Domov s pečovatelskou službou v Bě-
chovicích má dvě oddělení - konkrétní
Domov pro trvalý pobyt a tzv. odlehčo-

vací zařízení. Sem je možno umístit se-
niory, kteří normálně žijí ve své rodině,
ale třeba po dobu dovolené rodinných
příslušníků, kteří o ně běžně pečují,
mohou kratší dobu bydlet zde.
Paní doktorka pohovořila i o tom, jak je
dobré a potřebné, aby se o život se-
niorů zajímali nejen dospělí, ale i děti.
Nepovažuje však za dobré tzv. „umělý
zájem“ dětí. Zastává názor, že děti by
měly samy chtít setkávat se svými pra-
rodiči (a nejenom s nimi). Třeba při opé-
kání buřtů, kam přijdou i s rodiči, nebo
při různých společných akcích.
Beseda byla velice zajímavá a všechny
potěšil zájem a pochopení, které paní
doktorka pro klidný a spokojený život
seniorů má. Z celého jejího projevu bylo
cítit, že její zájem je opravdový a že
svou prací žije.

Eva Štrasmajrová, SPCCH

Den matek

prosto běžnou součást života moderní-
ho člověka, byl mu blízký antický ideál
„kalokegathie“. Do velmi pozdního věku
chodíval hrát stolní tenis k akademické-
mu sochaři Stanislavu Hanzlovi, který
z dlouholetého přátelství vytvořil jubi-
lantovu bustu a ten se u ní u příležitost
loňských kulatin nechal vyfotografovat.
Do mého života zasáhl podstatnou
měrou v roce 1969, kdy jsem se rozho-
doval, kam po gymnáziu. Mým rodičů
vysvětlil, že lidstvu netřeba mít dalšího
lékaře či strojního inženýra, ale že právě
v chemii je budoucnost. A tak jsem za-
čal studovat chemii na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze, kde tehdejší doc.
Jenšovský působil na katedře anorga-
nické chemie. Na tato studentská léta
pod jeho vedením velmi rád vzpomí-
nám, byl uznávaným odborníkem v ob-
lasti strukturní chemie. Držel se zásady,
že výuka má být názorná, proto se in-
tenzivně věnoval výrobě modelů struk-
tur sloučenin, od těch jednoduchých,
jako je sůl kamenná, až po velmi nároč-
né, jako je molekula inzulínu. Všechny
potřebné mechanické komponenty si
vyráběl sám, na svoji mimořádnou ma-
nuální zručnost byl také patřičné hrdý
a mnoho času trávil u svého soustruhu
při výrobě různých pozoruhodností pře-
vážně ze dřeva.
Profesor Jenšovský byl také neúnavným
propagátorem a popularizátorem che-
mie. Kromě odborných publikací napsal
i útlou knížku „Na každém kroku
chemie“, kde boří některé dávno zažité
mýty, např. to, že Trojská válka byla ve-
dena kvůli krásné Heleně. Jeho před-
nášku na toto téma si dosud živě pa-
matuji z prostor bývalého újezdského
kina, dnes biliáru. Svojí oblíbenou che-
mií se zabýval až do velmi pozdního

věku. Chemické pokusy prováděl v ama-
térských podmínkách ve svém poko-
jíku, naštěstí zvolený směr, t.j. reakce
v taveninách dusičnanů, není příliš apa-
raturně náročný. Až stále častější úva-
hy o tavenině dusičnanu amonného
(jinak velmi razantní výbušniny) mě
i pana prof. Voňku, jeho dodavatele
chemikálií, vedly k obavám o osud jeho,
jakož i celého domu. Naštěstí se tyto
obavy nenaplnily...
Vzhledem ke snížené pohyblivosti v pos-
ledních letech už prof. Jenšovský málo
vycházel ven mezi lidi. Snažil jsem se
tento handicap vyrovnat častějšími náv-
štěvami spojenými s dodávkami jeho
oblíbeného Cabernetu Moravia od mého
známého vinaře z Moravy. Třeba ale
dodat, že jej užíval jen jako lék a v míře
naprosto minimální. Naše debaty se to-
čily jednak okolo jeho životopisu, který
postupně dával dohromady, a o věcech
obecně se týkajících Újezda a jeho his-
torie. Prof. Jenšovský býval také pravi-
delným dopisovatelem Újezdského
zpravodaje, jeho články byly většinou
zaměřeny na ne příliš známé skuteč-
nosti z historie s důrazem na roli vý-
znamných osobností, především ve
vztahu k Újezdu. Významnou měrou
ovlivnil konečnou podobu újezdského
znaku a praporu v dodnes užívané po-
době.
Protože netrpěl žádnou závažnou cho-
robou, těšil jsem se, že nás čekají ještě
mnoho zajímavé debaty a diskuse. Nic-
méně každý má ty svoje životní hodiny
nataženy na jinou dobu. Ty jeho doti-
kaly 27. dubna. Určitě se najde řada
těch, kteří ho znali a spolu se mnou mu
věnují tichou vzpomínku!

Dr. Jiří Sikač
j.sikac@post.cz

stupitelky o své babičce, proslov pana starosty s nastíněním
pravidelních pátečních setkání pro seniory, veselé pásmo děti-
ček s doprovodem paní učitelek, zábavný kabaretní program
i moderní tance větších děvčat, která pak pomáhala rozdávat
kvítek jako pozornost pro přítomné maminky a nakonec sku-
pina A JE TO, která mile hrála k poslechu i k tanci. Velmi pěkně
děkujeme za nádhernou atmosféru i za pohoštění. Děkujeme
za výbornou přípravu paním kuchařkám a skvělou obsluhu,
které byly přichystány s láskou pro všechny přítomné.
Děkujeme. Nádherně jsme si všichni užili. Je na co vzpomínat.

Katarína Doležalová

Profesor Lubor Jenšovský
- dvojí ohlédnutí
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V rámci oslav Dne Země jsme navštívili Střední odbornou školu za-
hradnickou na Jarově, kde jsme měli možnost seznámit se s prací
budoucích zahradníků. Děti si prohlédly skleníky a vybíraly keříky
a stromky k výsadbě na zahradu naší MŠ.
Společně s rodiči, kteří si stromek zakoupili, stromky zasadíme. Rodiče
s dětmi obdrží certifikát o vlastnictví a na stromku budou mít cedulku
se jménem a rokem výsadby.
A jak se zpívá v naší rohožnické písničce:
„Matka příroda má řád a pravidla. Nauč se je všechny znát a užívat. Já
říkám tady všem, že tahle naše zem, nemusí se vůbec lidí bát..."
Rodiče se aktivně zapojili do zkrášlení našeho kusu Země - školní za-
hrady, pomohli při úpravách keřů, vyhrabání starého listí a jehličí, po-
sekali trávu ...
Tímto naše snaha nekončí, odstartovala se další akce s dětmi i rodiči.
Malý citát nakonec: „Buď zemi andělem, ona ti bude rájem." Kolektiv MŠ Rohožník

Tisková zpráva MČ Praha 21 ze dne 15. května 2012
Klánovický les dostal velký dárek v podobě netradiční naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky v Újezdě
nad Lesy. Slavnostní otevření se konalo v rámci připomenutí letošního Dne Země v Újezdě nad Lesy 14. května v 16 hodin
před Masarykovou základní školou. „Na vybudování stezky se velkou měrou podílela společnost DHL, občanské sdružení
Újezdský STROM, Lesy ČR, Úřad městské části Praha 21 a dobrovolníci z řad občanů,“ vysvětluje starosta MČ Praha 21
RNDr. Pavel Roušar. „Hlavními tvůrci Lesní galerie ale jsou žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy, kteří se ne-
chali inspirovat zvířaty žijícími v našem lese. Jim a jejich učitelkám patří velký dík, stejně tak paní Lucii Černé za básničky
vtipně představující zvířátka na obrázcích. Paní Černá a paní Eva Danielová mají rozhodující podíl na jedinečnosti zpra-
cování Lesní galerie.“ upřesnil starosta MČ Praha 21.

... v I. MŠ Čentická
Rozhodli jsme se, že si uděláme radost v podobě
květin v truchlících. Do truhlíků jsme s dětmi
nanosili hlínu, zasadili buksusy a ze semínek
námi vypěstovaných malé rostlinky - afrikánů ,
měsíčků a aster. Těšíme se, že nám sluníčko
s jarním deštíkem pomůže a brzy nám vše roz-
kvete.

Jana Cenkrová, I. MŠ Čentická 2222

Letošní XII. úklid lesa v sobotu 1. 4. - jarní brigáda, kterou organizuje Újezd-
ský STROM o.s .- byla věnována mezinárodnímu Dni Země ( 22. 4.), byla
startovací akcí Dne Země v Újezdě a poprvé jsme se zapojili do meziná-
rodního hnutí Ukliďme svět.
Výsledkem brigády bylo 39 (!) stodvacetilitrových pytlů odpadu, jedna
pneumatika, jeden rozložený gauč a jedno akvárium. Na brigádě se sešlo
15 dospělých a 10 dětí.
Smutným nálezem dvanáctého úklidu lesa se stal opuštěný příbytek bez-
domovce kousek od trati vedle Staroklánovické. Před takovou bídou exis-
tence jsme zůstali bezradní a zahanbení. Nález pozůstatků tohoto

přístřeší, které se přeměnilo ve skládku převyšující naše úklidové možnosti, jsme ohlásili na úřadu MČP21 a panu revírnímu
Sedláčkovi (LČR).
V týdnu před sobotní brigádou solidárně uklízely i děti z Masarykovy školy, vyčistily lesík v Polesné a okraj lesa v Čentické.
Děkujeme všem účastníkům a děkujeme řediteli Masarykovy školy, učitelům a školákům, kteří se k oznámené brigádě při-
dali. Děkujeme OŽPD P21 za pytle, panu tajemníkovi a úřadu MČP21 za vstřícnost při odvozu plných pytlů, shromážděných
na dohodnutých sběrných místech.
Děkujeme Českému svazu ochránců přírody za navázanou spolupráci, informace a propagační materiály Ukliďme svět –
Clean Up the World.

