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Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám do nového
roku vše nejlepší, hodně zdraví,
hodně pracovních úspěchů
a hlavně co nejvíce příjemných
chvil s Vaší rodinou a přáteli.

Co z mého pohledu přinesl
první měsíc ve funkci starosty?

Sešel jsem se s velkou řadou
občanů z jednotlivých spolků,
klubů, organizací, seznamuji se
s provozem základních i mateř-
ských škol, vedl jsem řadu jednání na magistrátu. Rád bych zmínil
několik konkrétních projektů.

Dlouho a složitě vyjednávaná výstavba kanalizace na hlavní
silnici by měla být podle posledních informací zahájena již
v úterý 18. ledna.2010. Budování kanalizace na hlavní újezd-
ské dopravní tepně způsobí dlouhodobá dopravní omezení. Mi-
nimálně po dobu dvou let bude plně průjezdný pouze jeden
směr (do centra) a v tom druhém bude probíhat výstavba ka-
nalizace po stometrových úsecích, které se budou postupně
stěhovat od Rohožníku až k poslední světelné křižovatce
na Blatově. Variantně jsou připraveny objízdné trasy pro osobní
automobily a dohodnutý způsob, jakým budou navržené vari-
anty vyhodnocovány a upřednostněny. Kamionová doprava,
která v posledních letech tak zatěžovala hlavní komunikaci,
bude po dobu výstavby odkloněna přes Český Brod na hradec-
kou dálnici. A to je dobrá zpráva pro obyvatele Újezda. Přesto
očekáváme zejména v prvních dnech uzavírek velmi kompliko-
vanou dopravní situaci, za kterou se již předem musíme obča-
nům omluvit. O konkrétních opatřeních budeme všechny
občany informovat letákem do schránek.

Výstavba kanalizace v Újezdě nad Lesy je jednou z našich pri-
orit a v 21. století zákonný požadavek na kvalitu bydlení. Kana-
lizaci však nelze vybudovat bez zmíněných dopravních omezení.
Jak dlouho celá stavba kanalizace potrvá záleží zejména
na tom, v jaké výši bude magistrát této stavbě přidělovat fi-
nanční prostředky. Věříme, že nalezneme shodu mezi koaličními
a opozičními zastupiteli v tlaku na magistrát, abychom délku vý-
stavby zkrátili na minimum.

Jistě jste zaregistrovali a doufám, že s potěšením, výrazné po-
sílení vlakových spojů. Od prosince jezdí vlaky v pracovních
dnech v ranních a odpoledních špičkách každou ¼ hodinu.
Nově doplněné spoje končí na Hlavním nádraží, takže jsou vý-
hodné pro ty, kteří dále pokračují trasou metra C. V Újezdě mají
tyto spoje návaznost na autobusovou linku č. 251, takže je
možné pohodlně se dopravit do centra aniž by bylo potřeba vy-
jíždět vlastním autem.

Další novinkou je přímé autobusové spojení s metrem A –
Hostivaří. Všechny novinky naleznete na webových stránkách
úřadu www.praha21.cz
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Ty z Vás, kteří doufali, že se blíží budování přeložky I/12, která jako jediná může hlavní ko-
munikaci v Újezdě výrazně odlehčit, bohužel zklamu. Stavba je zatím v nedohlednu. O odvolání
běchovické radnice a občanských sdružení rozhoduje v současné době magistrát. Teprve po vy-
dání územního souhlasu začne dlouhá anabáze s výkupem pozemků a souběžně projednání
žádosti o stavební povolení. Podstatné je však i to, že stavba obchvatu je součástí obrovské bě-
chovické křižovatky, které naší přeložku napojuje na Jižní spojku a plánovaný celkový obchvat
Prahy. Tato křižovatka je částí jiné etapy a zároveň stavby, která je velmi problematická a pro Bě-
chovice velmi citlivá. Bez vyřešení této křižovatky a souhlasu běchovické radnice by naší pře-
ložku vůbec nešlo začít budovat – tyto dvě stavby nelze stavebně oddělit. Zeptám-li se na časový
horizont, kdy by stavba mohla být zahájena, odborníci říkají 5-7let. Bohužel, toto číslo říkají již
velmi, velmi dlouho…

Naopak velmi dobrou zprávou je, že od nového roku se výrazně posílí početní stav příslušníků
Policie ČR sídlící v Lišické ulici. Je naplánováno posílení hlídkové činnosti a tím se zcela určitě
sníží i trestná činnost v naší obci. Se zástupci Policie ČR jsme se domluvili na řadě společných
projektů na podporu prevence a zejména většího zapojení veřejnosti při hlášení podezřelých si-
tuací a zvýšení všímavosti občanů o nestandardní dění v jejich okolí.

S ředitelem základní školy panem Kurkou jsme se domluvili na podpoře školního projektu s ná-
zvem Bezpečně do škol. Rádi bychom zcela změnili návyky pro cesty dětí do škol. Ve spolupráci
s rodiči či prarodiči bychom chtěli zabezpečit asistenci při vystupování dětí z automobilů a jejich
bezpečné odvedení až k budově školy. Rodiče, kteří své děti vozí do školy autem, by zastavovali
na předem dohodnutých místech a po vystoupení dětí by hned pokračovali v jízdě. Pilotní projekt
vyzkoušíme před školními budovami, poté na předem dohodnutých místech a to tak, aby rodiče
už nemuseli zajíždět před budovy školy. Takto chceme vytvořit nejen bezpečný prostor před ško-
lou, ale také čisté prostředí bez výfukových zplodin. Jak se nám tento projekt podaří realizovat
záleží také na Vás, zda nalezneme ochotné dobrovolníky, kteří nám s touto činností budou po-
máhat.

Během tohoto roku zprovozníme nové internetové stránky a také změníme strukturu Zpravo-
daje. Počítáme s tím, že „nově“by měl Zpravodaj vycházet již od dubna či května. Stejně tak we-
bové stránky, které jsou nejrychlejším informačním kanálem, bez kterého se jakákoli organizace
jen těžko obejde.

Pomocí těchto „zrekonstruovaných“ médií připravujeme např. zveřejnění všech smluv, které
radnice uzavřela a v budoucích letech uzavře, internetové zveřejňování poptávek pro transpa-
rentní výběr dodavatelů úřadu, nebo např. společný kalendář aktivit a akcí nejen úřadu MČ, ale
i všech spolků, klubů a organizací, které v naší městské části působí.

Zpracováváme nový grantový systém, který během ledna rozešleme k připomínkování všem
organizacím a spolkům, které se do grantového systému v minulosti zapojovali. Rádi bychom
stihli uzávěrku 20.2. 2011 pro konečné předložení žádostí o využití grantů.

21. prosince jsme zažili trochu bouřlivé zasedání zastupitelstva, jen schválení programu jed-
nání trvalo půl hodiny. Zajistili jsme pořizování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva a je-
jich pravidelné zveřejňování na webových stránkách úřadu, i prosincové zasedání bude takto
zveřejněno. Osobně mám z podobných drobností radost, protože se z nich stane občanský stan-
dard, který přesáhne do dalších volebních období.

Řadu věcí ještě neumíme a za pochodu se je učíme.
Újezd bude takový, jaký si jej společně vytvoříme. Proto je dobré navzájem se pozitivně ovlivňo-
vat a učit se sdílet společné hodnoty.

S novoročním pozdravem,

Pavel Roušar, starosta
starosta@praha21.cz



Informace z 2. jednání rady
MČ Praha 21 ze dne 23. lis-
topadu 2010

SOUHLASÍ
- se změněnou zřizovací listinou

"Místní veřejné knihovny Městské
části Praha21" a zároveň ukládá
starostovi MČ Praha 21 před-
ložit materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

ODVOLÁVÁ
- všechny dosavadní členy Re-

dakční rady Újezdského zpravo-
daje k 24. 11. 2010 a zároveň
jmenuje členy redakční rady
ve složení: paní Karlu Jakob Če-
chovou šéfredaktorkou, paní Mar-
tinu Nejtkovou výkonnou redak-
torkou a pana Pavla Švejnohu ko-
rektorem Újezdského zpravodaje
ode dne 24. 11. 2010

BERE NA VĚDOMÍ
- žádost o výměnu oken v objektu

Lišická 1502 - služebna Policie
ČR a zároveň ukládá ÚMČ před-
ložit na další jednání rady ceno-
vou nabídku na výměnu oken

- informaci vedoucí finančního od-
boru Ing. V.Berkové o stavu při-
pravenosti návrhu rozpočtového
provizoria a návrhu rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2011. Zároveň
pověřuje Ing.Vlastu Berkovou,
po projednání ve Finančním vý-
boru Zastupitelstva MČ Praha
21, předložit rozpočtové provizo-
rium k odsouhlasení na příští
jednání Rady MČ Praha 21.

SCHVALUJE
- objízdnou trasu pro autobuso-

vou dopravu směrem z centra na
sídliště Rohožník v původní trase
tj. po komunikaci Novosibřinská,
k.ú. Újezd nad Lesy a zároveň
ukládá OŽPD informovat odbor
dopravy MHMP o trase autobu-
sové dopravy po dobu stavby ka-
nalizační přeložky

NESCHVALUJE
- seznam programových priorit

včetně rozdělení kompetencí jed-
notlivých radních. Zároveň uklá-

dá všem členům rady prostudovat
tabulku programových priorit
RMČ Praha 21 a přihlásit se k bo-
dům, které patří do jejich kom-
petence

RUŠÍ
- všechny dosavadní komise RMČ

Praha 21 s výjimkou: likvidační
komise, škodní komise a pře-
stupkové komise ke dni 24. 11.
2010. Zároveň rozhodla o zříze-
ní nových komisí ke dni 24. 11.
2010. Seznam zřizovaných ko-
misí: Otevřený úřad, Komise pro
spolupráci, osvětu a kulturu, Ko-
mise životního prostředí, Do-
pravní komise, Komise udržitel-
ného rozvoje, Komise pro školu
a seniory, Komise sociální, zdra-
votní a občanské záležitosti, Ko-
mise pro redakční radu webových
stránek a Zpravodaje. Dále jme-
nuje předsedy nových komisí:
Otevřený úřad předseda p. Rou-
šar; Komise pro spolupráci, osvě-
tu a kulturu (KSOK) – předseda
p. Jakob Čechová; Komise ži-
votního prostředí (KŽP) - před-
seda p. Hartman; Dopravní ko-
mise (DK) - předseda p. Hájek;
Komise udržitelného rozvoje
(KUR) - předseda p. Roušar; Ko-
mise pro školu a seniory - před-
seda p. Jakob Čechová; Komise
pro sociální, zdravotní a občanské
záležitosti - předseda p. Duchek;
Komise pro redakční radu webo-
vých stránek a Zpravodaje (RR)
- předseda pí Jakob Čechová

REVOKUJE
- usnesení RMČ73/1363/10 ze dne

30. 6. 2010 v plném rozsahu a zá-
roveň schvaluje přemístění sta-
noviště na tříděný odpad na pů-
vodní místo v ulici Čenovická
a dále ukládá ÚMČ Praha 21 vrá-
tit stanoviště v ulici Čankovská
zpět do původního stavu a infor-
movat PS a.s. o změně místa na
tříděný odpad

- usnesení RMČ72/1356/2010 ze
dne 16.6.2010 v plném rozsahu.
Jedná se o možnost umístění
hracích prvků na pozemcích spo-
lečnosti Gartal.

Informace z 3. jednání rady
MČ Praha 21 ze dne 7. pro-
since 2010

SCHVALUJE
- termín konání Zastupitelstva MČ

Praha 21 - úterý 21. 12. 2010
v 18.00 hod, které se bude konat
v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 21 a zároveň schvaluje
program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň souhlasí
s doplněním programu o body
z dalších jednání rady do doby ko-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- záměr na prodloužení pronájmu
části pozemků č.parc. 2268
a č.parc. 2267 o výměře 1477 m2

v k.ú. Újezd nad Lesy firmě SKAN-
SKA CZ a.s., který bude využíván
jako zařízení staveniště do 31. 12.
2011 a zároveň schvaluje návrh
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.
65/09 (č. nájemce IP01/11859/
SLUŽ/0808/09/0013) a dále uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zveřejnit
záměr na úřední desce a pověřu-
je starostu MČ Praha 21 podpisem
nájemní smlouvy po uplynutí zá-
konné lhůty pro zveřejnění

- výpověď smlouvy č. 80/09 se spo-
lečností RHM Projekt spol. s r. o.
a zároveň pověřuje starostu MČ
Praha 21 podpisem výpovědi

- výpověď smlouvy č. 105/10 na po-
skytování právní pomoci s advo-
kátní kanceláří Chytil&Mann a dále
pověřuje starostu Městské části
Praha 21 podpisem výpovědi
smlouvy

- poskytnutí příspěvku na obědy
pro klienty pečovatelské služby
mající trvalý pobyt na území Pra-
hy 9 - Újezda nad Lesy v celkové
výši 31. 716,- Kč dle předložené
žádosti, která je nedílnou sou-
částí originálu usnesení

- poskytnutí příspěvku na nákup
vánočních balíčků pro klienty pe-
čovatelské služby a pro členy
Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s. mající trva-
lý pobyt na území Prahy 9 - Újez-
da nad Lesy ve výši 500,- Kč/1 ba-
líček v celkovém počtu 64 kusů.
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Jmenné seznamy jsou nedílnou
součástí originálu usnesení.