Za Újezdský STROM o.s. Zita Kazdová

V týdnu od 16. 4 do 20. 4 2012 naše děti z MŠ Sluníčko z Polesné ulice přispěly
malou měrou k oslavě Dni Země a ve školce bylo rušno. S dětmi si paní učitelky
povídaly, co všechno můžou udělat na ochranu naší planety Země. Začalo se ba-
revnými dny, které zpestřily program. Příprava a realizace „Barevného světa“ byla
rozdělena do všech tříd mateřské školy. Děti se svou paní učitelkou přišly oble-
čené do oděvu vybrané barvy a společně si zahrály hry a vyrobily různé věci
z přírodního, ale i odpadového materiálu. Ze všech dětských prací a výrobků jsou
výstavky a nástěnky pro rodiče. Některé práce vyžadovaly delší čas na vytváření,
děti pracovaly ve skupinách, ale nic je neodradilo od konečného cíle. Dále jsme
si s dětmi zpívaly písničku „Kolik je na světě moří“, vyráběly panáka „Plasťáka“,
kterého jsme si společně vystavěly v prostorách mateřské školy. Z plastových
víček a krabiček jsme s dětmi vytvořily plastovou koláž, obrázek např. srdíčka,
kytičky a sluníčka. Z nasbíraných plastových lahví jsme na třídách vyrobily stra-
šáky, mimozemšťany a ostrovy.
Děti se zapojily i do úklidu školní zahrady. V dubnu pravidelně pracujeme s rů-
znými knihami, encyklopediemi, prohlížíme si tematicky zaměřenou literaturu a
povídáme si s dětmi o tom, jak planetu chránit, aby se nám na ní hezky žilo. Proto
si každý den paní učitelky s dětmi v ranním kruhu přečetly kapitolu z knihy eko-
logické výchovy pro děti, povídaly na dané téma a snažily se, aby všechny děti
byly vtaženy do problematiky záchrany planety a zároveň si o tom povídaly doma
v rodinách s rodiči a sourozenci. Týden pro planetu Zemi se stal v naší mateřské
škole dobrou tradicí.

Za Mateřskou školu Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9, kolektiv MŠ

Žáci Masarykovy ZŠ se připojili k oslavám Dne Země, který letos připadl na neděli
22. dubna.Paní učitelky připomněly dětem historii a význam tohoto významného
dne, který se poprvé konal v USA v roce 1970. Každoročně slaví tento den více
než 1 miliarda lidí ve 175 zemích světa. V České republice se Den Země slaví od
roku 1990.

V týdnu od 16. do 20. dubna něko-
lik tříd čistilo Klánovický les, hřiště
na školním pozemku, park před
školou a při úklidu žáci odpad záro-
veň třídili. Některé třídy se vypravily
do lesa na přírodovědnou procház-
ku. V hodinách prvouky a výtvarné
výchovy žáci vytvářeli projekty o tří-
dění odpadu, ohrožených druzích
rostlin a živočichů, škodlivých a ne-
bezpečných látkách, které zamořují
životní prostředí. Zajímavé a poučné
bylo promítání dokumentů Třídění
odpadu a Planeta Země. V hudební
výchově se žáci učili píseň Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Chválím
Tě Země má“. Celoročně se ve tří-
dách třídí odpad a třikrát ročně po-
řádá školní družina sběr papíru.
Někteří žáci naší školy se zúčastnili
21. dubna se svými rodiči tradičního
jarního úklidu lesa, které pořádalo
občanské sdružení Újezdský strom.
Den Země vyvrcholil 14. května, kdy
byla slavnostně otevřena naučná
stezka Lesní galerie aneb Tam a zpát-

ky za zvířátky. Žáci Masarykovy ZŠ jsou autory obrázků na všech 30 zastaveních.
Stejně tak básničky a povídání o jednotlivých zvířatech namluvili žáci naší školy.
Naučná stezka je vyvrcholením loňského celoškolního projektu Fauna Klánovic-
kého lesa, který byl výtvarně zpracován našimi žáky dle práce Ing. Heleny Bož-
kové z České zemědělské univerzity.

Eva Danielová

Den Země

Naučná lesní stezka má tři vstupy a to
z ul. Pilovská, Čentická nebo od nádraží
Klánovice. Na trase asi tři kilometry
dlouhé se nachází 30 zastavení, která
seznámí návštěvníky se zvířaty Kláno-
vického lesa. Předseda občanského
sdružení Újezdský STROM Ing. Michael
Hartman k tomu uvádí: „Projekt vybu-
dování stezky je dovršením spolupráce
započaté v roce 2009, kdy jsme se spo-
lečností DHL vysázeli 4 tis. stromů. Ve
spolupráci s Lesy ČR následovala insta-
lace laviček, odpadkových košů, dřevě-
ných cvičebních a hracích prvků a
dřevěných informačních desek.“ Ředi-
tel Masarykovy základní školy Mgr.
Miroslav Kurka dodává: „Žáci 1. stupně
nakreslili krásné obrázky zvířat, na-
mluvili texty básniček a informace
o jednotlivých zvířatech. Vše je k vidění
i poslechu na deskách informačních
tabulí.“
Na informačních tabulích jsou totiž
umístěné QR kódy, což jsou elektro-
nické interaktivní prvky nesoucí texto-
vou a zvukovou zprávu k obrázku.
Pomocí čtečky v telefonu s připojením
na internet se návštěvník může připojit
k webovým stránkám Lesní galerie
a dozvědět se další informace.

Klánovický les se může pochlubit
netradiční naučnou stezkou

Do projektu sázení a úprav cest v části
Klánovického lesa bylo od r. 2009
celkem vloženo 435 000,- Kč. Z toho
400 000,- Kč zaplatila společnost DHL
a občanské sdružení Újezdský STROM
z veřejné sbírky, Úřad městské části
Praha 21 přispěl na Lesní galerii část-
kou 35 000,- Kč. Mnoho hodin bezplat-
né práce při údržbě povrchu cest a pra-
videlném úklidu stezce věnovali a vě-

nují dobrovolníci z řad občanů Újezda.
Všem se společně podařilo vybudovat
ojedinělou stezku, která slouží k pří-
jemným procházkám, odpočinku a po-
učení pro děti i dospělé.
Patronát nad Lesní galerií převzaly děti
z Masarykovy ZŠ, zapojí ji do výuky,
o cedule s díly svých spolužáků se bu-
dou starat a pravidelně je kontrolovat.

Iva Hájková

... v MŠ Sluníčko

... v MŠ Rohožník

... v Masarykově ZŠ

... v MŠ Sedmikráska
Víte, jak se sázejí malé doubky? Ještě navíc vypěstované jen ze žaludu? Tak to se přijdťe podívat na
školkovou zahradu mateřské školy Sedmikrásky. Děti na podzim zasadily žaludy, celou zimu se o ně
staraly a potom na jaře – když se příroda začala zelenat a s ní i naše krásná planeta Země, tak se doub-
ky vysazovaly na zahradě. A děti se s chutí zapojovaly i do osazování květinových truhlíků, do vysa-
zování okrasných keřů… Krásné a čisté prostředí okolo sebe chtějí i rodiče našich dětí, kteří přišli na
již tradiční jarní brigádu. Nakonec děti vyráběly „barevné kontejnery“, do kterých správně třídily
odpad. Téma životního prostředí se v naší mateřské škole prolíná celý rok v celoročním projektu
„Voda“, nebo v krátkodobějších projektech, spojené s ročními obdobími.

Za mateřskou školu Sedmikrásku Naďa Kosanová
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Policisté místního oddělení Policie České re-
publiky v Újezdě nad Lesy se sídlem v ul. Li-
šická 1502, Praha 9 zdraví občany obvodu
Prahy 21.

V měsíci dubnu 2012 byl zaznamenán zvýšený
nárůst trestné činnosti oproti stejnému období
roku 2011. Opětovně bylo přijato bezpečnostní
opatření zdejším oddělením, tak ,jako minulý
měsíc, ve formě pořádání mimořádné doprav-

ně bezpečnostní akce se zaměřením na vyhledávání trestné činnosti spojené s
dopravou, dále pak vyhledávání celostátně hledaných osob a věcí. V současné
době se nám daří situaci na úseku trestné činnosti stabilizovat.
V dubnu 2012 bylo zaznamenáno v celém obvodu MOP Újezd nad Lesy celkem 35
trestných činů, což je o 6 trestných činů více než v předchozím roce za stejné ob-
dobí. Na úseku spáchaných přestupků je situace o něco horší. V dubnu 2012 bylo
zaznamenáno celkem 24 přestupků, což je o 14 více než a stejné období roku
2011. Skladba páchání trestné činnosti je prakticky stejná jako v uplynulých le-
tech. Nadále se průběžně provádí dohled nad silniční uzávěrou v ul. Novosibřin-
ská a přilehlých ulicích, kde bylo uloženo za duben 2012 celkem 30 blokových
pokut.