- uspořádání koncertu skupiny Blue
Effect v sále polyfunkčního domu
a zároveň schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši
35.000,- Kč a prodej vstupenek ve
výši 250,- Kč. Finanční prostředky
budou uvolněny z VHČ.

- rozpočtové opatření č. 90 - úpra-
vu rozpočtu v roce 2010 dle přilo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jed-
ná se o přesunutí finančních pro-
středků v rámci investiční akce
„Rozšíření kapacity MŠ na území
MČ Praha 21“ mezi investičními
položkami v kapitole 04 – Školství,
mládež a samospráva

BERE NA VĚDOMÍ
- výroční zprávy základních a ma-

teřských škol za školní rok
2009/2010 a jejich zpracování
za správní obvod Praha 21

- zápis č. 1 z jednání Finančního vý-
boru Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 22. 11. 2010

- dopis ze dne 20. 11. 2010 o zalo-
žení základní organizace Českého
svazu chovatelů a zároveň pově-
řuje starostu MČ Praha 21 jedná-
ním o možné budoucí spolupráci

SOUHLASÍ
- s "Plněním rozpočtu MČ Praha 21

za I. - III. čtvrtletí 2010" v souladu
s přiloženým materiálem - ko-
mentáře, tabulky, výkazy a sesta-
vy, které jsou nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení a zároveň ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21
za I. - III. Čtvrtletí 2010" na příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 80 -
změnou rozpočtu v roce 2010,
v souladu s přiloženou tabulkou,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit toto roz-
počtové opatření na příští jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. Jed-
ná se o poskytnutí neinvestičního
provozního příspěvku v celkové
výši 155 000,- Kč zřízeným pří-
spěvkovým organizacím MŠ a ZŠ
v Újezdě nad Lesy na vánoční be-

sídku / zakoupení hraček a didak-
tických pomůcek pod vánoční stro-
mek/ v kapitole 04 Školství, mládež
a samospráva.

- s rozpočtovým opatřením č. 81 -
změnou rozpočtu v roce 2010,
v souladu s tabulkou, která je ne-
dílnou součástí usnesení a zároveň
ukládá starostovi MČ Praha 21
předložit rozpočtové opatření č. 81
- změnu rozpočtu v roce 2010 na
příští jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21. Jedná se poskytnutí ne-
investičního provozního příspěvku
v celkové výši 90 000,-Kč zřízené
příspěvkové organizaci MZŠ Po-
lesná na opravu ploché střechy
objektu školy čp.1690 v kapitole 04
Školství, mládež a samospráva.

- s odpisem pohledávky (daňového
nedoplatku) ve výši 2 574,- Kč z
roku 2003 v MŠ Rohožník v sou-
ladu se žádostí ředitelky MŠ Ro-
hožník, která je nedílnou součás-
tí originálu usnesení a zároveň
ukládá starostovi MČ Praha 21
předložit odpis pohledávky (daňo-
vého nedoplatku) z roku 2003
v MŠ Rohožník na příští jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- s "Návrhem rozpočtového provi-
zoria MČ Praha 21 na rok 2011" -
příloha č. 1 - Závazné ukazatele
rozpočtového provizoria MČ Pra-
ha 21 na rok 2011, včetně zásad
pro hospodaření v období roz-
počtového provizoria v souladu
s přiloženým materiálem, který je
nedílnou součástí originálu usne-
sení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit "Návrh
rozpočtového provizoria MČ Pra-
ha 21 na rok 2011" - Příloha č. 1
- Závazné ukazatele rozpočtového
provizoria MČ Praha 21 na rok
2011, včetně zásad pro hospoda-
ření pro období rozpočtového pro-
vizoria na příštím jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

- s návrhem na usnesení pro schva-
lování rozpočtových opatření Ra-
dou MČ Praha 21 na období od ko-
nání posledního Zastupitelstva
MČ Praha 21 do konce roku 2010
a zároveň ukládá starostovi MČ
Praha 21 předložení usnesení,
pro schvalování rozpočtových opa-
tření Radou MČ Praha 21 na ob-

dobí od konání posledního Zastu-
pitelstva Praha 21 do konce roku
2010, na příštím jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Zastupitelstvo
MČ Praha 21 pověřuje Radu MČ
Praha 21 ke schvalování rozpoč-
tových opatření, a to zejména
z důvodu přijatých dotací z MHMP
nebo ze státního rozpočtu, v ter-
mínu od konání posledního jed-
nání Zastupitelstva do konce roku
2010, v souladu s § 94 odst. 2 zá-
kona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze. Na jednání příštího
Zastupitelstva MČ Praha 21
v roce 2011 budou tato rozpoč-
tová opatření předložena zastu-
pitelstvu na vědomí.

- s darovacími smlouvami uzavře-
nými dle ust. § 628 a násl. obč.
zákoníku mezi MČ Praha 21
a podnikatelem panem Vladimí-
rem Lacinou, IČ 16522303, místo
podnikání Chmelická 556, Praha 9;
mezi MČ Praha 21 a podnika-
telem panem Miroslavem Štěpá-
nem, IČ 13765051, místo podnikání
Roklanská 213/44, Říčany a záro-
veň ukládá starostovi MČ Praha 21
předložit smlouvy ke schválení na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 91 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení
a zároveň ukládá starostovi MČ
Praha 21 předložit toto rozpočtové
opatření ke schválení na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.Jedná
se o převod finančních prostředků
ve výši 200 tis. Kč z investiční po-
ložky „Osazení dopravních značek
v oblasti za Lidlem“ v kapitole 03 –
Doprava, do Fondu rezerv a rozvoje
v kapitole 10 – Pokladní správa

REVOKUJE
- částečně usnesení č. 1172

ze dne 7.12.2009 a to tak, že se
v bodech schvaluje vypouští text:
- trvat u pozemku parc. č. 1580
kat. úz. Újezda nad Lesy na změ-
ně využití ze ZL (plochy lesní) na
RP (plochy rekreace); - s uplat-
něním námitky k zařazení po-
zemků ve svěřené správě MČ
Praha 21 parc. č. 2258-2266 kat.
úz. Újezd nad Lesy s tím, že
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bude požadována změna ze sou-
časného zařazení ZP (zeleň par-
ková) na SM (plochy smíšené)
z důvodu pokrytí potřeb MČ. Zá-
roveň ukládá starostovi MČ Pra-
ha 21 předložit materiál na jed-
nání a Zastupitelstva MČ Praha
21 a dále ukládá starostovi MČ

Praha předložit RMČ Praha 21 ak-
tuální stav přípravy a plánování
projektu parkoviště P+R

UKLÁDÁ
- ÚMČ zpracovat tabulku zamě-

stnanců úřadu s jejich zařazením,
vzděláním a třídou.V rámci finanč-

ního auditu ukládá ÚMČ zpracovat
veškerou dokumentaci týkající se
projektové kanceláře RHM.

JMENUJE
- členy dopravní komise ve složení:

Mgr.Věra Měšťánková, Ivan Birke,
Ing. Jiří Šponer, Jan Slezák

ZPRÁVY Z RADY
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:

dne 19. 1. 2011 od 1100 do 1330 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, informace k otázkám, souvisejí-
cím s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

PŘEDPLATNÉ ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2011
Od 1.prosince 2010 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd
nad Lesy předplatit Újezdský zpravodaj na rok 2011.

Úřední hodiny podatelny:
Po a St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Út a Čt 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00

Po zaplacení předplatného vám bude každý měsíc do domovní schránky doručen ÚZ a to do tří dnů od jeho vy-
dání. Roční předplatné se bude vybírat do 20. ledna 2011. (Cena za 1 výtisk 3,- Kč).
V případě dotazů volejte na tel: 281 012 943 – redakce.
Ještě bych chtěla všechny předplatitele upozornit, že je nutné, aby byla každá nemovitost na viditelném místě
řádně označena číslem popisným a aby byly domovní schránky přístupné.

Martina Nejtková, redakce

SBĚRNÉ DVORY
Adresa: Městská část Praha 20, Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, tel: 281 924 959

Městská část Praha 22, Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel: 731 122 905
MČ Praha 15, Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod)
So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa
atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m³
zdarma), papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu: pneumatiky 25 Kč za kus
Martina Nejtková, OŽPD

Z ÚŘADU
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ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Vážení občané, v souvislosti s častými dotazy na způsob zabezpečení zimní údržby místních

komunikací Vás chceme o této problematice blíže informovat.

Základní právní normou, která ošetřuje tuto oblast je zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění. V souladu s § 27 odst. 6 výše uvedeného zákona vydalo hl. m. Praha vyhlášku č. 45/1997
Sb. hl. m. Prahy v platném znění o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí pro jejich malý dopravní význam. Ve své
příloze vymezuje neudržované úseky místních komunikací a chodníků v městské části Praha – Újezd nad
Lesy (dostupná na www.praha-mesto.cz v části vyhlášky a nařízení). Nutno konstatovat, že se jedná téměř
o všechny místní komunikace (včetně chodníků), na kterých není provozována MHD. Komunikace, kde je
MHD provozována spravuje Technická správa komunikací.

Rada MČ Praha 21 ve snaze řešit obtížnou situaci se zimní údržbou rozhodla nad rámec svých
zákonných povinností a přes relativně velkou finanční náročnost zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti
a schůdnosti vlivem zimních povětrnostních situací v rámci finančních možností MČ. Radou MČ Praha 21
byly vybrány komunikace a na základě výběrového řízení uzavřena smlouva s externí firmou
Framaka s. r. o., která udržuje páteřní komunikace v přibližné délce 12 bkm (z více než 60 km místních
komunikací), včetně držení pohotovosti v noci a dnech pracovního volna. Jedná se konkrétně o tyto
komunikace (viz. také přiložené mapa):

Severní část:
1) ul. Nadějovská (Starokolínská - Budčická) 7) ul. Velimská
2) ul Budčická (Nadějovská - Pilovská) 8) ul. Všenská (Kynická - Novosibřinská)
3) ul. Čentická (Pilovská - Staroklánovická) 9) ul. Kynická
4) ul. Hulická (Staroklánovická - Valdovská) 10) ul. Pilovská
5) ul. Soběšínská 11) ul. Polesná
6) ul. Valdovská

Jižní část:
12) chodník na sídlišti Rohožník (od trafostanice Žiželická k zdravotnímu středisku)
13) ul. Zlivská
14) ul. Lišická 20) ul. Račiněveská
15) ul. Chvalečská 21) ul. Ochozská (Starokolínská - Církvická)
16) ul. Velebného 22) ul. Polenská
17) ul. Toušická (Chotěnovská - Velebného) 23) ul. Rápošovská
18) ul. Chotětovská 24) ul. Zbyslavská
19) ul. Domanovická 25) ul. Třebětínská

Zhotovitel zajišťuje zimní údržbu na výše uvedených komunikacích od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku
následujícího s tím, že má povinnost zahájit údržbu dle této smlouvy 2 hodiny po vyhlášení výjezdu TSK
Praha na ošetření komunikací 1. pořadí, jinak na telefonickou výzvu.

Chodníky jsou udržovány pracovníky ÚMČ Praha 21. Vzhledem k legislativní změně, kterou přešla
údržba na majitele pozemku, není v silách ÚMČ zajistit údržbu v celém rozsahu, proto předem děkujeme
všem majitelům přilehlých nemovitostí za to, že i nadále zajišťují úklid chodníku před svou nemovitostí.
Velmi tím pomáhají ÚMČ, ale především ostatním občanům.

V případě krizových nebo kalamitních situací v důsledku padání sněhu řešíme operativně dle potřeby
úklid i v ostatních ulicích formou objednávky odklízecích prací u těchto firem: DePa s.r.o, Bussiness service
s.r.o a firma zajišťující zemní práce Alena Koblihová. Pracovníkům těchto firem velmi děkujeme, že nám
vycházejí vstříc a jsou ochotni pomoci i o víkendu a i v nočních hodinách. Přednostně uklízíme přístupové
cesty ke školám, zdravotnímu středisku a kolem pošty, proto děkujeme za pochopení, že na některé další
ulice se dostane až s určitým časovým zpožděním.