Co se týče obvodu části Újezdu nad Lesy, je statistika následující:
V dubnu 2012 bylo zaznamenáno celkem 13 trestných činů, což je o 4 více než za
stejné období roku 2011. Ve dvou případech se jednalo o vloupání do motorového
vozidla, ve dvou případech o vloupání do rodinných domů. Bylo ukradeno jedno
vozidlo a ve třech případech se podařilo zadržet pachatele trestných činů a to za
řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky ve dvou případech a v jed-
nom případě za krádež v OD. V ostatních případech se jednalo o drobné krádeže
či podvodné jednání.

Střípky z policejní práce v praxi za uplynulý měsíc.

Alkohol a drogy za volant nepatří
To, že alkohol a drogy za volant nepatří, se přesvědčil 32letý muž, kterého kon-
trolovala hlídka policie MOP v Újezdě nad Lesy dne 9. 4. 2012 v brzkých ranních
hodinách, když řídil osobní motorové vozidlo značky Škoda Fabia. Během kon-
troly bylo zjištěno, že muž před jízdou požil alkoholické nápoje a omamné a psy-
chotropní látky. Následným měřením byla zaznamenána hodnota 0,47 promile
alkoholu v dechu a dalším testem na jiné návykové látky byla zjištěna přítomnost
THC ve slinách. Po řádném prověření a zajištění důkazů byl spis realizován ve
zkráceném přípravném řízení se sdělením podezření.

Také drogy za volant nepatří
To, že také drogy za volant nepatří, se přesvědčil 32letý muž, kterého kontrolovala
hlídka policie MOP v Újezdě nad Lesy dne 29. 4. 2012 v brzkých ranních hodi-
nách, když řídil osobní motorové vozidlo značky Mercedes. Během kontroly bylo
zjištěno, že muž před jízdou požil omamné a psychotropní látky. Následným pro-
vedeným měřením ze slin bylo zjištěno, že test je positivní na přítomnost AM-
Amfetamin, Metamfetamin/Extázi. Po řádném prověření a zajištění důkazů byl
spis realizován ve zkráceném přípravném řízení.

Jako pokaždé se na závěr obracím se na občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali na linku 158, která je bezplatná nebo přímo
zde na místní oddělení 974 858 770 a podíleli se tak na zlepšení bezpečnostní si-
tuace v našem obvodu.

UPOZORNĚNÍ PRO SENIORY
V minulém čísle bylo uvedeno několik rad, jak minimalizovat riziko při podvod-
ném jednání pachatelů trestné činnosti na seniorech a dnes uvedeme několik
možných záminek, které podvodníci využívají, aby podvedli seniory, a na které je
nutné si dávat pozor.
� Vždy si uvědomit že pachatelé mohou být mužského i ženského pohlaví.
� Senior bývá kontaktován osobou, která se představí jako vnuk, synovec,

vnučka apod. Pachatel například do telefonu řekne „ahoj babi, já jsem tvůj
vnuk, víš kterej“. Senior tak okamžitě řekne jméno nějakého příbuzného a pa-
chatel se následně za něj vydává. Poté seniorovi řekne, že má zájem koupit
například auto apod., a že by potřeboval půjčit peníze. Senior souhlasí a pa-
chatel řekne, že si pro peníze pošle svého kamarád či kamarádku, neboť se
nachází na jiném místě a osobně se nemůže dostavit. Senior tak v dobré víře
předá peníze úplně cizí osobě. V daném případě je dobré si neprodleně
informaci ověřit přímo u vnuka, synovce apod. nebo u jeho rodičů.

� Pachatelé se vydávají například za opraváře, pracovníky společností dodáva-
jící energii, nebo za pracovníky společností poskytující kabelový příjem s pří-
padnou výměnou set top boxu, v takových případech bývá taková návštěva
předem ohlášena, nebo by jste měli být předem osloveni danou společností
písemně či telefonicky, pracovník by se pak měl dostavit po předem stano-
veném termínu s operátorem. Každý takový pracovník by měl mít identifi-
kační kartičku a měl by mít předem sjednanou schůzku, v opačném případě
v případě opravy není nutné návštěvu pouštět do bytu a využijte možnosti si
u příslušné společnosti telefonicky návštěvu technika ověřit.

� Pachatelé dále využívají možnosti oslovení seniora například s tím, že si po-
třebují nutně zavolat, např. do nemocnice, nebo potřebují ukázat cestu do
nemocnice apod. (v žádné případě nenasedat do cizích vozidel), nebo napří-
klad nesou seniorovi odškodnění za příkoří z 2. světové války, či za uvěznění
jako politického vězně za komunistické éry nebo dále že jdou přeměřit okna
v bytě, neboť bude provedena jejich výměna (pokud jste si je sami neobjednali,
či se nejedná o výměnu oken v celém panelovém domě nebo o tom nevíte –
tak v těchto případech nikoho takového do bytu nevpouštět). V těchto pří-
padech je scénář pachatelů vždy jednotný a to sdělit srdceryvnou historku
s možností zapůjčení peněz či jinak vylákat finanční hotovost od seniora, nebo
se vloudit do obydlí seniora a tam následně zjistit, kde senior našetřené peníze
ukrývá a pak v nestřeženém okamžiku jej o tyto peníze připravit.

V případě jakýchkoliv pochybností, se nebojte obrátit na Policii ČR prostřednic-
tvím linky 158. Policie je zde proto, aby Vám pomáhala a chránila Vás. Vždy je
lepší, když se na místě potvrdí, že se jedná o oficiálního pracovníka příslušné spo-
lečnosti, při plnění pracovního úkolu, než aby jste se stali obětí trestného činu.
Pokud jste se již stali oběti obdobného trestné činu, nebojte se čin oznámit, na kte-
rékoli služebně Policie ČR. Svým oznámením můžete dopomoci k zadržení pa-
chatelů těchto trestných činů, kteří parazitují na dobrotivosti seniorů.

Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

V ÚZ 3/2012 jsme uvedli okruh č. 1 - Školství, kultura, sport,
volný čas
V ÚZ 4/2012 jsme uvedli okruhy č. 2 – Sociální a zdravotní
oblast a č. 3 – Životní prostředí
V ÚZ 5/2012 jsme uvedli okruhy č. 4 - Doprava a č. 5 - Roz-
voj území, infrastruktura, majetek

V ÚZ 6/2012 přinášíme poslední dva okruhy: č. 6 Veřejná
správa, informovanost, bezpečnost a č. 7 Občanská vyba-
venost, podpora podnikání, bydlení

VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST
1. Zvýšení bezpečnosti v křižovatce Novosibřinská x Sta-

roklánovická při odbočení vpravo (ve směru do Prahy)
2. Oblast Blatova (Čenovická) časté krádeže aut a vloupání

do nich.
3. WWW stánky, přehlednost a aktuálnost informací.
� Orientační čísla na domech.
� Zvýšení hlídkové činnosti policie.
� Kolik bude stát MA21.
� Co fungovalo, bourá se, nic nového to nepřináší (školky

sjednocení, konkurz na ředitele).
� Není možno veřejně vystoupit, svolat veřejné fórum.
� Rozhodování formou referenda.
� Potvrzování trvalého pobytu dětí do 1. tříd – jinak orga-

nizováno.
� Nekompetentnost rozhodování. O nás bez nás. Překo-

pávání všeho dobrého co fungovalo.
� Přebujelá administrativa – jednání zastupitelstva, jedná

bez předchozího projednání s odborníky a občany.
� Pohyb pochybných existencí v Ježovické ul.
� Osvětlení.
� Otevřený Újezd není, řeší sám a nedá na názory občanů.
� Bezpečnost před ZŠ – pomoc policie.
� MČ nečerpá dotace.
� Neukáznění řidiči.
� Odstoupení rady.
� Neukázněnost opozice.
� Častější setkávání s MČ.
� Psi bez vodítek.
� Rozdílnost názorů a nechuť k dohodě.
� Bezpečnost dětí při přecházení hlavní silnice u zast. Ro-

hožnická.
� Hluk z restaurace u Rohožníku v noci, po 22 hod.
� Obtěžování sousedů nevychovanými psy (hluk, výkaly),

sekačkami a jinými stroji v neděli, ve svátek.
� Efektivní správa.
� Rozhádanost, rozdmýchávaná zlá vůle od VV, nespolu-

práce opozice ODS, naschvály a pomluvy.

� Zastupitelé se nedokáží slušně domlouvat – jsme všichni
z Újezda, tak nejde o politiku, ale o priority obce, které
jsou celkem jasné.

� Nekulturní komunikace, zastupitelé se hádají, spousta
lidí nesouhlasí, ale jen remcají a nedělají nic.

� Hrádková – rychlost průjezdu automobily.
� Poříčská – krade se tam.
� Nemožné přecházení Rohožnické z důvodu objížďky,

parkování.
� Čenovická – hodně se krade (auta i v domech).
� Neničte životní prostředí (dětmi) lezení a ničení stromů

a jiné.
� Špatné řízení obce (spotřebování finanční rezervy).
� Agenda 21, která nevede k řešení žádného problému,

který se akutně týká MČ a které se prohlubují.
� Zvýšit bezpečnost při přechodu hlavní silnice

OBČANSKÁ VYBAVENOST, PODPORA PODNIKÁNÍ,
BYDLENÍ
� Centrum pro setkávání mládeže.
� Neexistence hlavního náměstí – místa pro obchody,

setkávání lidí, akce, pošta atd.
� Nevyužitý polyfunkční dům.
� Dlouhodobá zanedbanost občanské společnosti, dlou-

hodobé podfinancování a neúčelné investice v uplynu-
lých letech.

� Rozvrstvení obyvatelstva – sídliště x stará zástavba.
� Realizovat pořadová čísla domů (modrá).
� Malá možnost zaměstnání.

Přítomno bylo 111 zapsaných občanů, 9 členů strategic-
kého týmu MČ (převážně vedoucí odborů), 2 vedoucí od-
borů nezastoupených ve strategickém týmu a 8 členů
žákovského zastupitelstva

V prázdninovém čísle přineseme závěrečnou část - soupis
hodnocení, které mohli návštěvníci anonymně zapsat před
odchodem ze sálu. Pokud bude místo, tak i výsledky še-
tření mezi žáky školy na téma Změny v Újezdě nad Lesy
očima dětí prezentované na veřejném fóru 18. 1. 2012.

Strategický plán má tři hlavní části: analytickou, návrho-
vou a realizační.
V současné době je zpracován první koncepční dokument
strategického plánu MČP21, jehož představení veřejnosti
proběhlo 21. 5. 2012 a nyní se zapracovávají poslední při-
pomínky a náměty. Informace proto přineseme v prázd-
ninovém čísle, aktuální informace na www.praha21.cz

-red-

Bezpečnost 21

Veřejné fórum v plném znění – část čtvrtá
Od března 2012 vás na pokračování seznamujeme vždy s plným a originálním zněním sepsaných problémů
– námětů, které občané sestavili u pracovních stolů Veřejného fóra, které se konalo 18. 1. 2012. Standardní
projednávání jednotlivých okruhů formou Veřejného fóra je součást zpracovávání strategického plánu MČ
na desetileté období. Náměty jsou uvedeny tak, jak je občané zformulovali. Pokud občané některé náměty
preferovali, jsou uvedeny v úvodu a označeny číslem pořadí. Kurzívou jsou uvedeny problémy – náměty
z anonymně vyplňovaných lístečků (odevzdáno v počtu 97) a z hodnotících dotazníků (odevzdáno v počtu
46). Jedná se o vyjádření občanů, která nebyla sepsána u tematických stolů a veřejně přednesena. Někdo
uváděl problémy – náměty, které už byly sepsány u stolů.

Ptáte se – odpovídáme,
tentokrát „Lesní zpravodaj“
Co dělat při nálezu mláďete
volně žijících zvířat?

V časném létě dávejte dobrý pozor na
zdánlivě opuštěná zvířecí mláďata! Ve
většině případů je jejich matka neda-
leko a lidský zásah je nežádoucí. Je na-
prosto přirozené, že například mládě
zajíce nebo srnky je celý den schované
o samotě a matka k němu přijde jen
brzo ráno a večer, nakojí ho a zmizí,
aby ho neprozradila a neucítili je šelmy.

Pokud ale najdete mládě například
u frekventované silnice, kde mu hrozí
bezprostřední nebezpečí, je důvod za-
sáhnout. Stačí je přenést o několik de-
sítek metrů dál do bezpečí, NIKDY NE
holýma rukama! Savci se řídí přede-
vším čichem a pach, který na mláděti
zůstává po lidském kontaktu, způsobí,
že se k němu jeho matka už nevrátí
a zvířátko skutečně zahyne.
Nalezená ptáčata vyzvedněte na bez-
pečné vyvýšené místo (větev, římsu
atd.).

Když máte smutnou jistotu, že jste našli
mládě vážně zraněné, nebo sirotka
(mrtvou matku vidíte opodál), volejte
linku 112, kde vás spojí s nejbližší zá-
chrannou stanicí pro volně žijící
a handicapované živočichy. Poradí vám
jak se správně zachovat, případně zvíře
převezmou do své péče. Pro Prahu fun-
guje od března 2012 obnovená Jino-

nická záchranná stanice s pohoto-
vostí 24 hodin denně,
tel: 773 772 771.
Seznam všech záchranných stanic
v Čechách najdete na
www.utulky.estranky.cz/clanky/za-
chranne-stanice.html

Zvláštní pozornost v našem lese
musíme věnovat mláďatům pra-
sete divokého - především bychom měli
dělat vše pro to, abychom se s nimi
vůbec nepotkali.
Selátka prasete divokého se rodí od
konce března. Bachyně svá mláďata
brání a cítí-li se ohrožena, může zaúto-
čit i na člověka, nebo zle potrhat psa,
který je vystopoval. I nejlépe vychovaní
psí kamarádi by měli v lese chodit na
vodítku a volně se probíhat pouze v ote-
vřené krajině. Neštěstí, které by z kon-
fliktu s bachyní vzniklo, nelze pak
přičítat ani psovi, ani praseti – oba po-
slouchají vrozené instinkty, ale pouze
nezodpovědnému člověku.
Vyhýbejte se houštinám, kde se divoká
prasata během dne ukrývají, vlhkým
„bahništím“ a hustým mladým poros-
tům. Uslyšíte-li funění nebo pištění se-
látek, nebo zahlédnete-li typicky pruho-
vaná malá prasátka, zachovejte klid
a velmi pomalu a tiše z místa odejděte.
Žádné zvíře neútočí bez příčiny, ale je
mnohem prozíravější bachyni nezavdat
sebemenší důvod, aby na vás musela
reagovat.

V květnu se v lese objevila invaze
housenek. Hrozí poškození lesa?
Kvůli letošní převážně teplé zimě se
přemnožily píďalky a obaleč dubový.
Na jaře se vylíhly tmavší housenky oba-
leče a světle zelené housenky píďalky,
které produkují hedvábné vlákno, jímž
se mohou rozšiřovat na okolní rostliny,
nebo se pomocí něj uchycují na listu.
Černá zrníčka, která jste si v květnu se-
třásali z oblečení po návštěvě lesa, je
trus žravých píďalek. V lese housenky
vyžírají květenství dubů, ale živí se
i mladými listy. Vážné ohrožení pro
život stromu nepředstavují, ale způsobí
letošní neplodnost a malý přírůstek
dubů. Chemická ochrana v chráněném
území nepřipadá v úvahu, nejúčinnější
je ochrana biologická – zpěvní ptáci,
především sýkorky, které housenky
spolehlivě likvidují

Odpovědi z odborného tisku a od
Ing. Sedláčka, revírníka LČR,

zpracovala Zita Kazdová
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Hudební kurz
flétny

pro školní rok
2012/2013
Zájemci o hru na
flétnu se mohou
během června
přihlásit do hudebního kurzu v Lo-
mecké ul. (budova Městské policie).
Kontakt: po – čt 14.00 – 17.00 hod.
pí Razesbergerová,
tel: 602 855 639

Zábava, pohyb, kreativita…Co mají společného? V nadcházejících měsících je je-
jich společným útočištěm polyfunkční dům LEVEL. Program uzpůsobený potře-
bám širokého spektra obyvatel Újezda nad Lesy a jeho okolí, spojí příjemné
s užitečným. Vystoupejte na vyšší LEVEL i Vy!
Tým kvalitních lektorů Vám nabízí nejen příjemně strávené chvíle, ale také nej-
novější trendy v oblasti tance a dalších pohybových aktivit, určených pro nejrůz-
nější věkové i výkonnostní kategorie. Tak jako taneční mistři uspokojí Vaši potřebu
estetickou, kuchařský a barmanský kolektiv vyhoví Vaším chutím.
Připravované kurzy v našich prostorách Vás překvapí nejen cenou, ale i kvalitou
a nápaditostí. Tanec i fitness mohou být zábavou každého věku. Nezapomenu-
telné taneční čaje neztrácejí kouzlo let dávno minulých, dříve nabyté dovednosti
s grácií a lehkostí oprášíte v tanečních kurzech pro dospělé, etiketě a ladným po-
hybům propadnou dospívající pánové i mladé dámy, trpělivosti a disciplíně se
naučí i školáci a ti nejmenší se seznámí se základními pohybovými návyky. Na své
si přijde opravdu každý!
Více se informací naleznete na www.muj-level.cz.

Z nabídky LEVELu vybíráme:
� Taneční čaje pro veřejnost v létě 2012 za symbolické vstupné 20,- Kč
� Velkoplošnou projekci sportovních událostí: EURO, OH

� Výuku tance:
Sportovní tanec pro děti, kurzy od září 2012- zápis již zahájen:
- pohybová průprava pro děti od 3let
- soutěžní tanec – trénink až 4 hodiny týdně

� Taneční kurzy podzim 2012 – zápis již zahájen:
- taneční pro mládež
- taneční pro dospělé

Srdečně vás zve Level a Martina Červenková,
tel: 601 390 222, mcervenkova@muj-level.cz

informační materiály zpracovala redakce

Volné sdružení újezdských cyklistů při
KVA (Komise volnočasových aktivit) po-
kračuje i v červnu v započaté „cyklose-
zóně“.
Zájemce přes všechny věkové kate-
gorie srdečně zveme na výlet k Hos-
tivařské přehradě.
V sobotu 12. června v 10 hodin vyje-
deme od úřadu (Staroklánovická 260)
směrem na Koloděje, Královice,
Uhříněves (cukrárnička), Průhonice
(cca 15 km) a přes Újezd až k polovy-
puštěné přehradě v Hostivaři (25 km).
Odtud po lesních a nových cyklostez-
kách kolem Dolních Měcholup; Štěr-
bohol a Běchovic domů. Najedeme
pohodovým tempem a s potřebnými
zastaveními cca 40 km, příjezd - podle
počasí, stavu mužstva a vzájemné do-
hody, nejpozději do 16. hodiny (sou-
hlasíte?).
Těšíme se i na Vás, přijďte bez obav
a zůstanete s námi i na příště – pro ra-
dost z nových přátel, pro potěchu ze
samotné jízdy i pro poučení a inspiraci
jak na to, abychom se i u nás konečně
hnuli kupředu! Vždyť i Újezd nad Lesy,
ba více než mnohé jiné – a to nejen
pražské obce, má cyklistům co nabí-
zet!