V případě potřeby volejte v pracovní době po a st: 8-12/13-17.30 hod., út a čt: 8-11:30/12:30 hod., pá:
8-12 hod. na podatelnu ÚMČ Praha 21 na tel: 281 012 911, kde vás přepojí na odpovědného pracovníka.
Mimo pracovní dobu lze zaslat SMS na mobilní telefonní číslo: 608 623 474 nebo využít e-mail:
snih@praha21.cz.

RNDr. Soňa Beroušková, OMI
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

z v e ř e j ň u j e
v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění

z á m ě r
pronajmout majetek svěřený jí Statutem hlavního města Prahy do správy na základě obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace nemovitého majetku :
Adresa: Novosibřinská 2295, Praha 9 (konečná MHD, Rohožník)
1) prodejna č.1: výměra 18,30 m2

2) prodejna č.2: výměra 15,70 m2

Nabízené prostory budou volné od 1. února 2011. Prodejny nejsou zařízené a jsou propojené dveřmi. Lze před-
ložit nabídku i na obě prodejny současně do jedné obálky.
Nejnižší nabídková cena činí 2.500,- Kč/m2/rok.

V písemné nabídce bude uvedeno:
1) Obchodní firma/jméno a příjmení uchazeče:
2) IČ:
3) sídlo:
4) Zápis v obchodním rejstříku (pokud je tam uchazeč zapsán):

u ..................... soudu v ..............., oddíl ........, vložka ...........
5) Kontaktní osoba: jméno, telefon, e-mail
6) cenová nabídka pronájmu v Kč/m2/rok prodejny č. 1 (nebo č. 2)
7) záměr s využitím prostoru prodejny č. 1 (nebo č. 2)

Kritériem pro hodnocení bude přínos záměru s využitím pro občany městské části (…%) a výše nabízeného
nájmu (…%).

Uzávěrka přijetí nabídek je do 12. 1. 2011 do 17:00 hod.
Kontaktní osoba: p. Bedřich Mika tel. č. 281 012 956, e-mail: bedrich.mika@praha21.cz

Poučení:
Dle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to pí-
semně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 v za-
lepené obálce označené „Nabídka na pronájem prodejních stánků na Rohožníku – neotvírat“ nejpozději
do výše uvedeného termínu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.
RNDr. Pavel Roušar

starosta MČ Praha 21

Z ÚŘADU

Při pořádání biokontejnerů dne 24.10.2010 byly v ulici Novolhotské nalezeny klíče. Jsou k vyzvednutí
na úřadě v kanceláři č. 1

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu
od 25.12.2010 do 28.2.2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální
odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stano-
viště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě
vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu.V tomto případě odkládejte vánoční stromky před
objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Martina Nejtková, OŽPD



PODĚKOVÁNÍ
Mnoho lidí v naší obci zná PhDr. Jaroslavu Jiráskovou. Několik desítek let učila
na zdejší škole a řada lidí ze střední i starší generace na ni vzpomíná jako na svoji
dobrou učitelku. Posledních deset let byla předsedkyní komise pro výchovu
a vzdělávání (KVV). Po celou tuto dobu jsem jako člen KVV mohl sledovat její velké
pracovní nasazení a až buldočí vytrvalost, se kterou vždy sledovala vytčený cíl. Její
velká aktivita a přirozená autorita umožnily prosazení řady společenských akcí,
na jejichž realizaci se pak významně podílela. Paní doktorka je váženou a významnou
občankou naší obce. Leč čas nelze zastavit. Nedávno oslavila 87. narozeniny. Je mi ctí,
že jí mohu jménem místního sdružení Občanské demokratické strany poděkovat za její
práci pro blaho a rozvoj obce a popřát jí mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Petr Voňka, zastupitel MČ
Praha 21 za ODS
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Dne 7. ledna 2010 oslaví své životní jubileum 80 let pan Jan Krňanský. Do dalších
let hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví v kruhu své rodiny a přátel přejí

manželka Růža, dcera Jana s rodinou a syn Petr s rodinou

ROZLOUČILI JSME SE S GEN. V.V. MUDR. JOSEFEM HERCZEM
Se smutkem oznamujeme, že ve věku 93 let zemřel ve čtvrtek 9. prosince 2010

válečný veterán brigádní generál v.v. MUDr. Josef HERCZ.
Poslední rozloučení s brigádním generálem Josefem Herczem se uskutečnilo

15. prosince 2010 ve ve strašnickém krematoriu.
Generál MUDr. Josef Hercz se narodil 11. srpna 1917 na samotě Čalovka u obce

Egreš, nedaleko Trebišova. Reálné gymnázium v Košicích ukončil maturitou v roce
1935. Poté odešel studovat medicínu do Prahy. V době uzavření vysokých škol
roku 1939 se vrátil na Slovensko, kde byl povolán do armády k pracovním
jednotkám.
V květnu 1940 se dostal na vystěhovaleckou loď Pentcho, kterou se měl dostat

do rumunského přístavu Sulin, kde měl přestoupit na zaoceánskou loď. Zpoždění
plavby na Dunaji, které se protáhlo na pět měsíců, způsobilo zmeškání
zaoceánské lodi a tak se Pentcho vydalo na plavbu po moři samo. V Egejském
moři loď ztroskotala a Josef Hercz se spolu se čtyřmi pasažéry vydal

v záchranném člunu hledat pomoc směrem na Krétu. Na otevřeném moři je našla britská flotila válečných lodí
a dopravila je do Alexandrie.

Po internaci v Egyptě vstoupil Josef Hercz do československé zahraniční jednotky na Středním východě, kde se
mimo jiné zúčastnil obrany Tobruku. S touto jednotkou se dostal do Velké Británie a zúčastnil se obléhání Dunkerque.

Po demobilizaci dokončil studium medicíny a v květnu 1946 byl promován. Pracovně zůstal věrný Praze, působil
v různých lékařských funkcích a do důchodu odcházel jako zástupce přednosty chirurgické kliniky ILF ve funkci
primáře Na Bulovce.

Do posledních dnů aktivně pracoval pro Československou obec legionářskou.Svými zkušenostmi, životní moudrostí
a rozvážným jednáním, byl skutečnou osobností legionářských tradic.Tento skvělý člověk se dvakrát ročně účastnil
květnových a říjnových oslav v naší obci.Vzpomínáme na jeho srdečnost a otevřenost v jeho vystoupeních.

Bratře doktore, jménem obyvatel Újezda nad Lesy se s Tebou loučíme.

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea bratři Oldskauti Vítězslav
Lízner 80-ti a Jaroslav Lízner 85-ti let. Přejeme zdraví, dobrou pohodu a ještě dlouhá
léta mezi námi.

Za Oldskauty M. Zeman



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 9. listopadu 2010 uspořádal Úřad městské části Praha 21 v Polyfunkčním domě vítání občánků.

Každé miminko, které se v letošním roce v průběhu půl roku v Újezdě nad Lesy narodilo, dostalo pozvánku.
Jelikož nám dětí v Újezdě opravdu hodně přibývá, rozdělila se tato ceremonie na dvě etapy. První vítání ob-
čánků začalo v deset hodin a druhé v jedenáct ho-
din. Nejdříve všem přítomným krásně zazpívaly
děti z 1. mateřské školky. Po té všechny přítom-
né a hlavně nové malé obyvatele slavnostně při-
vítal tajemník úřadu pan Vladimír Saitz.

Rodiče s miminkem byli vyzváni, aby se po-
depsali do místní kroniky ke jménu jejich ratolesti.
Rodičům bylo poblahopřáno k narození miminka
a každému byla předána kytička a na památku
polštářek s dětským motivem.

Všem přítomným se akce líbila a ÚMČ Praha
21 bylo ctí, přivítat další nové obyvatele Újezda
nad Lesy. Všem rodičům přejeme vše nejlepší.

Martina Nejtková, redakce
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ – 4. PROSINCE 2010
Jako každý rok na svátek matek

a na vánoce se uskuteční odpoled-
ne pro důchodce. Neumím si před-
stavit, kolik je to již let, co se toto od-
poledne koná, ale podle mých vnu-
ček, když to začalo a byly maličký
a vždy se těšily, co jim přinesu z osla-
vy a nyní jsou již z nich maminky.
To musí být již moc let.

Letošní rok nás zaskočila ledová
pokrývka sněhu, ale přesto nás při-
šlo dost i za nepřízeň počasí.
Ve 14 hodin začal pěvecký kroužek
zpívat koledy. Zpívala děvčata, ale
i dva chlapci a jsou krásně sezpíva-
ní. A po nich újezdská mateřská
školka, která se nenechala zahanbit

a zapěla z plna hrdla. Po ukončení
a proslovech jsme měli možnost
poznat nového pana starostu, který
se dostavil i s manželkou a když naši
hudebníci začali krásně hrát, pan sta-
rosta začal taky provádět důchod-
kyně. Věřím, že nový starosta usku-
teční, co již bylo tolik let slibováno
a to je na různých místech nedo-
končená kanalizace.

A pak již ty ženy, které nebolí ko-
lena, se vrhly do tance a ty, co nás
každý rok obsluhují, začaly rozná-
šet pohoštění, musely se proplétat
mezi stolky a já měla možnost sly-
šet z úst, že to proplétání dělají
s láskou a rády. Tak jim za to moc

děkujeme, tím nám daly nejhezčí
dárek, že nás důchodkyně mají
rády a těší se na nás. Máme tento
den již v paměti, jelikož se zde se-
jdeme s těmi, které třeba celý rok
ani nevidíme. Co potřebuje starý člo-
věk, jen lásku kolem sebe.

Odpoledne se moc vydařilo a to
krásné pohoštění chlebíčků, zá-
kusků, kávy a tak. Všem těm, kdo
se o nás tak krásně starali, chci
za nás všechny poděkovat a popřáti
jim krásné prožití těch nejkrásněj-
ších svátků vánočních ve zdraví
a v pohodě.

Ať se ještě takto setkáváme, přeje
Ludmila Budská

Celoroční aktivity našeho svazu, jsme zakončili
v sobotu 11. prosince, autobusovým výletem po vá-
noční Praze a do Roztok u Prahy. Bylo nás celkem tři-
cet šest. Stejně jako v loňském roce, nás opět
provázela naše báječná průvodkyně paní Mgr. Richte-
rová, spolu s paní Pekovou z občanského sdružení
„Život 90“.

Cestou jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z histo-
rie Žižkova a Vinohrad. Naše první zastavení bylo v Ná-
rodním památníku na Vítkově. Zde jsme navštívili retro
výstavu „Zlatá?šedesátá“, zachycující období šedesátých
let 20. století. Výtahem jsme vyjeli na nově otevřenou te-
rasu na střeše budovy, odkud se nám otevřela nádherná
a dosud málo známá vyhlídka na město. Bylo to krásné.

Dalším zastavením bylo Náměstí Míru. Vánoční trhy,
nám zde připomněly blížící se vánoční svátky. U kostela
sv. Ludmily, jsme si poslechli podrobný výklad o historii
Vinohrad, které byly jako samostatné město připojeny
k Velké Praze v roce 1922, jako Královské Vinohrady.

Naše další cesta pokračovala do Roztok u Prahy.
Cestou jsme opět se zájmem poslouchali výklad naší
průvodkyně o místech, která jsme míjeli, včetně jejich
historie. Velice zajímavé bylo i vyprávění o české ma-
lířce Zdence Braunerové, která právě v Roztokách
měla svůj ateliér. Středočeské muzeum nám nabídlo
výstavu skleněných vánočních ozdob, postaviček
a betlémů, od těch nejstarších, až po nejnovější.
Po prohlídce výstavy a zakoupení drobných vánočních

NAŠE VÁNOČNÍ PROJÍŽĎKA PRAHOU

VLÁĎA MIŠÍK A RADIM HLADÍK KONCERTOVALI V ÚJEZDĚ
Vláďa Mišík, Radim Hladík, to jsou jména, která pro určitou část

české generace připomínají základy a to nejlepší z českého rocku.
Měli jsme tu čest oba tyto fenomenální muzikanty přivítat 11. listo-
padu v Újezdě nad Lesy a poslechnout si jejich akustický koncert.

Jedním slovem, a to nemluvím jenom za sebe, vynikající záži-
tek. Vláďa hrál a zpíval nejenom svoje nejslavnější hity, ale
i písně z jeho posledního alba. A Radim ho doprovázel na svojí

kytaru a to tím způsobem,
že nikdo ani nedutal při
jeho kytarových sólech.

Jejich koncert uběhl
strašně rychle a oba museli dvakrát přidávat, protože je posluchači ne-
chtěli pustit z pódia. A ještě jednu myšlenku bych rád vyjádřil, oba jsou
nesmírně skromní a pohodoví, což jsem osobně poznal, když si lidé cho-
dili pro jejich podpisy. Nikoho neodmítli a s každým prohodili pár slov.

Díky za skvělou muziku.
Zdeněk Voříšek – ÚMČ Praha 21

zdenek.vorisek@praha21.cz



13

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

ŽIJEME V ÚJEZDĚ- ANKETA NA POKRAČOVÁNÍ
V posledním čísle Zpravodaje roku 2010 jste si mohli přečíst tři odpovědi na tři otázky újezdské miniankety.

V tomto, prvním čísle roku 2011, vám s radostí přinášíme pokračování.
1. Je to pouze shoda okolností, že žijete v Újezdě nad Lesy, nebo jste si tuto lokalitu vybrali záměrně?
2. Čeho si v obci a jejím bezprostředním okolí ceníte nejvíc, co vám dělá radost a potěšení?
3. Co vás naopak v Újezdě trápí a co byste si přáli změnit?
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1. Ve středověku se potulovali medvědi a vlci a vraždili (nejen) děti. Dnes jsme dál - svět se zaplnil auty, kteří
predátory co se týká počtu obětí lehce strčí do kapsy, tedy spíš zavazadlového prostoru. Proto jsme hledali
se ženou lokalitu, kde mohou děti před barák, aniž bychom museli nutně trnout strachy, že o ně přijdeme.
Vlaky, které nám jezdí okolo baráku, jsou sice hlučné, ale nevraždí děti a nesmrdí. Navíc srazily cenu našeho
domku na dosažitelnou výši.

2. Milí sousedi - to považujeme po předchozích zkušenostech za dar z nebes, který si člověk nekoupí. 
Skvělý farář v Kolodějích. 
Les a zahrada, kde rostou houby. 
Vlaková teleportace - člověk se může dostat z domu až do centra Prahy, aniž potká auto.

3. Rozpínaví golfisti. Smradlavá odpadní stoka, co teče skrze Blatovský les. Místy by chtělo zazáplatovat rigoly
v silnicích a v lese vysypat štěrkem cestičku mezi Blatovem a nádražím Klánovice, aby i po dešti to byla pří-
jemná procházka. Kolem kontejnerů na tříděný odpad by bylo dobré vysázet živé ploty či jinak je skrýt, aby
tolik netrčely do ulic.  V Jižních Čechách, odkud přicházíme, má každá obec buď náměstí nebo alespoň náves
- těžiště místního dění. Je trochu nezvyk žít v aglomeraci, která nemá ani začátek ani konec. Je to jako byd-
let v bytě, kde jsou samé ložnice a žádný obývák. Zkrátka chybí tu cosi jako "náměstí", centrum obce. Místo
toho je obec rozdělena na dva světy Českobrodskou hlavní silnicí, přes kterou jen stěží přejde chodec.

Jeroným a Michaela Klimešovi, psycholog a teoložka
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1. Újezd n.L. jsme si zvolili záměrně. Když jsme se před lety rozhodovali, kde „zahnízdíme“, řešili jsme nelehký
úkol. Hledali jsme kompromis – chtěli jsme žít ve městě, ale zároveň tak trochu na vesnici, chtěli jsme být v do-
sahu centra, ale i v čistém prostředí, nechtěli jsme cestovat daleko za prací, ale ani za přírodou. Všechny naše
požadavky nám Újezd nakonec splnil.

2. Myslím, že patříme k většině „újezďáků“, kteří si asi nejvíce cení lesa. Nejenže všichni zde žijeme „nad Lesy“,
ale mnozí doslova u lesa, ba dokonce přímo v lese. Je to asi náš největší poklad, který nám mohou ostatní
„pražáci“ závidět.

3. Asi ze všeho nejvíc mě trápí doprava. A to nejen jako motoristu, ale hlavně jako chodce a kolo-jezdce. Už se
o ní popsalo hodně papíru, prodiskutovalo hodně času, projednalo hodně hodin…. přesto pozitivní výsledek
je pořád v nedohlednu.

René Krupanský, svobodné povolání
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1. Manžel pochází ze selského rodu z Květnice. Po mnoha peripetiích jsme pracovně i bydlením zakotvili v Praze.
Domek v Újezdě jsme si pořídili na konci šedesátých let jako původně rekreační, v blízkosti manželova ro-
diště. Zpočátku ne s velkým nadšením, věděli jsme, že v Újezdě bydlí hodně bolševiků, se kterými obecně
měly obě naše rodiny neblahé zkušenosti. Dlouho jsme v domě měli k dispozici jedinou místnost, protože dům
byl obsazen nájemníky. Postupně jsme dům opravovali, trvalo to velmi dlouho, nebyli řemeslníci, nebyl ma-
teriál, nebylo nic. Natrvalo jsme se nastěhovali až v roce 1989. Brzo jsme si tu zvykli, poznali plno fajn lidí
v sousedství a jsme tu spokojeni.

dárečků, nám paní průvodkyně zajistila v blízkém ho-
telu Alexandra, odpočinkové posezení u dobré kávy
a zákusku, nebo chlebíčku.

Vyjížďku jsme ukončili na Hradčanech, kde jsme
obdivovali slavnostní osvětlení. Třešničkou na našem
výletním dortu byl pohled z hradčanské rampy na za-
sněžené malostranské střechy a svítící Prahu.

Plné dojmú, nás odvezl náš sympatický řidič domů
a rozcházeli jsme se spokojeni s přáním hezkých
Vánoc.

Za všechny účastníky patří naše poděkování občan-
skému sdružení Život 90 a Ministerstvu zdravotnictví.

Za ZO SPCCH Újezd nad Lesy,       
Milada Šáralová
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2. Jednoznačně je to les a zahrada, ta zvláště pro manžela. A ti dobří sousedé. Na procházkách i při sportování
jsme v lese trávili hodně času, dá se říct,  že jsme všechny čtyři děti v lese odchovali. Jedna dcera si v do-
spělosti Újezd také vybrala za svůj domov. Ohromné zlepšení kvality bydlení přineslo zavedení plynu, vodo-
vodu a kanalizace v polovině 80. let. A když se Újezd stal součástí Prahy, zlepšilo se autobusové spojení, které
bylo do té doby velmi obtížné.

3. Trápí nás stav komunikací, zejména v části u lesa. Výstavba domů v Újezdě vždy předbíhala výstavbu infra-
struktury a to trvá doteď.  Trápí nás bezohlednost řidičů, kteří se řítí ulicemi, na něž vybíhají děti. Velká škoda
je, že je špatně využitá parcela po jámě Karel. Mohlo tu stát středisko, dům služeb nebo dům s pečovatelskou
službou nebo i kostel- ten by alespoň křižovatku zkrášlil. Tato nová stavba je mnohem horší než původní hos-
poda s krásným velkým sálem, i když vše bylo staré a omšelé.

manželé Rusovi, t.č. na odpočinku     
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1. V našem případě je to kombinace obojího - chtěli jsme bydlet v Horních Počernicích nebo v jejich okolí a ná-
hodou jsme narazili na RD v Újezdě, který se nám líbil a finančně vyhovoval našim možnostem.

2. Nejvíce se ceníme lesa a typu zástavby - máme kolem sebe hodně zeleně.

3. Co nás trápí - a) místní komunikace - a to jak automobilisty (neuvěřitelný stav vozovek), tak jako chodce - chy-
bějící chodníky nebo vymezené části vozovek pro pěší; b) provoz na Českobrodské silnici neodpovídající
jejím možnostem - ranní a odpolední zácpy; jezdíme MHD a posouvání nacpaným busem je obzvláště pro
stojícího utrpením; c) bydlíme na Blatově - tady by bylo ideální, kdyby na úrovni čističky odpadních vod byla
jednak zastávka vlaků, jednak nadchod, po němž by se dalo bezpečně přejít do lesa; d) jsme cykloturisti
takže bychom uvítali jednak řešení cyklostezek v samotném Újezdě, jednak jejich provázání na okolní cy-
klotrasy (zejména jižním směrem).

Zdravím Věra Starostová
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1. V Újezdě žijeme s rodinou od roku 1999, kde jsme si koupili malý starý domeček, který jsme si opravili. Tuto
lokalitu jsme chtěli v blízkosti  lesů a přírody. Pocházíme z Prahy Vršovic. Chtěli jsme klidné bydlení a zahradu
v klasické staré zástavbě rodinných domků. To se nám podařilo a jsme tomu rádi. V Újezdě jsme spokojeni
a považujeme se za újezďáky. 

2. Nejvíce si cením relativního klidu pro život, i když jsme v blízkosti hl. tahu na Kolín. Skvělé jsou okolní lesy,
louky, pole, kde lze bezvadně relaxovat. Je možné podnikat výlety na kole do krásného okolí mimoměstské
civilizace, což v Praze dost dobře možné není. Žijeme na vesnici, ale zároveň na dosah města, což považu-
jeme za velké plus a to jsme chtěli. Život v Újezdě mě dělá radost až na nějaké výjimky. 

3. Změnit a oživit bych chtěl funkci tolika diskutovaného Polyfunkčního domu, zvláště jeho využití, které je mo-
mentálně skoro nulové. Ideální by byla možnost pronájmu dolních prostor na jednotlivé krámky, provozovničky,
služby apod. za přijatelné nájemné. To si myslím, že by bylo smysluplné  a přineslo by to finance i obci. Mělo by
se toto řešit velmi rychle a ne kostnatě. Muzeum v tomto domě je sice pěkné, ale navštěvovanost a přínos pro
obec diskutabilní. Myslím, že krámečky či provozovničky by tento prostor výrazně oživil. Tento dům by měl být
živým organismem a ne mrtvým betonem. Změnit bych si přál průjezd kamionů obcí, který je nadměrný. 

Viktor Sucháček
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Přibude pokračování? To záleží na vás!
Svoje příspěvky prosím posílejte na adresu redakce uvedenou v tiráži časopisu a to vždy do 14. dne v měsíci.

MEZI LIDMI

VÁŽENÝ PANE STAROSTO,
po obci se trousí kde co. Vy víte, co se trousí na úřadě ve věci polyfunkčního domu. Máte v programu provedení au-
ditů,a nejen na výstavbu Polyfunkčního domu. Tak bychom měli počkat do výsledku auditu  a ne šířit "a priori" myš-
lenku jinou. Zavání to pletichářstvím. Rád bych se dozvěděl výsledky auditu. Uvést pouze konstatování, že něco na
této stavbě je "alarmující" je pro občany nedostatečné. Zavázali jste se provést řadu auditů. Sdělte, prosím, výsledky.

Ing. Petr Štulc, bývalý místostarosta



15

MEZI LIDMI

Dostávám od vás dotazy mailem, občas mě někdo
z vás zastaví s nějakým dotazem na ulici. Snažím se od-
povídat co nejrychleji, znám-li odpověď na ulici, tak
ihned. Prosím vás však o trpělivost, jsem v nové funkci
neuvolněného radního teprve několik dní a zázraky
opravdu neumím. Vaše dotazy mě však inspirovaly
k pravidelnému zveřejňování odpovědí, vyjma těch ryze
soukromých.  
1. Výstavba a provozování domova pro seniory. 
Toto je běh na dlouhou trať. V těchto dnech sbírám veš-
keré informace s tím související. Např. pozemkové mož-
nosti, rozsah takového domova, jeho zaměření atd.
Následovat bude průzkum ohledně charakteru takového
zařízení mezi obyvateli Újezda n./L. a jejich demogra-
fické rozčlenění. Nicméně jsem měl neformální rozho-
vor s ministrem pro místní rozvoj s panem
K. Jankovským a domluvil si na únor 2011 první pra-
covní schůzku ohledně financování celého projektu
a získání prostředků z fondů EU.     
2. Obchvat – silnice I/12.
Při nedávném rozhovoru s ministrem dopravy V.Bártou
jsem byl potěšen, že se o tuto stavbu zajímá a slíbil mi
osobně se přijet podívat na celou dotčenou oblast. V nej-
bližších dnech jsme domluveni na oficiálním jednání, jak
konečně situaci popostrčit k položení základního ka-
mene. I zde však platí, že vše nepůjde tak rychle, jak by-
chom si přáli, např. i kvůli vyjednávání s různými
občanskými sdruženími.
3. Podezřelé obecní stavby a zakázky v naší měst-
ské části.
S ministrem vnitra R. Johnem jsem konzultoval postup
při odhalování korupce, „malých domů“ atd. 
K tomu jen malý komentář. VV prosadily opět možnost
pro specializované útvary policie nahlížet do daňových
přiznání. Na schválení do trestního zákoníku čeká i pa-
ragraf o projevené účinné lítosti pro pachatele a spolu-
pachatele. Zásadní změnou bude i nově zavedená
trestní odpovědnost právnických osob. Bylo neskutečné
zločinné, že ČR jako jediná země EU tuto právní úpravu
neměla a OECD proto chtěla Českou republiku prohlá-
sit za stát schvalující korupci !!!    
4. První zimní sněhová kalamita (vyjádření k vašim
četným stížnostem a dotazům).
Na postupné vyhodnocování této situace jsme měli mezi
radními odlišné názory. Ač nemám podle Koaliční
smlouvy v působnosti dopravu, aktivně jsem s ohledem
na sněhovou předpověď vybízel k akčnímu jednání, tedy
k jednorázovému a hlavně mimořádnému objednání slu-
žeb odklízecí firmy. Tuto se mi podařilo sehnat ještě před
hlavní sněhovou vlnou po 22-té hodině večerní. Druhý
den ráno však vedení radnice zájem o posilnění vlast-
ních odklízecích kapacit nemělo, aby pak zájem projevilo
až v odpoledních hodinách. To už ale nastal problém, je-
likož veškerá mnou zajištěná technika již byla v terénu
na Praze 8 a 9. Současně se však ukázalo, že značná
část místních komunikací se podle vyhlášky č. 45/1997