Petr Mach

Jak dlouho již v Újezdě podnikáte?
Zhruba 15 let. Začínali jsme v monto-
vaném prodejním domku, který stál na
místě dnešní trafiky. Protože nám ale
brzy svými rozměry nestačil, hledali
jsme prostory větší a ty jsme našli v ro-
hovém domě na újezdské křižovatce.
Nejprve byly v naší nabídce módní
oděvy pro ženy, později jsme prodej
rozšířili o značkové pánské i dámské
džíny a po třech letech i o dětské zboží.

Jaké oblečení můžete svým zákazní-
kům nabídnout?
Klasické oblečení máme hlavně pro
ženy - a to jak do zaměstnání, tak i „ma-
lou společenskou“ - například do di-
vadla, na svatbu … V letní nabídce jsou
šaty, sukně, kalhoty, topy, halenky, tu-
niky i letní saka.
Oblečení pro volný čas tvoří druhou
část naší nabídky. Ženám nabízíme dží-
ny různých střihů, barev i délek (hlavně
od německé firmy Zerrez) a k nim
trička, mikiny, svetry i bundy. Pro muže
máme v prvé řadě džíny (zn. Wrangler),
modré i černé, ale také plátěné kalhoty
i bermudy. Dále pak trička, košile, mi-
kiny, svetry.

O jaké zboží je největší zájem?
Asi největší poptávka je u nás o dámské
džíny (nejen o typické modré, ale i o tzv.
kancelářské džíny – kalhoty, které na-
hradily dřívější klasické „tesilky“).

Nabízíte ve svém obchodu i XXL módu
pro plnoštíhlé?
Řekla bych to asi takto – většina dám-
ského oblečení je od velikosti 36 do ve-
likosti 48, ale džíny, některé topy i svet-
ry máme až do velikosti 52. Ale určitě
nejsme prodejnou nadměrných veli-
kostí.

Jaké jsou trendy pro tento rok?
Výhodou současného stylu oblékání je
fakt, že dneska už neexistuje tzv. diktát
módy. V době, kdy „frčely mrkváče“,
nosili jsme je úplně všichni – muži i že-
ny. Dneska jsou třeba u žen módním
trendem velice úzké džíny (slim), ale
současně seženete džíny klasické (vol-
nější nohavice, dole rovné i do zvonu).
Mladé dívky a ženy se nechtějí vzdát
bokových kalhot, ale kdo má rád kal-
hoty do pasu, určitě je u nás sežene.
V čem se módní trendy nejvíc projevují,
to jsou barvy. V letošní nabídce najdete

barvu béžovou, ale současně i barvy vý-
razné a veselé – korálovou červeň, jas-
nou modrou, zelenou i další. Ucelenou
kolekci, co se barevnosti i vzájemné
kombinovatelnosti týká, nabízí i firma
LERROS, jejíž zboží v našem obchodě
prodáváme již třetím rokem.

Určitě nejde všechno snadno. V Újezdě
zaniklo posledního půl roku několik
malých krámků (drogérie, květiny a
dárky). Jaké jsou Vaše největší prob-
lémy?
V největší krizi je DĚTSKÁ MÓDA. Náš
cíl byl oblékat miminka, batolata, škol-
kové i školní děti. Vždy jsme kladli velký
důraz na kvalitu dětského zboží a sou-
časně jsme se snažili udržet ceny na
„slušné úrovni“. Preferovali jsme české
zboží, zboží se všemi zdravotními
atesty. Proto jsme několikrát inzerovali
i v Újezdském zpravodaji, abychom
oslovili v Újezdě lidi, kteří mají děti. Ale
současná „krize“ se nejvíc projevuje
právě u zboží dětského. Vždyť v Újezdě
museli zrušit i obchod Levná móda!
Konkurence je obrovská – velká ná-
kupní centra, internetový prodej, dět-
ské secondhandy. Ale i my děláme, co
se dá – zrovna teď našem obchodě pro-
bíhá akce: PŘEDSEZÓNNÍ SLEVA LET-
NÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ.

A co vám dělá radost?
Určitě naše stálé zákaznice. My známe
je a ony znají naše zboží. Často objed-
náváme nějaký „kousek“ pro konkrétní
zákaznici. A většinou se trefíme! Baví
nás se jim věnovat, pomoci jim při vý-
běru, a když o to stojí, i poradíme!
Ráda bych našim stálým zákaznicím
vzkázala, že si jich opravdu velmi vá-
žíme, a do budoucna pro ně chystáme
spoustu dalších výhod, o kterých je bu-
deme pravidelně informovat. A nabíd-
ka pro ty, kteří nás ještě neznají:
Přijďte se i Vy k nám na naše zboží po-
dívat a budete-li spokojeni, získejte i Vy
naši ZÁKAZNICKOU KARTU (informace
v prodejně). Těšíme se na Vás!

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám
mnoho spokojených zákazníků a čte-
nářům příjemné nakupování.

Martina Nejtková, redakce

Otevírací doba:
Po – Pá 10.00 – 18.00
So 9.00 – 12.00

Restaurant Level ve spolupráci

Začínají nám krásné letní dny, se kterými budeme obměňovat svůj šatník.
Někteří vytáhnou letní oblečení ze zásob, jiní se budou inspirovat krásným
slunečním počasí a vyrazí po nákupech a pořídí si něco nového. Proto jsem
si pro vás do červnového čísla Zpravodaje připravila rozhovor s paní Hanou
Rychnovskou, která je majitelkou obchodu MÓDNÍ ODĚVY – JEANS –
DĚTSKÁ MÓDA na křižovatce v Újezdě nad Lesy.

Level – kultura a zábava
pro všechny generace

Pojed́te s námi
na kolech

UŽ JE TO TADY!

s MČ Praha 21
uvádí

rockový večer

s pražskými kapelami
MESSAGE + ORIENT

Dne 22. 6. 2012, od 20:00 hod,
restaurant Level

Újezd nad Lesy - ul. Staroújezdská 2300.

Vstup 50,-

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
V ÚJEZDĚ!

Všem, kteří mají zájem o celoživotní
vzdělávání, s radostí nabízíme tuto
možnost i v Újezdě!

V semestru od 1. 10. 2012 do 29. 1.
2013 se budou v pravidelných
čtrnáctidenních cyklech, střídat
dva turnusy přednášek:

1. Osudová setkání – kulturně-
historický program (Francisco Goya
a vévodkyně z Alby, Alfons Mucha
a Sarah Bernhardtová, a další) – lek-
torka PhDr. Jana Jebavá

2. Alternativní medicina – člo-
věk ve zdraví a v nemoci – lektorka
MUDr. Jarmila Wintrová.

Cyklus zahrnuje přednášky s diapo-
zitivy, besedy a diskuse k tématu.
Zkoušek se bát nemusíte, studium
je dobrovolné, bez omezení věkem.
Předpokládaná cena jednoho cyk-
lu, zahrnujícího 8 přednášek, je
250 Kč.
Újezdská akademie volného času
bude probíhat v sále polyfunkčního
domu na křižovatce, o přestávkách
je možnost občerstvení v baru a res-
tauraci Level.
Prosíme registrujte se včas, tj do
konce června 2012 v podatelně
úřadu. Přihláška je závazná a je
spojena s platbou jednoho nebo
obou přednáško- vých cyklů podle
vašeho výběru.
Rozpis přednášek a organizační po-
drobnosti na www.praha21.cz, či
dotazem na podatelně.

Újezdskou akademii volného času
pro vás zajistili a srdečně vás do ní
zvou

Zdenka Ladová a Petr Mach,
Komise volnočasových aktivit KVA
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V pátek 22. června 2012 se dožívá
krásných 85 let újezdský rodák pan
Václav Petras z Lišické ulice.

Do dalších let mnoho zdraví a spoko-
jenosti přejí synové Jan a Milan
s rodinami.

Běh, pořádaný pravidelně v květnu
v Újezdě nad Lesy, bývá občas proná-
sledován nepřízní počasí. Ani víkendové
ochlazení nebylo pro pořadatele dobrou
zprávou. Ale ukázalo se, že dobře zor-
ganizovaná akce dokáže přitáhnout dět-
ské závodníky i když teplota není
ideální. Především děti měly zásluhu na
tom, že cílem proběhlo celkem 288 zá-
vodníků a závodnic. U dospělých bylo
startovní pole přece jen trochu pozna-
menáno souběžně probíhajícím praž-
ským Volkswagen maratonem.

Muži běželi v krásném lesním terénu
5500 metrů s téměř nulovým převýše-
ním. V hlavní kategorii nenechal nikoho
na pochybách o svém vítězství Jiří Miler
z AC Mladá Boleslav, který si na dru-
hého v cíli, Jana Novotného z Hisport
Teamu, vybudoval téměř tři čtvrtě mi-
nutový náskok.