Sb. Hl. m. Prahy neodklízí nebo dokonce není vůbec
ve vlastnictví ani správě ÚMČ. Je nepochopitelné, že bý-
valé vedení radnice o tomto paskvilu v minulosti své ob-
čany a daňové poplatníky dostatečně neinformovalo.
5. Personální a finanční audit ÚMČ podle Koaliční
smlouvy.
Zatím se mezi koaličními partnery stále nemůžeme
shodnout na formě provedení personálního auditu. To,
co se po volbách zdálo bezproblémové, začíná malinko
drhnout, ale věřím, že se pod tlakem zjišťovaných okol-
ností dohodneme. Mezi některými zaměstnanci ÚMČ
také zavládla po zveřejnění Koaliční smlouvy nejistota
z udržení pracovního místa. U mnohých však jde
o obavu zcela zbytečnou. Personální audit není o vyha-
zování lidí na dlažbu. Je např. o nalezení těch schop-
ných a navržení jejich postupu (než utečou za lepším),
zjištění korupční odolnosti úředníků, odhalení nesplňu-
jících kvalifikačních požadavků stanovených příslušným
zákonem a doporučení, jak toto řešit atd. Na dlouhodobé
koncepční řešení po převzetí vedení úřadu totiž není
mnoho času, protože bude-li jakkoliv blokováno či ome-
zováno provedení personálního auditu, může se během
několika dní změnit statut koaličních partnerů z nevin-
ných na spoluodpovědné.
6. MÚZ (mimořádný Újezdský zpravodaj) a AK
(advokátní kancelář).

Někteří z vás si ještě pamatují, jak místní klub VV
vydal v předvolebním „boji“ MÚZ. Název „Újezdský
zpravodaj“ nebyl v době jeho vydání chráněn ochran-
nou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví a byl
tedy v podstatě k dispozici každému. Teprve až
ve dnech distribuce tohoto MÚZ zažádala bývalá sta-
rostka pí Vlásenková o zaregistrování názvu. Současně
proti místnímu klubu VV kvůli tomu najala AK za obecní
peníze. S ohledem na skutečnost, že použitý formát  při
vydání MÚZ je zcela běžný, úvodní stránka každého
obecního Újezdského zpravodaje je jiná, obsahové
sdělení MÚZ je naprosto odlišné od rubrik obecního
zpravodaje a vše podobné neznamená trestné (např.
skoro každé auto má 4 kola, jeden volant, světlomety atd.)
jednalo se o zbytečnou zakázku ze strany bývalého ve-
dení ÚMČ pro AK. Nakonec i judikáty Ústavního soudu
u podobných kauz zaručují předvolební svobodu slova
a hovoří jasně. 

Takový postup (kdy nejdříve konám a pak přemýšlím
proč) hodně připomíná výstavbu a užívání polyfunkčního
domu, jehož měsíční  „neprovoz“ se blíží téměř k částce
100.000,-/ měs. Úžasné, že? Kolik, že je to za rok no-
vých chodníků, opravených střech MŠ atd.?

Bez zajímavosti však jistě není, že jiná AK byla mi-
nulým vedením ÚMČ smluvně přizvána k výběrovému
řízení ohledně plánované přístavby ÚMČ i na takové
služby, jako je příjem nabídek,  rozlepování obálek,
oznámení o nejvýhodnější nabídce atd. Tyto činnosti
zvládne kterýkoliv úředník úřadu. Zde však bylo do-
mluveno, že i za pouhý jeden úkon dochází k výplatě

DOBRÝ DEN, VÁŽENÍ OBČANÉ!
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VÁŽENÍ ÚJEZDŠTÍ OBČANÉ!
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za druhý nej-

vyšší počet hlasů v podzimních volbách. Vaší důvěry si
Vážím, ale dost dobře nevím, co si s ní v současné době
počít. Některé vítězství je  vítězství Pyrhovo, to je histo-
rický fakt. Komunikace koalice „ Otevřený Újezd“ s námi,
tj. současnou opozicí, je nulová. Nikdo ze současného
vedení nás nekontaktoval, alespoň v té věci, jestli něco
nehoří. Není to vlastně zcela pravda, asi 3 dny jsem dis-
kutovala do úmoru na téma, co chci mít na vizitce za-
stupitele, ač jsem řekla, že vizitku jsem jako zastupitel
20 let nepotřebovala nepotřebuji ji ani nyní.

Snad se mi oklikami podařilo zajistit  každoroční
vánoční balíčky a vánočku pro  důchodce a invalidní
občany, kteří se sami nemohou postarat o své stravo-
vání, a  jsou jim dováženy obědy. Peníze  jsme v so-
ciální komisi  rozpočtovali a ve zmatku s rušením
a zřizováním komisí není nikdo, kdo by v daném
okamžiku mohl rozhodnout. Jinak  netuším, zda budu
moci pracovat v nějaké komisi, či zda  se budu moci
projevit jenom na zastupitelstvu. Často mne, jak jste
zvyklí, kontaktujete -  snad  časem budeme mít jasno.

Uvítala jsem, že se vedení radnice  představilo
ve Zpravodaji..Většinu z těchto lidí  neznám, s výjim-
kou pana Slezáka, který v zastupitelstvu působí již
dlouho a pana  starosty - který  na zastupitelstvech  vy-
stupoval  s problematikou  týkající se  samosprávy Klá-
novic. Jsou to lidé, kteří se nikdy o dění v Újezdě
nezajímali a nikdy od nich žádný podnět nebyl slyšet.

Proto mě docela mile překvapilo, že mají v plánu
v omezené míře dělat to, co jsme dělali my, a to jinak,
že spočívá ve zvýšeném využití  internetové komuni-
kace. Např. v oblasti seniorů, kterou jsem měla na sta-
rosti, to je dost kontraproduktivní. V oblasti kultury to
jinak nejde. Co se týče auditů, tak kromě  stávajícího
vnitřního auditu probíhá každoročně i audit externí.. To,
že byl bez chyby, už asi nové vedení zjistilo, jinak by to
již ve Zpravodaji bylo uvedeno.

Myslím, že vedení časem objeví, že spousta jimi pro-
klamovaných věcí  funguje, často ze zákona  nebo jsou

už zažité, něco nelze  z jejich pozice rozhodnout, neboť
jde o  kompetenci státu.

Ale o jedné, snad nejdůležitější věci není ani zmínka:
pokračování kanalizace na hlavní komunikaci. Chápu, že
toto  novousedlíky netrápí, nedovedou si představit, co to
znamená. Infrastruktura v satelitech a na Rohožníku je
kompletní. Jak vypadá  dům bez vody, plynu, kanalizace
a telefonu mám ještě v živé paměti, není to tak dávno. 

Dost mne překvapuje averze proti Polyfunkčnímu
domu. Výběrové řízení prováděla  firma, mající akre-
ditaci k výběrovým  řízením ze státních dotací. Podle
požadavku občanů  byl  postaven pro restauraci se
sálem, poštu , lékárnu a muzeum. Plán visel na plotě
u hlavní komunikace dosti dlouhou dobu, připomínky
nebyly. Pošta  po dlouhých tahanicích  prostory od-
mítla s odůvodněním, že  je ve vyhovujících prosto-
rech s dobrým parkovištěm. Není to pravda, ale
násilím se  přemístit nedá. Do prostor pošty byla tedy
přemístěna knihovna  z budovy, která byla  v havarij-
ním stavu. 2x proběhlo výběrové řízení na lékárnu
s negativním výsledkem. Do září byla pronajata re-
staurace, pronajímatel od smlouvy ustoupil.

Taneční, koncerty  a schůzky  občanských  sdru-
žení bývalá rada zajistila.

Do výběrového řízení  na další pronájem  se zá-
jemci přihlásili. Minulému vedení, jehož jsem byla čle-
nem, připadalo  nefér rozhodnout  o pronajímateli těsně
před volbami. Pokud by se tak bylo stalo, byl by v Poly-
funkčním domě normální provoz včetně tanečních
a nebyl by finanční propad. Nové vedení výběrové ří-
zení zrušilo. V těchto prostorech je sál  a  u něj musí být
restaurace. Čím déle se bude současný stav protaho-
vat, tím více peněz obec zbytečně zaplatí. Při součas-
ném zdůrazňování šetření obecních financí to  moc
prozíravý přístup není.

Přeji Vám hezký  rok 2011 a splnění všech Vašich
přání

MUDr.  Zuzana Dastychová - zastupitel za ODS

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK PÍ DAVOUZE (ÚZ 12/2010, STR.15)

Po přečtení tohoto příspěvku jsem se rozhodl zareagovat, přestože jsem to dosud nikdy neudělal. Podotýkám,
že jsem „staroújezďák“, který se zde přes 63 lety narodil a trvale zde žije. Předpokládám proto, že můj pohled
může být fundovanější než pohled „občasného“ obyvatele obce, který ho má zkreslen svým trvalým bydlištěm.
- dokud byl Újezd jedna z vesnic..atd – podotýkám, obec se stala územním celkem Prahy na základě roz-
hodnutí všemocné KSČ a obyvatelé Újezda se neměli možnost k této změně vyjádřit.
- Jeden čas můj otec působil jako starosta obce…atd. – nemohl, protože funkce starosty v té době byla již řadu

MEZI LIDMI

odměny. Celkově tak mohlo dojít k vyndání peněz
z obecní kapsy ve výší blížící se opět téměř ke 100 ti-
sícům. Smlouva s AK byla naštěstí novým vedením
radnice v hodině 12-té včas vypovězena, neboť neob-
sahovala žádné ujednání o nevypověditelnosti.

Inu tak takové je to pěkně zavedené a vyrovnané roz-
počtové dědictví.  

Petr Duchek, radní

Pro spojení se mnou mi pište, mailujte na adresu ÚMČ
nebo na VVpetrduchek@seznam.cz.
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let zrušena. Působil jako předseda Místního národního výboru (MNV), dosazeného do úřadu skupinou lidí z Ko-
munistické strany Československa (KSČ). Z moci úřadu byl vykonavatelem příkazů s minimální vlastní pravomocí
(tak jako všichni ostatní v dané době). Je však třeba přiznat, že jeho předsedování bylo obyvateli vnímáno spíše
pozitivně.
- lékárna, drogerie, kadeřnictví apod. – bylo tomu tak jak píšete, pouze jste zapomněla dodat, že nikoho ne-
zajímala prosperita daných provozoven – vše bylo dotováno státem z našich daní. 
- občanská vybavenost – chození pro pivo – v té době byly v Újezdě 3 hospody, ne restaurace. Pokud bylo
na křižovatce zavřeno, buď jste si musela nechat zajít chuť, nebo jít asi 2 km do nejbližší otevřené hospody.
V současné době je zde podobných, ale podstatně kvalitnějších provozoven minimálně 15.
- Lékárna – uvědomte si, že tehdy bylo 200m od lékárny zdravotnické centrum obce. Dnes je provozování lé-
kárny v této lokalitě ekonomická sebevražda. (podotýkám, že celý život jsem se pohyboval ve zdravotnictví nebo
farmakologickém marketingu – takže to není pohled naprostého laika).
- Polyfunkční dům - souhlasím, na pohled se mi také nelíbí. Ale současně se mi také nelíbí stavby jako Tan-
čící dům, Wagnerova secese, ten hrozný jehlan před Louvrem ve Vámi milované Francii nebo Gaudího archi-
tektura v Barceloně. Vše toto jsou světově uznávaná díla (mám je odsuzovat?).
- Drobné provozovny v Polyfunkčním domě – také by se mi tam líbily. Ale máme bohudík svobodné podnikání
– jak přinutit podnikatele, aby tyto provozovny otevřel a pak zkrachoval? Vrcholem je stížnost na obsluhu v té době
provozované restauraci. Stěžovala jste si provozovateli? Nebo z moci úřední měla zasáhnout radnice a přikázat
provozovateli způsob podnikání? Pokud to nevíte, tak jí to zákon zakazuje (svoboda podnikání).
- Lidl – pokud by pisatelka byla trvalou a ne občasnou obyvatelkou Újezda, věděla by, že pro tuto lokalitu byl
nalezen investor a zpracován projekt, který z ní měl udělat kulturní a obchodní centrum Újezda. Díky zásahu ně-
kolika skupin obyvatel bylo zahájení neúměrně protahováno až investor od svého úmyslu ustoupil.
- Není možné sehnat kvalitní víno…atd. – odkazuji pisatelku na prodejnu vedle Penny marketu, kde nakoupí
víno z proslulých evropských vinařských oblastí za cenu která je asi pro ni únosná, ale pro většinu ostatních
obyvatel obce však pouze sváteční. Jinak jsou zde vinotéky, několik cukráren s kvalitní čokoládou atd. To vše je
občanská vybavenost jako za předsedování Vašeho otce, že ano?