Ženská trať měřila 3300 metrů a v no-
vém traťovém rekordu ji nejrychleji pro-
běhla Helena Poborská z Kerteamu
s náskokem 26 vteřin na druhou Petru
Lepičovou ze Slavoje Pacov.

Mužské veteránské kategorie jedno-
značně ovládl letos již osmapadesátiletý

Miloš Smrčka, který dokázal obsadit druhé místo
v celkovém pořadí. Mezi veteránkami zvítězila Jitka
Kalná z Atletiky Chrudim.

Pro spokojenost závodníků i diváků jsme udělali
maximum a myslím, že se nám to doopravdy po-
dařilo. Bez ceny neodcházel nikdo ze startujících.
Všichni měli zdarma perník, který upekli rodiče
mladých závodníků ze ŠSK Újezd nad Lesy a naše
závodnice. Spotřebovalo se celkem 16 bochníků
chleba se škvarkovou pomazánkou, kterou měli
zdarma nejen závodníci, ale i všichni diváci.
V chladném počasí mnohým přišel vhod i stánek
s horkým čajem nebo grogem.
Po celou dobu zde byl starosta naší městské části,
který předával nejúspěšnějším závodníkům krásné
poháry a medaile a se závodníky si hezky povídal.

Velké poděkování patří sponzorům našeho závodu, jejichž ceny udě-
laly radost každému ze startujících. Jmenovitě jde o:

� Městská část Praha 21
� HARIETA módní oděvy Hana Rychnovská
� MUDr. Ivana Stejskalová - Dermatovenerologie Praha 9 Běchovice
� Spojstav ŽTT s.r.o.
� ZOO Praha
� Lenka Kocourková, Praha 9
� Studio FRESH BODY s.r.o.
� JOKY - Barbora Plzenská
� Květinářství Jasmín - Michaela Malíšková
� El Bio Hana Koštialová
� Jakub Doležal - ALPINE PRO Říčany - maloobchodní

a velkoobchodní prodej sportovního oblečení a vybavení
� NIKWAX CZ, s. r. o - impregnace sportovního oblečení a vybavení
� Evona - Medica, spol. s r. o
� T - NET s.r.o.
� ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.
� DUNAMENTI CZ s.r.o - p. Fitzner

Za ŠSK Újezd nad Lesy Zuzana Olšanová

BLAHOPŘÁNÍ
K NAROZENINÁM

Ozvěny z Čarodějnic

Běh za újezdskou sovou aneb O pohár starosty

Povedlo se!
30. 4. 2012 se opět uskutečnila nej-
větší kulturně společenská událost
pořáda-ná v Újezdě – pálení čaroděj-
nic. Akce se vydařila nejen díky skvě-
lému počasí, ale i nadšeným pořa-
datelům a velkému počtu návštěv-
níků, kteří se přišli pobavit. V průběhu
dne navštívilo akci až 1200 obyvatel
všech věkových kategorií z Újezda
a okolí.
Tolik reportérská část článku o Čaro-
dějnicích a nyní se pokusím méně for-
málním způsobem popsat to, co se
odehrálo od 3. hodiny odpolední do
půlnoci téhož dne.

Dětskou část čarodějnic, tak jako v mi-
nulých letech, skvěle připravily
a zvlád-y Maminy z újezdské roviny.
Smekám před mladými dámami, které
věnovaly přípravám nespočet hodin
a jejichž výsledkem byl dokonalý pro-
gram. Program odpoledne tvořily akce
pro děti - divadélko pro nejmenší,

taneční vystoupení a volba nejlepší ča-
rodějnice z řad malých návštěvníků.
Dětské odpoledne vyvrcholilo rituál-
ním upálením čarodějnice a násled-
ným opékáním buřtů, které dětem
věnoval pan Novák z firmy Zámecká
výrobna uzenin, který má svou pro-
dejnu na Blatově.
Spolupráce s mladými fotbalisty při
pořadatelské činnosti se opět ukázala
v nejlepším světle. 15-ti až 18-ti letí
mladíci pod vedením trenéra Petra
Váni, nejenže udrželi pořádek v prů-
běhu akce, ale i po jejím skončení per-
fektně zvládli úklid a uvedení multi-
funkčního sportoviště do původního
stavu. Letos bylo opravdu co uklízet.
Dobrá duše újezdských čarodějnic Mi-
chaela Křelinová si také zaslouží po-
děkování za pomoc a spolupráci při
letošních čarodějnicích.

Hudební vystoupení a ohňostroj
Ve večerním programu vystoupily na
podium újezdského multifunkčního

sportoviště domácí hudební skupiny
Boudaři a Čedič. Po těchto hudební-
cích přišly na řadu revivalové Tři se-
stry. Ve 21 hodin se nad Újezdem
rozzářil mohutný ohňostroj a závěr ve-
čera patřil revivalové skupině AC/DC,
která skvělým způsobem odehrála
a zazpívala největší hity skupiny
AC/DC.

Poděkování sponzorům
Celá akce by se neuskutečnila bez mi-
mořádné podpory sponzorů, kterým

patří veliké poděkování. Zde je jejich
výčet:
� Zámecká výrobna uzenin s.r.o.–

Zdeněk Novák
� ÚMČ Praha 21 – starosta Pavel Roušar
� Betosan a.s.
� Stavební firma Hobst a.s.
� TopResort s.r.o.– Irena Košutová
� Abak s.r.o.
� Prosper s.r.o.
� FB Petrol s.r.o.
� BM Connect s.r.o. – Dům realit
� Jaroslav Brtek

Naše občanské sdružení se zapo-
jilo do projektu Fotbal pro rozvoj.
Kampaň se snaží motivovat a in-
spirovat nejenom mladé lidi k tomu,
aby se aktivně zajímali o řešení
problémů ve světě i v místě, kde
žijí.
V jeho rámci proběhne 23. června
akční den v Kobylisích. Na pro-
gramu bude fotbalový turnaj týmů
složených z klientů nízkopraho-
vých klubů, včetně našeho. Těšit
se můžete také na hudebně-ta-
neční scénu, free-style koutek,
ekostánky, trampolínku a slac-
kline. Můžete se zde dozvědět, co
mají společného tak vzdálené
státy jako Keňa, Bangladéš a Peru.
Zjistíte, jak můžete svými každo-
denními návyky ovlivnit život lidí
na druhém konci světa a budete
se moci zapojit do interaktivních
dílen a debat.
Projekt realizuje Inex – Sdružení
dobrovolných aktivit ve spolupráci
s o. s. Neposeda a dalšími organi-
zacemi, které se věnují práci s mlá-
deží a rozvoji místních komunit,
v rámci kampaně Česko proti chu-
době.
Je podpořen z prostředků České
rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Pro-
gramu zahraniční rozvojové spo-
lupráce ČR. Projekt podporují známé osobnosti z oblasti sportu Tomáš Ujfaluši
a David Rozehnal.

Přijďte si zakopat za lepší svět!

Občanské sdružení Neposeda – centrum
pro rodinu navazuje na iniciativu újezd-
ských rodičů a od května začal působit

i v Újezdě nad Lesy na adrese Lomecká 656.

Pro děti a jejich rodiče tu pořádá pravidelné programy:

� Otevřená herna každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 12.30 hodin
� Páteční podvečer otevřený program pro všechny rodiny každý pátek

od 17 do 20 hodin
Dále připravuje:
� Příměstské tábory

3 termíny pro děti od 5–10 let 23.–27. 7., 13.–17. 8., 20.–24. 8.
1 termín pro dospívající děti od 10–15 let 6.–10. 8.

� Programy v rámci Běchovické pouti, v sobotu 16. 6. v Běchovicích

Podrobné informace se dozvíte, pokud napíšete na naši e-mailovou adresu
rodina@neposeda.org., nebo zavoláte na tel. 739 491 633
Sledovat aktuální dění je možné taktéž na www.neposeda.eu v sekci centrum
pro rodinu, nebo na adrese www.facebook.com/neposeda.

Neposeda v Újezdě nad Lesy

Již nyní se těšíme na příští rok a nezapo-
meňte, VESELÝ ÚJEZD vás baví!

Miroslav Bareš
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ŠIKULA 
VÁM NABÍZÍ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
BEZ STAROSTÍ
Připravíme vám 
ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ POTŘEBY PODLE POTŘEB ZŠ.
(sešity, obaly, pera, tužky, vodovky; 
ne penály, tašky, barevné desky atd.) 
K vyzvednu� na začátku září
Při objednávce do 15. 8. sleva 10 % z dodaného zboží.
Objednávky - m.sebikova@centrum.cz nebo osobně
v obchůdku v Čen�cké 1314,
tel: 776 090 856, www.sikula.cz

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

placená inzerce

10. 6. neděle
Železná Lady – kino
od 20:00 hod, kc nová beseda,
více na www.kcnovabeseda.cz.

11. 6. pondělí
Kouzla správné komunikace
od 10:00 do 11:30 hod, kc nová beseda,
více na www.kcnovabeseda.cz. Tentokrát o rozdílech v ženském
a mužském myšlení a komunikaci. Přednáší: Paeddr. P. Žákovská

TRÉNOVáNÍ PAMĚTI S LIBUšKOU
od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMč Praha 21
Vezměte si papír a tužku na praktická cvičení.
Srdečně zve SPcch

12. 6. úterý
POJEďTE S NáMI NA KOLECH - cyklovýlet
Sraz v 10:00 hod před ÚMč Praha 21, cíl - hostivařská přehrada.
Trasa přibližně 40 km, návrat kolem 16:00 hod.
Srdečně zve komise volnočasových aktivit ÚMč Praha 21.

13. 6. středa
„čaj o páté se starostou“
od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMč Praha 21,
Staroklánovická 260. neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

14. 6. čtvrtek
TANEčNÍ SHOW
Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
neopakovatelný zážitek v podání těch nejlepších tanečních párů,
moderních tanečních skupin a gymnastek reprezentace čR. Přijďte
se podívat, co Vás od září v LeVeLu čeká.
VSTUPnÉ dobRoVoLnÉ!

16. 6. sobota
Běchovická pouť – akce pro celou rodinu ve stylu olympijských her
od 14:00 hod Sportovní centrum běchovice, Richtrova 536,
běchovice
Tradiční běchovická akce pořádaná Mč ve spolupráci s místními
neziskovými organizacemi. bohatý program pro děti i dospělé.
Registrace dětí do soutěží je do 15. června do 12:00 hod nebo v den
akce od 13:00 do 14:00 hod
e-mail: meVsta@email.cz, matusanda@email.cz,
nebo sms: 721 022 887, 606 453 151
Od 20:30 – Večer ve stylu řeckých bohů s božským dJ Petrem Vichem
Soutěže o ceny připraveny, občerstvení za jištěno

Újezdské muzeum otevřeno od 13.00 do 16:30 hod
Výstava – stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky naŠich babiček“.
Od 16:30 hod bohoslužba kazatelské stanice českobratrské církve
evangelické

Laco Deczi a skupina Celula New york
od 19:30 hod, kc nová beseda, více na www.kcnovabeseda.cz.

DISKOTÉKA
od 21:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
Ty nejnovější, a také největší hity mixované celou noc pouze pro Vás.
Vybraný drink za akčnÍ cenU!! dJ Štěpán.

17. 6. neděle
Scrapbookový kurz - tvorba rodinných alb - tvořivé dílny
od 14:00 do 17:00 hod, kc nová beseda, Slavětínská 120,
klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz.

18. 6. pondělí
Jůlinka z veselé zahrádky od Terezy Václavkové
- klánovice čtou dětem
od 10:00 hod, kc nová beseda, Slavětínská 120, klánovice
více na www.kcnovabeseda.cz.

JEDNáNÍ ZASTUPITELSTVA Mč PRAHA 21
od 17:00 hod, v divadelním sále Masarykovy ZŠ, vchod čentické ul.
Srdečně zve starosta Mč Praha 21 Rndr. Pavel Roušar

21. 6. čtvrtek
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika hnátka - kino
od 18:30 hod, kc nová beseda, více na www.kcnovabeseda.cz.

22. 6. pátek
ROCKOVÝ VEčER s pražskými kapelami MESSAGE a ORIENT
od 20:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
Vstup 50,-, Srdečně zve Mč Praha 21 a restaurace Level

23. 6. sobota
Újezdské muzeum otevřeno od 13.00 do 16:30 hod
Výstava – stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky naŠich babiček“

DISKOTÉKA
od 21:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
Ty nejnovější, a také největší hity mixované celou noc pouze pro Vás.
Vybraný drink za akčnÍ cenU!! dJ karel Fiala.

26. 6. úterý
Emocionální zdraví - přednáška
od 10:00 do 12:00, kc nová beseda, Slavětínská 120,
klánovice, více na www.kcnovabeseda.cz.

27. 6. středa
Velký holky nepláčou - komedie neila Simona - divadlo
od 19:30 hod, kc nová beseda, více na www.kcnovabeseda.cz.

29. 6. pátek
Hurá prázdniny!!! - zahradní slavnost s programem
od 15.00 hod, kc nová beseda, více na www.kcnovabeseda.cz.

SCHOVANKy
od 20:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
country zábava s legendární kapelou Schovanky – vždy poslední
pátek v měsíci. následuje diskotéka až do rána.
Vstupné 100,- kč.

30. 6. sobota
Újezdské muzeum otevřeno od 13.00 do 16:30 hod
Výstava – stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky naŠich babiček“

PRáZDNINOVá DISKOTÉKA
od 21:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
Ty nejnovější, a také největší hity mixované celou noc pouze pro Vás.
Vybraný drink za akčnÍ cenU!! dJ Štěpán.

HOLIDAy PáRTy NEPOSEDA
od 7:00 do 22:00 hod celodenní akce na Multifunkčním sportovišti,
čentická ul.
oslava konce školního roku! Závody ve freestyle koloběžkách, na
bicích, workshop v žonglování, koncerty a bohatý doprovodný
program.
Letos již čtvrtý ročník!

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (červen 2012)
2. 6. sobota
Újezdské muzeum otevřeno od 13.00 do 16:30 hod
Výstava – stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky naŠich babiček“

DISKOTÉKA
od 21:00 hod v Polyfunkčním domě
Ty nejnovější, a také největší hity mixované celou noc pouze pro Vás.
Vybraný drink za akčnÍ cenU!!
Startuje již ve 21.00 hod. dJ Pavel Frič.

3. 6. neděle
CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ IV.
od 14:00 do 17:00 hod. na Multifunkčním hřišti v ulici čentická
a přilehlém újezdském lese.
cesta lesem pro děti od 1-8 let s plněním úkolů 7 lesních skřítků
v rozmezí od 14:00 -17:00 hodin po předchozí registraci na multi-
funkčním hřišti. čekání na start vám zpříjemní bohatý program pro
děti. na všechny děti se těší Rarášek o.s.!!!

DĚTSKÝ DEN s MICHALEM NESVADBOU a MAXIM TURBULENS
Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300
Přijďte si užít dětský den s těmi nejlepšími baviči! nepřekonatelný
Michal nesvadba pobaví malé i velké.
Maxim Turbulens Vás rozhoupou v rytmu svých báječných hitů.
Pro prvních 200 hostů ZLeVnĚnÉ VSTUPnÉ!

4. 6. pondělí
Výstava obrazů a objektů Václava kořínka - výstava měsíce
Vernisáž od18:00 hod, kc nová beseda, Slavětínská 120, klánovice.
Více na www.kcnovabeseda.cz

Blues Jam Session
od 19:30 hod, kc nová beseda, Slavětínská 120, klánovice.
Více na www.kcnovabeseda.cz.

5. 6. úterý
„Od Zambezi k Nilu“
od 19.30hod, kc nová beseda,Slavětínská 120, klánovice.
Více na www.kcnovabeseda.cz.

7. 6. čtvrtek
Nepřítel pod ochranou – kino
od 19:30hod , kc nová beseda, Slavětínská 120, klánovice.
Více na www.kcnovabeseda.cz.

8. 6. pátek
III. ROčNÍK ÚJEZDSKÉ TANEčNÍ PŘEHLÍDKy
od 17:00 hod Polyfunkční dům Level
Vystoupí taneční kroužky a spolky z Újezda nad Lesy a blízkého
okolí. Vstupné 30,-kč. Srdečně zve taneční skupina Grip.
Více informací na e mailu: lenka.murtingerova@centrum.cz .

Klánovický svařák
od 19:30 hod, kc nová beseda, Slavětínská 120, klánovice.
Více na www.kcnovabeseda.cz.

9. 6. sobota
Újezdské muzeum otevřeno od 13.00 do 16:30 hod
Výstava – stálá expozice a„Výtvarné práce dětí od 3 do 15 let na
téma Pohádky naŠich babiček“

DISKOTÉKA
od 21:00 hod v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300
Ty nejnovější, a také největší hity mixované celou noc pouze pro Vás.
Vybraný drink za akčnÍ cenU!! dJ a75.

PRODÁM
- 2 knihovny z ořechového dřeva

a 1 z dubového dřeva do 1/2 prosklené (š 130 x v 10)
- Rozkládací stůl z ořechového dřeva a 4 polstrované

židle
- vyřezávaný nábytek selský (stůl + 3 židle + lavice)

Tel: 281 971 63, 732 155 971

„Pronajmu obchodní prostor
v dokončovaném Centru Blatov.

Cca 70 m2

tel. 777 151 34.“
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Ráj zdravé krásy v Újezdě nad Lesy
Náš salon je zaměřen na péči o tělo, vzhled, formování
postavy a relaxaci pro muže a ženy. Naše zkušenos� nabízí
jednotlivé procedury v oblas� péče o tělo s přístroji
světové kvality za neuvěřitelně nízké ceny.                  

Holšická 1348, Praha 21
tel. 723 113 626 – Fran�šek
www. praha-kavitace.cz

 Info@rajzdravekrasy.cz

Masáže – 30 min. od 199,- Kč
- klasická                              - havajská Lomi-Lomi

- aromaterapeu�cká          - medová

- hot stones (horké lávové kameny)

Přístrojové ošetření – od 799,- Kč
• bezbolestná neinvazivní liposukce

• omlazení a li�ing těla a obličeje

• zeš�hlující a detoxikační lymfodrenáž –  

30 min / 250,- Kč
Solárium Ultra Tan Chilli 
splňuje nejpřísnější normy EU – 1 min / 8,- Kč
Na Vaši návštěvu se těší – odborný masér a školený

operátor pro přístroje firmy Coccon Technology  

Fran�šek Holý a kolek�v.