Ze svého pohledu mohu pouze dodat – ještě před 20 lety byl trest za určitých klimatických podmínek jít
po obci, aby si člověk nepřipadal jako ve špatně fungující čističce odpadních vod. Bylo riskantní koupit si maso
do ledničky, která byla velmi často bez příkonu elektřiny, bylo prakticky nemožné se dostat s čistou botou do za-
městnání, pár vyvolených, kteří vlastnili telefon, sloužilo jako veřejná telefonní stanice při potřebě zavolat návštěvu
lékaře apod.. Opravdu „vynikající“ občanská vybavenost!!! To vše již nyní neexistuje.

Ještě dovětek k reakci pana starosty: pokud chce řídit obec na základě šuškání na radnici, tak Pán Bůh
s námi. Ujišťuji ho, že po skončení jeho volebního období bude na stejné radnici  stejná šuškanda, pouze cílem
bude on. Ale na tom nikdo nic nezmění – jsme prostě ČEŠI.

MUDr. Petr Dastych

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK PANÍ MARTY DAVOUZE
Jako rodilá újezďačka, která si velmi dobře pamatuje doby minulé a ví moc dobře, jak se Újezd za posled-

ních 20 let změnil, nemohu nereagovat na článek paní Davouze v minulém čísle Zpravodaje. Paní je asi vy-
znavačkou  starých časů, kdy byly v Újezdě tři hospody - pokud nepočítám tu u nádraží, která se spíše pro
svoji polohu počítala do Klánovic, tři řezníci ( povětšinu času krámky s minimem zboží), obuv a oděvy ve kte-
rých, jak si pamatuji pro mne maminka nikdy nic nevybrala, kadeřnictví, které také nemělo „přeplníno“ a ně-
kolik krámků, které vedli obětaví lidé a kde kupodivu bylo i nějaké zajímavé zboží. Vzpomenu alespoň textil
a galanterii paní Volšické, železářství pana Novotného a drogerii manželů Tůmových. Byla to doba, která se
mimo jiné vyznačovala tím, že pokud v krámě náhodou bylo nějaké slušné zboží, stála se na něj nekonečná
fronta a na mnohé se nedostalo. 

Mluvím o době, kterou si pamatuji, tedy době kdy v zemi vládla všemocná strana a vláda, kdy „fungovaly“ i nepro-
sperující prodejny za dotace státu. Předpokládám, že v této době paní běhala na křižovatku pro pivo. Tedy v době, kdy
její pan otec zde pracoval jako soudruh předseda MNV, nikoliv jako starosta. Tato doba je již naštěstí pryč. Nyní máme
svobodnou možnost podnikání a věřím, že kdyby se v Újezdě „uživily“ prodejny, o kterých paní píše, jistě by se příle-
žitosti chopil šikovný podnikatel. Doba je ale jiná, většina lidí vyrazí za nákupy do větších a lépe zásobených center,
mnohdy nákupy spojí s návštěvou kina, poobědvají ve městě apod. a v Újezdě nakupují nejnutnější. 

Diskontní prodejny slouží převážně takovým zákazníkům, kteří si nemohou dovolit dražší zboží nebo pro
zboží odjet třeba na Černý Most. Bydlí zde přeci mnoho důchodců i sociálně slabých rodin a ti si nemohou do-
volit nakupovat luxusní zboží. Ostatně i kvalitní zboží o kterém paní píše se v Újezdě nakoupit dá, jen se paní
musí po krámech podívat.
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CO NÁM ODHALÍTE?
Asi jako každý i já jsem se zájmem sledoval vývoj

na naší radnici po volbách. Složení nové koalice připo-
míná přesně 90. léta – všichni proti ODS. Je to samoz-
řejmě právo všech zúčastněných politických stran
vytvářet si většinové koalice podle libosti. Ale vyne-
chání vítěze voleb, kdy druhý a třetí v pořadí mají
shodně pouze polovinu mandátů vítěze, musí mít jistě
nějaký důvod. A předpokládám že konkrétní. 

Vzhledem k tomu, že tady ODS, ať už v nějaké koa-
lici nebo sama, vládla více méně od roku 1990, tak ur-
čitě něco udělala moc špatně, že všichni ostatní mají
důvod jí z budoucího vládnutí vyšachovat. Jsem možná
naivní občan, asi neznalý, ale rád bych věděl, co se
stalo tak závažného, že vítěz voleb nebyl připuštěn
do budoucího vedení naší radnice. 

Rád bych tedy poprosil zástupce koaličních stran,

ať na těchto stránkách odhalí, proč jim ODS tak vadila.
Co udělala v poslední době špatně? Nedostatek práce
pro obec? Něco v posledních letech mohlo být uděláno
lépe? Co? A pak samozřejmě předpokládám, že sou-
časná koalice tuto věc v tom lepším duchu co nejlépe
provede. Případně, je-li tam dokonce nějaké podezření
na trestný čin, sdělte nám zda již bylo podáno trestní
oznámení. 

Ale pokud tady není nějaký konkrétní důvod proč
byl vítěz voleb vyšachován, tak mě napadá už jen
jedno vysvětlení. Je to hraní si jak malé děti na písečku
na velkou politiku, což je ale na komunální úrovni to-
tální nesmysl, tady jde o konkrétní věci. A proto bych
opravdu rád slyšel i konkrétní zdůvodnění. 

Ing. Tomáš Flaška
PS: nevolil jsem ODS, ale zaškrtával jsem jména na-
příč kandidátkami

ODPOVĚDI OBČANŮM
Vážení přátelé,

rád bych krátce reagoval na příspěvky občanů, kteří
napsali reakci na články z minulého čísla Zpravodaje.
Doufám, že to nevyvolá lavinu dalších a dalších pří-
spěvků na stejné téma.

Místo konkrétních odpovědí mi dovolte objasnit dů-
vody, proč se dosud neznámí lidé zajímali a zajímají
o dění v Újezdě natolik, že na sebe vzali odpovědnost
a práci v zastupitelstvu či v radě.

Především je to chronická absence koncepce roz-
voje obce a představy o tom, jak má fungovat veřejný
prostor, jak jej vytvářet, jak zklidnit provoz v sídelních
částech obce, jak propojovat různé zájmové skupiny
obyvatel a jak zapojit všechny generace do dění v obci.

A právě polyfunkční dům či Lidl uprostřed obce jsou
podle mého názoru jedny z trpkých plodů dosavadní
nekoncepčnosti. Chtěli jsme mít poštu v centru, ale
nikdo s Českou poštou nepodepsal smlouvu o smlouvě
budoucí na přestěhování do polyfunkčního domu.

Proč jsme postavili budovu za 100 mil. korun a nepo-
hlídali si tak nezbytnou podmínku, aby se tam skutečně
pošta přestěhovala? Výsledkem tohoto drahého laj-
dáctví je stavba, která  asi nikdy nebude provozována
tak, jak byla naplánována. Je to promarněná šance,
protože pokud opravdu poštu nešlo přestěhovat a toto
přestěhování smluvně pojistit, měl být realizován jiný
záměr, jiný projekt, jiná stavba.

Podobně je to např. s kanalizací, která už navždy
bude vytékat při větších deštích do chráněného lesa,
protože nikdo nepohlídal, že magistrát vydal neopráv-
něně výjimku v rozporu s Plánem péče rezervace
a tuto stavbu povolil. Onen nikdo chtěl ušetřit a místo
oddělené kanalizace vybudoval v rámci rekonstrukce
kanalizaci smíšenou. Tyto chyby se ale bohužel naba-
lují. Snad začátkem roku začne dlouho očekávaná do-
stavba kanalizace podél hlavní silnice. Jenže právě tato
nově zbudovaná kanalizace bude napojována na cen-
trální řad vedený Hodkovskou ulicí a tak je zřejmé, že
čas od času potečou splašky i z této nové větve do Klá-

K prodejně Lidl bych chtěla říci, že se mi také v centru obce nelíbí, ale ti, kteří se zajímají o dění v Újezdě si
jistě vzpomenou na projekt centra, které bylo velmi podobné tomu, co vyrostlo vedle Penny a byli to občané, kteří
nesouhlasili ve snaze zachovat uprostřed obce zahradu.  A k domu, který vyrostl v minulých letech místo „ jámy
Karel“ – také se mi nelíbí, ale je to jediný sál který Újezd má, kde se mohou konat společenské akce jako na-
příklad taneční kurzy apod. no a jaký by to byl sál bez restaurace? Jen doufám, že se podaří najít provozova-
tele. Je škoda, že se nepodařilo domluvit s Českou poštou o jejím přestěhování, ale i toto je projev svobodné vůle,
kterou  se díky bohu nemusíme bát uplatňovat.

Paní Davouze bych doporučila, aby se podívala na to, co je v Újezdě pozoruhodné, co jiné městské části ne-
mají, a co je nutno chránit, na blízký les, který nabízí  jedinečné  možnosti odpočinku při procházkách, projížď-
kách na kole a sběru hub. A luxusní zboží, pokud ho nenajde v některých z krámků, které zajisté zatím neprošla,
ať si zajede koupit do vnitřní Prahy. 

Také bych ráda řekla něco panu starostovi  v reakci na jeho odpověď paní Davouze. Jak jste sám na ustavujícím
zastupitelstvu řekl, žijete v Újezdě „už“ 7 roků, promiňte, ale z hlediska historie obce je to trochu málo. Doporučuji Vám
i celému novému vedení Újezda, seznámit se s jeho historií. Né všechno, co bylo v minulosti v Újezdě uděláno je
špatné. My starousedlící, kteří pamatují rozbahněné ulice a splašky tekoucí škarpami, závadnou vodu ve studních-
tedy pokud tam vůbec nějaká byla, autobus, jedoucí do centra jednou za 1 – 2 hod. to dovedeme  posoudit.

J. Procházková
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Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy 
uvádí:

K T O – KAMARÁDI TÁBOROVÝCH OHŇŮ
Dne - 20.1. 2011

od 19:00

sál Polyfunkčního domu 
Újezd nad Lesy.

Vstupné 250,- Kč

předprodej v Knihkupectví Nad Lesy 
a podatelně úřadu.

Info: 777 811 331 – zdenek.vorisek@praha21.cz

novického lesa. Lesa, který Újezdu dal své jméno
a který bychom si měli jako oko v hlavě chránit.

Souhlasím se čtenáři, že rozhodovat se je možné
pouze na základě faktů a konkrétních zjištění a omlou-
vám se těm, které slovo „šuškanda“ pobouřila. I přes-
tože máme v Radě MČ na formu, účel a naléhavost

auditů  rozličné názory, garantuji čtenářům, že neroz-
hodujeme podle pravidla „jedna paní povídala“. Může
to být ale tip, kde kontrolu provést, aby se podobným
spekulacím zamezilo a rozhodovalo se podle skuteč-
ného stavu věcí.

Pavel Roušar, starosta

Poradce při natáčení filmu „Obsluhoval jsem anglického krále“

pan dr. Václav Šmíd,
mistr kuchyně a společenského stolování,

se s námi podělí o své zážitky a zkušenosti a poohlédne se 
i za vánočními svátky z hlediska gastronomie

Ve čtvrtek 6. ledna 2011 
v 15.30 hodin v zasedací síni MÚ.

Srdečně zveme všechny zájemce o tuto, jistě zajímavou, besedu.