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

placená inzerce

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR 2012
PARK HOLIDAY (Praha 10-Benice)

v období letních prázdnin 
každý týden: pondělí- pátek 8:30- 17:00

pro děti od 6- 15 let všech herních úrovní
cena: 5.000,-Kč            Info: tel. 608 972 425, 

www.tenis.kvalitne.cz,                www.parkholiday.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ ORDINACE
DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice

DIABETOLOGIE MUDr. B. Diepoltová 604 887 365

ENDOKRINOLOGIE MUDr. M. Weichetová 734 130 778

tomas.majer@atlas.cz  www.pokryvacstvimajer.cz
tel: 722 576 906,    774 574 774

Pronájem bytu 2 +kk, 35 m²
od 1. 7. 2012

novostavba, 1. patro, část. zařízený
balkon, podzemní garáž. stání

Cena 8000,- Kč + poplatky
Tel.: 732 274 299

Vodoinstalatérské a topenářské práce
vodovodní a kanalizační přípojky, čištění
kanalizace, odpadů a prohlídky odpadů
kamerou
Tel.: 721 354 413 Miloš Diviš, Úvaly

POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ

REKONSTRUKCE STŘECH
OPRAVY STŘECH

IZOLATÉRSKÉ PRÁCE
NÁTĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN VELUX, FAKRO
STŘEŠNÍ ŠINDELE

pořádá

TRADIČNÍ  LETNÍ  KURZY 
v relaxačním centru KOSSUTH v Újezdu nad Lesy

od 25. 6. 2012 do 14. 9. 2012

Informace a přihlášky na: tel: 733 392 675; e-mail: deltaschool@volny.cz; www.deltaschool.cz

KURS ÚROVEŇ POKROČILOSTI TERMÍN
ANGLIČTINA Mírně pokročilí (Pre-Intermediate) Úterý od 19.00 do 20.30
ANGLIČTINA Středně pokročilí (Intermediate) Středa od 19.00 do 20.30
ANGLIČTINA Velmi pokročilí – konverzace s rodilým mluvčím Čtvrtek od 19.00 do 20.30
ŠPANĚLŠTINA  NOVINKA Mírně pokročilí Pondělí od 19.00 do 20.30
FRANCOUZŠTINA NOVINKA Středně pokročilí – konverzace Pátek od 19.00 do 20.30
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AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

Kvalitní, rychlý a levný přístup k internetu 24 hodin denně.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně.

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

ZDARMA:
�� VoiP telefonní linky bez paušálních poplatků
�� samostatná linka pro připojení k PCO
�� servis linky včetně dopravy technika
�� pouze za 1 Kč veškerý HW pro připojení k síti

Připojte se kdekoliv v lokalitě: Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, Běchovice, Běchovice II, Sibřina,
Koloděje, Květnice, Stupice, Sluštice, Dobročovice, Dubeč, Dubeček , Hájek, Křenice, Pacov, Březí,
Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Masojedy,
Doubravčice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany,
Vyšehořovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, Mstětice, Zeleneč, Šestajovice,
Klánovice, (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní Město − okolí ulice Jabloňová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., Na Jarově 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)

e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

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

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

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

Ú
placená inzerce

s

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

NA KLÍČ
�� Poradenství v oblasti odvlhčování zdiva objektů
– realizace �� Zateplování stěn – podlah – půd
�� Ploty �� Zednické práce

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

• AUTODÍLNA • PNEU SERVIS
Opravy motorových vozidel všech značek
Prohlídky, zajištění STK, emise aj. opravy
Pilovská, Újezd nad Lesy 
A. Havránek

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

tel.: 603 719 066
po – pá 8:00 – 16:30 hod

Dopřejte si příjemnou relaxační
nebo sportovní masáž. 

Nově zavedené v „Kadeřnictví  Plhovská“.
Plhovská 1507 
Praha-Újezd nad Lesy
Nabízíme také možnost masáže  v soukromí 

u Vás doma.
Zaváděcí cena relaxační masáž  zad +šíje

285,- / 45 min.

Objednávky na t.č. 739 072 866
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Znak
Újezda nad Lesy
Památka nedávno zesnulého prof.
Jenšovského, který se významně podí-
lel na vytvoření návrhu pro znak a pra-
por Újezda nad Lesy v jeho dnešní
podobě, mě nutí upozornit na nešvar,
který spočívá v „lidové tvořivosti“ v za-
cházení s těmito symboly. Ty jsou jed-
noznačně definovány a stvrzeny úřed-
ními dokumenty, které převzal bývalý
starosta Jan Slezák z rukou tehdejšího
předsedy vlády Václava Klause.
Jako člen rady zastupitelstva před 10
roky si dobře pamatuji diskuse nad po-
dobou těchto symbolů naší městské
části, včetně návrhů dosti kuriózních,
jako byla veverka a šišky na stromech
odjakživa symbolizujících Újezd nad
Lesy. Prof. Jenšovský tehdy prosadil
jednoduchou stylizující formu, která
měla svoji oporu v dokumentech z me-
ziválečného období. Stačí se však pro-
jít okolo místního úřadu a hned je
vidět zmiňovanou „lidovou tvořivost“.
Pokud už někdo použije na svých ma-
teriálech újezdský znak (a určitě je to
zadarmo!), měl by alespoň dodržovat
jeho schválenou podobu, jak je vidět
na smaltované tabuli vedle vchodu do
úřadu nebo v hlavičce Újezdského
zpravodaje. Toleroval bych ještě formu
používanou FK ve směru k další sty-
lizaci. Ostatní považuji za neúctu
k úředním rozhodnutím. Pokud se
časem nevytratí, si beru právo doma-
lovávat výše uvedenou veverku a šišky!

Dr. Jiří Sikač
j.sikac@post.cz

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy
pořádala slavnostní dopoledne 8. květ-
na 2012 k uctění památky obětem 2.
světové války a oslavy Dne vítězství v di-
vadelním sále Masarykovy ZŠ.
Starosta MČ Praha 21, RNDr. Pavel Rou-
šar, upřesňuje: „Společně s občany a po-
zvanými čestnými hosty, mezi nimiž
nechyběli plukovník Ing. Jan Vondrá-
ček, člen Asociace nositelů legionář-
ských tradic a plukovník Ing. Václav
Přibyl, bojovník z II. světové války, jsme
si připomněli hrůzu války i radost z ví-
tězství. Ve vzpomínkách hostů i závě-
rečné besedě zazněla slova hrdosti na
statečnost a připravenost Čechoslová-
ků k boji i povzbuzení do budoucnosti,
v níž je důležité soustředit se na to, co
lidi spojuje. Bylo mi ctí, že jsem mohl při
této příležitosti předat čestné tituly
našim občanům.“
V programu před zcela zaplněným di-
vadelním sálem vystoupili žáci deváté
třídy Masarykovy ZŠ Jaroslav Janouš,
Petr Lein a Tomáš Mík, kteří pod vede-
ním ředitele Mgr. Miroslava Kurky na-
točili téměř profesionální krásný
dokument o plukovníkovi ve výslužbě
Pavlu Vranském. Vzpomínky umocnilo
vystoupení dětí ze základní školy pod
vedením vnučky generála Stanislav
Krause, paní Jany Synkové. Součástí je-
jich recitačního a pěveckého vystou-
pení bylo i přednesení jmen obětí 2.
světové války v Újezdě nad Lesy.
Slavnostní předávání čestných titulů
Městské části Újezd nad Lesy zahájily

děti z hudební školy v oboru hry na
zobcovou flétnu paní profesorky Jaro-
slavy Razesbergerové.

Paní Květě Svátkové byl udělen titul
Občan roku 2011 in memoriam za

dlouholetou a mimořádně úspěšnou
kulturní a organizační práci pro Sdru-
žení důchodců v Újezdě nad Lesy.
Cenu převzala dcera Michaela Štědrá.

Sedmnáctiletý Lukáš Sládek, mistr re-

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť • ooddppaadd • ppíísseekk • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa • kkůůrraa
ppřřeevvoozz ssttrroojjůů • tteerréénnnníí úúpprraavvyy • nnaakkllaaddaačč
• ddoopprraavvaa bbeettoonnoovvýýcchh ssmměěssíí

VVíítt KKRRÁÁLL,, ŠŠeessttaajjoovviiccee,, vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

placená inzerce

Újezd nad Lesy předával čestné tituly
u příležitosti oslav Dne vítězství 8. května

publiky a vítěz Taekwondo extra-
ligy v roce 2011 byl druhým oce-
něným, který převzal titul Občan
roku 2011.

Titul Čestný občan Újezda nad
Lesy získal vážený újezdský ob-
čan PhDr. Jiří Schmidt, historik,
zeměpisec a učitel, za neúnav-
nou práci ve prospěch obce, jíž
věnoval a stále věnuje svoje vzdě-
lání, životní moudrost a energii.

Všichni ocenění občané a poz-
vaní hosté dostali během slavno-
stního pásma slovo, funkce mo-
derátora a průvodce slavnosti se
ujal starosta Újezda RNDr Pavel

Roušar.
Skleněné vzpomínkové artefakty se zna-
kem Újezda dodala stejně jako vloni ma-
linká sklárna Huť Anna v Bělé u Ledče
nad Sázavou.
V závěrečné besedě dostali slovo všichni

pozvaní čestní hosté, mezi nimi čestná
občanka Újezda nad Lesy paní profe-
sorka Jaroslava Jirásková, paní Alena
Krausová a nositel státního vyzname-
nání pan Alfréd Kocáb.
Všemi vzpomínkami prolínala stejná

myšlenka: „Každá válka přináší utrpení
a oběti, důležité je nezapomenout, ale
dívat se do budoucna Evropy a českého
národa v ní.“

Z Tiskové zprávy ze dne 9. 5. 2012