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy
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DNY SPCCH
pod záštitou ÚMČ Praha 21

PREZENTAČNÍ VÝSTAVA 
k 20. výročí založení vernisáže 

dne 15. 1. 2011 ve 14. hodin
Újezdské muzeum - Polyfunkční dům

Program:
Oficiální zahájení

Komentovaná prohlídka výstavy
Promítání vybraných akcí SPCCh

Diskuze

22. 1.  2011 - 14.00 h
jídelna ZŠ Polesná 

společenské setkání na téma: 

JAK SE NAŠI ČLENOVÉ BAVÍ
Program: 

- MUDr. Winterová “ČÍM JE PRO NÁS ÚSMĚV”
ukázka cvičení s míči

pan Karel Šedivý - člen orch. St. opery Praha
hraje K. Hašler a Praha

- volná zábava - tanec a zpěv
hraje a zpívá pan Mácha

27. 1. 2011 - 14.00 h
Újezdské muzeum

Program:
- cvičení paměti - pracovnice CS

- co pro nás znamená výživa - ing. Politzerová
- promítání vybraných akcí SPCCh

5. 2. 2011 - 14.00 h
Újezdské muzeum

Program: 
- vystoupení dětí

- zástupce CS - program CS,
perspektiva SPCCh všeobecně,

program OV Praha 21 na rok 2011
zdůraznění významu cvičení a relaxace

- závěr prezentace - zhodnocení připomínky
a diskuze

Při všech dnech SPCCh bude připraveno
malé pohoštění

Výstavu o činnosti Základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami

v Újezdě nad Lesy je možné vidět
v uvedeníé dny vždy od 13  do 18 hod.

v Újezdském muzeu v Polyfunkčním domě.

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA 
vycházky Prahou
Vlastivědný útvar Pražské informační služby nabízí nově
vlastivědné vycházky Prahou. 
V lednu např.  1. 1. so. Tradiční výstup na Petřín; 2. 1. ne. Národní divadlo,
Vyšehrad; 6. 1. čt. Libeňský zámek – srdce staré Libně;  8. 1. so. Národní
divadlo, Novoměstská radnice, Malostranské dvorky a dvorečky; 9. 1. ne.
Národní divadlo; Chvalský zámek, Opevnění Vyšehradu; 11. 1. út.
Znovuzrození Bílkovy vily; 15. 1. so. Trochu zimní přírody; Rudolfinum –
dnes sídlo České filharmonie; 16. 1. ne. Národní divadlo; Co vyprávějí múzy
v Národním divadle. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu,
za renesančními šlechtickými sídly Hradčan a Malé Strany /vhodné pro děti
od 6 let/; 18. 1.  út. Malostranská beseda; 21. 1. pá. Lichtenštejnský palác
na Malé Straně; 22. 1. so. Národní divadlo, Přes Okrouhlici k Malovanému
lisu, Prohlídka Profesorského domu s podzemní kaplí sv. Mikuláše; 23. 1. ne.
Renesance na Starém Městě, Kostel sv. Gabriela na Smíchově, Pinkasova
synagoga, Starý židovský hřbitov, Chevra kadiša – budova pražského
Pohřebního bratrstva; 25. 1. út. Rožmberský palác na Pražském hradě;
27. 1. čt.  Kostel sv. Šimona a Judy; 29. 1. so. Za historií Uhříněvsi, Státní
opera, Petrská čtvrť; 30. 1. ne. Z Roztyl k Hamerskému rybníku, Muzeum
Antonína Dvořáka v letohrádku Amerika.  

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit
v předprodeji na turistických informačních centrech PIS,
ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1,
ve vestibulu  Hlavního nádraží a na Letišti Praha.
Více na tel: tel.: 221 71 41 52, 221 71 41 51, 
e mail: vlastiveda@pis.cz,  nebo na www.praguewelcome.cz

Na návštěvu

kostela sv. Matěje
za perníkovým betlémem

zve všechny zájemce
výbor ZO SPCCh v Újezdě nad Lesy

Vycházka se uskuteční 

ve čtvrtek 13. ledna 2011

Sraz účastníků 
je v 9.30 hodin 

u metra na Černém mostě.
Po prohlídce se projdeme 

funkcionalistickou osadou Baba,
kde nás se zajímavými stavbami

fundovaně seznámí Mirka Branžovská.
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PLÁN  TANEČNÍCH  KURZŮ V POLYFUNKČNÍM DOMĚ
Akce na leden 2011 

Taneční Kurzy pro dospělé a mládež od ledna 2010 (9 lekcí a 1 prodloužená)
Nový taneční kurz – Taneční pro dospělé – začátečníky zahájíme v neděli 9. 1. 2011 
18:30 - 20:00 hodin (cena 2900 Kč/pár)
Taneční kurzy pro dospělé – pokročilé každé pondělí od 10. 1. 2011 a úterý 11. 1. 2011
20:15 - 21:45 hodin (cena 2900 Kč /pár)
Taneční kurzy pro velmi mírně pokročilé – každou neděli od 9. 1. 2011 a středu od 12. 1. 2011 20:15 -
21:45 hod. (cena 2900 Kč/pár)
Taneční pro mládež (14 – 18 let), kurz bude pokračovat svojí druhou polovinou 
(můžou se připojit ti, co již do tanečních chodili, mají chuť si zopakovat základy a prohloubit znalosti) 
úterý od 4. 1. 2011 9 lekcí a 1 prodloužená (Slečny 1900 Kč, pán 1000 Kč).

Nové kurzy od 10. ledna 2011 do 13. června 2011  
Cena 2300 Kč (první týden v únoru se netančí – prázdniny)
Pondělky –15:00 - 16:00 hod Tanečky pro děti 4-6 let (3,5 let šikovné) 
Pondělky –16:00 - 17:00 hod Street Dance - Jazz Dance (mládež od 11 let)
Pondělky –17:00 - 18:00 hod Street Dance (mládež)
Úterky – Přípravka děti latinsko-americké tance, standardní 13:30 - 14:30 (děti od 5let do 7 let)
Středa – Moderní Tanec s Lindou 15:00 - 16:00 hod (pro slečny od 12 let)
Středa – ZUMBA 19-20 hodin (cena 2500 Kč dámy, mládež, studenti 2300 Kč)

Nové kurzy na pololetí 14. února 2011 - 20. června 2011 - pololetí 
Dospělí 2300 Kč, Studenti 1900 Kč
Orientální tance pondělí od 19:00 hod Začátečníci (Dámy, Slečny od 10 let)
Orientální tance 18:00 hodin – mírně pokročilí (Dámy, Slečny)

Angličtina pro děti (hlavní důraz bude kladen na konverzaci, aby se děti nebály mluvit, využijeme prostor)
- zkušení lektoři
Od 10. ledna do 13. června 2011, cena 2500 Kč
Pondělí 13:00 hod - 13:50 hod – děti začátečníci (7, 8 let) 
Pondělí od 14:00 hod do 14:50 hod – děti velmi mírně pokročilé (8, 9, 10 let)

Kurzy je možné zakoupit i formou poukázky, jako Vánoční překvapení. 
Kontakt: Taneční Studio Style, Helena Wojdylová, tel. 603 493 667
www.tanecni-ujezd.cz, e-mail: tanecni-ujezd@seznam.cz

KULTURA

Po celý prosinec roku 2010 probíhala v našem muzeu výstava obrazů akad. malířky
Alžběty Štulcové a jejích žáků – Jany Novákové, Evy Doudové, Vojtěcha Šťastného
a Marie Marouškové.

Abychom vyšli vstříc časovým možnostem návštěvníků, zavedli jsme otevírací dobu ve středu, v sobotu
a v neděli odpoledne. V dohledu se vystřídali všichni členové muzejní rady, a to bez nároků na finanční odměnu.
Toto rozhodnutí se ukázalo jako úspěšné, protože byla prodána většina vystavených obrazů žáků paní Štulcové.
Naopak její další obrazy si zájemci chodili prohlédnout ještě do jejího ateliéru. Tuto skutečnost považuji za nej-
větší úspěch výstavy. Újezdští občané začínají chápat, že krásným darem k Vánocům může být věnování umě-
leckého díla.

Ještě k jedné věci bych se chtěl vrátit. Na vernisáž výstavy přišel nový pan starosta RNDr. Pavel Roušar
s chotí. Navázal tak na dobrou tradici vernisáží doplňujících výstav. Ty skoro všechny otevírala starostka paní
Andrea Vlásenková.

Pan starosta RNDr. Pavel Roušar měl možnost nejen shlédnout výbornou úroveň vystavených prací, ale
i si ověřit výsledky kvalitní práce pedagogického sboru Hudebních kursů při Místní knihovně. Před návštěvníky

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE



Jsem v tom!
Lexikon lektvarů paní Daneové
Atlantida
Kříž templářů
Čarodějka
Nejjasnější hvězda
Sázka na žraloky
Případy soudce Ti
Potížista
Bohatá dívka, chudá dívka
Milovat zlodějku
Letní hosté
Temnější než noc
Ďáblovo oko
Chuť soužení
Gangy
Třináct
Krvavý Sevastopol
Nebeská řeka
Jantarová komnata
Střelecká a raketová výzbroj letadel
Spalující lampa
Recepty pro maminky a miminka
Vypálené stíny
Ježíšek
Zapomenutý hrdina
Koala nikdy nepadá daleko od stromu
Hledáme dno světa
Český biják
Doktore, teď to chce klid!
Do dna
Podvodníci na Hradě
Komtesa
Řez zahradních rostlin

KULTURA

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ
autor dílo

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

PRO DĚTI 
autor dílo

PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí 10.00 - 12.30

13.00 - 18.00 
Středa 10.00 - 12.30

13.00 - 17.00 
Pátek 10.00 - 12.30

13.00 - 16.00
Polední přestávka: 

12.30 - 13.00
ADRESA:
Staroújezdská 2300 
190 16  Praha 9, Újezd nad Lesy
tel.: 281 866 828
mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

Jitka Kašparová
knihovnice

Hurley Tonya
Hurley Tonya
Hurley Tonya
Korbel Petr
Marková Jiřina
Meadows Daisy
Meadows Daisy
Meadows Daisy
Morkes Petr
Novotná Anna
Novotná Anna
Tait Noel

Ali Sameem
Almond David
Amory Cleveland
Botti Laurent
Braun Lilian
Caban Miroslav
Cílek Roman
Cook Robin
DeLillo Don
Delpla Francois
Dlouhý Michal
Dvořáček Petr
Erlhoff Kari
Fabricius Johan
Garlock Dorothy
Gibbins David
Hardesty  Von
Harper Tom

Jizvy na duši
Hra na smrt
O kocourovi a bručounovi
Osudové světlo
Kočka, která vyprávěla příběhy
Everest a Oyu
Zákon padlého koně
Zákrok
Bod Omega
Ďáblovy pokušitelky
Ve jménu zákona
444 nejkrásnějších míst ČR
Smrtící led
Plavčíci kapitána Bontekoea
Křehké souznění
Tygří bojovník
Létání
Ztracený chrám

Najdi rozdíly. Auta a motorky               
Najdi rozdíly. Země a lidé                    
Ghostgirl 1.                                           
Ghostgirl 2.                                          
Ghostgirl 3.                                          
Nejsi ty trdlo?                                       
Opera nás baví                                      
Lucie, víla diamantového kamene      
Sofie, víla safírového kamene              
Amálie, víla ametystového kamene      
Komisař Vrťapka a prokletí zubu
moudrosti 
Balet nás baví                                        
Divadlo nás baví                                    
Hmyz a pavouci                                    

vernisáže, kteří zaplnili prostory muzea, se pochvalně vyjádřil o významu a činnosti muzea, ale i o iniciování
úspěšného působení dalších kulturních zařízení. V rozhovorech s různými návštěvníky tak získal možnost osobně
se přesvědčit o zájmu újezdských občanů, jak kulturní činnost aktivně provozovat i jak ji pozorovat a vnímat.

Rok 2011 začínáme jednak menší úpravou ve vitrínách stálé expozice, kdy vystavíme částečně nové
zisky dárců, jednak instalací nové příležitostní VÝSTAVY a to 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  OS SVAZU POSTI-
ŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI. Kurátorky této výstavy, paní Soňa Pilná  a dlouholetá předsedkyně
této organizace paní RNDr. Zdena Ladová, shromažďují pestrý  a pro návštěvníky zajímavý materiál o poslání
a akcích sdružení. Vernisáž této výstavy, na kterou zveme i čtenáře Újezdského Zpravodaje se  uskuteční
v sobotu 15. ledna 2011 v 10 hodin v prostorách muzea. Na zahájení zazpívá s doprovodem kytary paní
Lucie Váchová – Šebová.

Výstava, která potrvá do poloviny února, bude přístupná každou sobotu od 13 do 17 hodin. Vstup do muzea
i na výstavu je zdarma. Případné skupinové  návštěvy a besedy je možno uskutečnit i v průběhu týdne po tele-
fonické domluvě na tel. čísle 281 97 15 54.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Höfer Silvia
Howe Katherine
Childress David
Christopher Paul
Jackson Lisa
Keyes Marian
Klein Peter
Lenormand Fréderic
Linhart Oto
Lokko Lesley
Long Julie-Anne
Longinová Helena
Lutz John
McDevitt Jack
Morgan Jude
Muchamore Robert
Myracle Lauren
Nowak Helmuth
Peters Elizabeth
Petrovskij Nikolaj
Popelínský Lubomír
Quick Amanda
Rupp Jacqueline
Shamsie Kamila
Skálová Hana
Sobotka Richard
Steffens Dirk
Štos Oldřich
Taussig Pavel
Taylor Patrick
Thomas Michael
Toufar Pavel
Wallace Carey
Wolf Rosa
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na leden 2011
Pondělí 3. 1. 2011, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni
jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové
kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné
je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Středa 5.1.2011, 19.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – „KARIBUNI KENYA – AFRIKA NEVŠEDNÍMA OČIMA“
Výstava dokumentárních fotografií, které zachytili dobrovolníci občanského sdružení Humanistické centrum Narovinu při svých cestách v rámci Kampaně lidské podpory.
Najdete na nich život v těch nejchudších čtvrtích a vesnicích a také projekty celé Kampaně. Výstava bude doplněna videoprojekcí zajímavých dokumentů, diskusí a prodejní
výstavou ručně dělaných výrobků.

Čtvrtek 6.1.2011, 19.30 KINO – OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR / 2010 / 137 min / hořká komedie/ od 12 let / Ondřej Trojan, hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová. Hořká komedie na motivy stejnojmenné
knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně.

Neděle 9.1.2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. 
Stovky druhů, vzorů,nejlepší české sklo. Šperky podle Vaší fantazie. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 13.1.2011, 19.30 KINO – DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Švédsko,Dánsko,Německo / 2009, /129 min/ drama / titulky /od 15 let / Daniel Alfredson, hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace. Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní
trilogie Stiega Larssona - pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth. Tentokrát dochází k vraždě mezi kolegy od novin zabývajícími se odhalováním obchodů s bílým masem,
a všechny stopy zločinu vedou k Lisbeth…

Pondělí 17.1.2011, 19.30 KINO – SOCIALISMUS
Švýcarsko, Francie / 2010 / 102min / drama / titulky / Jean-Luc Godard, hrají:Patti Smith, Alain Badiou, Catherine Tanvier Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie
natočil opus o nenaplněných ideálech západní společnosti -Koláž názorů náhodných pasažérů výletní lodi se prolíná s různými obrazovými materiály, které nás přemístí do Egypta,
Palestiny, Oděsy, řecké Hellas, Neapole či Barcelony.

Čtvrtek 20.1. 2011, 19.30 KINO – RED
USA Kanada / 2010 / 115 min / akční komedie / titulky / od 12 let / Robert Schwentke, hrají :Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker, John Malkovich. Příběh
penzionovaného agenta CIA Franka Mosese, který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj
na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA.

Pátek 21.1.2011, 19.30 HUMORISTICKÝ POŘAD - KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Po delší odmlce se vrací humoristický občasník Klánovický svařák, tentokrát s téměř estrádním programem: Král anekdot – hypnotizér – módní přehlídka – kvíz show – zpívající kovboj
– okénko Husákových dětí – písňové parodie – přestávka s koťátky – romská skupina Kiki more – cirkus Normále – beseda s oblastním hercem – miss mokré kalhoty... Účinkují: Jan Nejedlý,
Alena Nejedlá, Alena Skutilová, Jaroslav Toms, ing. Ivana Machová, členové sdružení Artbufet a další hosté Zábava neředěná heparinem! Vhodné i pro kardiaky. Vstupné: 50 Kč

Neděle 23.1.2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - HEDVÁBÍ
- použití kontur, mačkaná batika, namalujete si šátek a toaletní taštičku. Cena 320,- Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz

Neděle 23.1.2011, 16.00 KINO – HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1
VB / 2010 /146 min / fantasy / od 10 let / dabing / David Yates, hrají:Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Sedmé pokračování dobrodružství Harryho Pottera Vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 27.1.2011, 19.30 KINO – POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
USA / 2010 / 98 min / romantická komedie / od 12 let / Woody Allen, hrají:Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Naomi Watts Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí,
se Helena odvrací od racionálního přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky. Sally, nespokojená ve svém manželství, se zamiluje do pohledného majitele galerie
a její manžel Roy se zblázní do tajemné ženy, kterou pozoruje z okna svého bytu.

Neděle 30.1.2011, 14.00 – 16.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
Šperky z hedvábných provázků a kokonů- úžasný kurz zpracování hedvábí při výrobě šperků vhodné pro děti. Cena 290 Kč. Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen –
rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603194623

Pondělí 31.1.2011, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – O ČERVENÉ KARKULCE
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky. První klasickou “O Červené Karkulce” napsal J. Středa. Je hrána dvěma maňásky (Karkulka, babička) a maskami
(vlk, myslivec), se kterými vystupuje postava Pana Pohádky, který celý příběh vypráví. Druhá pohádka “Krabičková” je napsána paní učitelkou z mateřské školy. Má jednoduchý
příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princeznaKrabička, babice Krabice a drak Krabičák. Pohádka zároveň slouží jako cvičení výslovnosti. Děti jsou přímo spolutvůrci
představení. Délka představení: 45 minut. Hraje Malé divadélko Praha. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !



KULTURA

KALENDÁŘ AKCÍ

Datum Čas Akce Kde Pořádá
Čtvrtek 6. ledna
Ilona 15:30

Beseda s panem dr. Šmídem 
- mistr kuchyně a spol. stolování zasedací síň ÚMČ SPCCH

Čtvrtek 13. ledna
Edita 09:30

návštěva kostela sv. Matěje 
za perníkovým betlémem vycházka do Prahy SPCCH

Čtvrtek 20. ledna
Ilona 19:00

KTO – Kamarádi táborových ohňů
koncert Sál Polyfunkčního domu ÚMČ

Sobota 22. ledna
Slavomír 14:00     

Společenské setkání na téma: 
jak se naši členové baví jídelna ZŠ Polesná SPCCH

Čtvrtek 27. ledna
Ingrid 14:00

Cvičení paměti 
Výživa Újezdské muzeum SPCCH

Sobota 5. února
Dobromila 14:00 Perspektiva SPCCH Újezdské muzeum SPCCH

6. prosince  během dopoledne naděloval Mikuláš,
andělé a čerti dětem na prvním stupni. Kde se vzalo,
tu se vzalo – v některé třídě o přestávce, někde
ve vyučovací hodině – 5 čertů, 2 andělé a Mikuláš.
Za koledy a básničky byly děti odměněny nadílkou. 

Paní učitelky děkují čertům, andělům a Mikulá-
šovi z IX.tříd za veselou mikulášskou nadílku, kte-
rou tradičně připravují pro své mladší spolužáky.

ZE ŠKOLY

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI 2010

Eva Šťastná II.A

Eliška Mádrová II.AMartin Rouček II.A
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Vánoční dřevíčkové dílny se zúčastnilo během listopadu a prosince ně-
kolik tříd prvního stupně. S tímto technicko-výtvarným projektem navště-
vuje Mgr. Marek Pilnáček se svojí manželkou školy a školky.

V programu trvajícím běžně kolem 90 minut jsou děti seznámeny 
s opracováním dřeva, mohou uvidět drobné dřevoobráběcí stroje a nářadí,
které  si  všichni  prohlédnou v akci  a  sami  vyzkouší. Děti jsou zapojeny
do hry, která jim přinese zábavu i poučení. Co se malí technici během pro-
gramu naučí, v závěru využijí pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kte-
rou si odnesou domů.

Tentokrát mělo každé dítě připraveno nářadí, lepidlo a tři dřevěné díly
– stojánek, stromeček a kometu, ze kterých vznikla stojací ozdoba na stůl.
Děti si pak hotový výrobek pomalovaly a tím vzniklo mnoho originálních
dřevěných vánočních stromečků.

Připojujeme zážitky dětí ze II.A.

ZE ŠKOLY

VÁNOČNÍ DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA

Martin Rouček Eva Šťastná Šárka Těšínská

Eliška Mádrová
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ZVONKOVÝ PRŮVOD
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PLÁN AKCÍ
LEDEN 2011

1. třídy Divadelní a filmové představení
2. třídy Krátkodobý ozdravný pobyt II.A a II.B, kino
3. třídy Zimní sporty, zimní příroda, krmení lesní zvěře
4. třídy Dřevíčková dílna, filmové představení
5. třídy Recitační soutěž V.tříd, prevence, návštěva výtvarné výstavy

Přišla k nám zima……..
1. Povídáme si s kamarády o prožitých svátcích, o dárcích, zvyklostech a tradicích v rodinách. 
2. Zúčastníme se vycházky do lesa ke krmelci, kde poznáváme stopy zvířat, která v něm žijí, k ověření naby-

tých vědomostí využijeme encyklopedie a odborné časopisy. 
3. Nakreslíme si zvířátka, která žijí v lese a popovídáme si o nich a též o těch, které máme doma a jak se o ně

staráme. 
4. Fotografie svých domácích mazlíčků a jejich portréty si vystavíme na nástěnce ve třídě. 
5. Navštívíme Zoo Praha. 
6. Budeme se pravidelně ve středu všichni scházet v přízemí, kde se naučíme a budeme společně zpívat nové

písničky o zvířátkách v zimě, o svých kamarádech. 
7. Postavíme před školou sněhuláky a zúčastníme se soutěže o nejzajímavějšího sněhuláka, v rámci zimních rado-

vánek se zúčastníme olympiády tučňáků, kde budeme soutěžit hodem koulí na cíl, skákání s míčem ve sněhu aj.

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – LEDEN 2011

Všichni jsme prožili předvánoční chvíle, chvíle spěchu, nákupů, úklidu a stresu. Málokdo se zastavil a rozhlédl ko-
lem sebe. Přicházíme tak o krásný pocit z maličkostí, které jsou kořením našeho života, o kapičky štěstí, vděčnosti
a nezištnou lásku. Pojďte na chvíli přibrzdit a uvidíte svět očima dětí, což opravdu stojí za to.
Tento čas je plný očekávání, tajemna a přání. Vánoční čas dýchá  pochopením, sounáležitostí a spřízněnými du-
šemi. Všichni se těšíme na dárečky, dobré jídlo a pohádky v televizi, ale také se těšíme na to, že Ježíšek splní
přání lidem, kteří tak krásné vánoce jako my asi neměli. Lidem, kteří potřebují, aby si někdo přál přání i za ně.
Znáte někoho takového? Víte o člověku, který by takové přání potřeboval? My ano, a proto jsme v prosinci hráli
hru „Kilometry splněných přání“ a věřili, že se tato přání vyplní. Děti psaly s pomocí rodičů přáníčka, která jsme
ve školce chystali pro Ježíška a ke každému přáníčku spojili papírové řetězy, které symbolizují přání. Na konci
řetězy spojíme a změříme kolik kilometrů přání jsme Ježíškovi za některé lidi poslali. Do nového roku pak vy-
kročíme s pocitem, že jsme třeba někomu pomohli vyplnit jeho sny.

Je to opravdu krásné vidět v dětských očích jiskřičky a nadšení
nad tím, že udělaly něco pro druhé. Poslouchat, že je důležité si na-
vzájem pomáhat, mít jeden druhého rád. Možná někdy zapomínáme
jak důležitá je rodina a pouto, které nás spojuje. Možná někdy za-
pomínáme, že žijeme jeden pro druhého. A tak zkuste v tom novém
roce  myslet i na druhé, říci si, jak se máme rádi a jak si jeden dru-
hého vážíme. Pojďme vidět svět chvilku dětskýma očima a čekat
společně na kouzla a zázraky.

„Moc bych přál zlodějům, aby se polepšili“    Filip
„Přála bych dětem na celém světě, aby měly tak hodnou mámu,

jako já“ Esterka
„Přál bych starým lidem, aby je měl někdo rád“                    Vašek
„Přál bych dětem v daleké, chudé zemi, aby měly boty a jídlo“

Vojta

„KILOMETRY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
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„Já bych chudým dětem přál velké nákladní auto se sklápěčkou, přesně takové, co si přeji já“    Vašek
„Přála bych si, aby zlí lidé měly dobré srdce“                 Magdalena

Vám všem, lidem, kteří otevřeli svá srdce a vteřinu mysleli na druhé, přeje kolektiv MŠ Rohožník úspěšný,
zdravý a láskyplný celý nový rok 2011.

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein

Tak už je tu opět zima. A zima to je sníh, sáňkování, ale hlavně vánoce.
Baby centrum je plné veselého štěbetání dětí, které na poslední chvíli s ka-
marády vymýšlejí, co ještě namalovat do dopisu Ježíškovi. Pak se všichni
ztiší, zazvoní rolničky, a děti společně s tetami jdou nacvičovat besídku. Děti
to berou velmi vážně, chtějí překvapit rodiče a prarodiče tím, co se za tu krát-
kou dobu stihly naučit. A pak to konečně přichází – 13. prosince se spole-
čenský sál polyfunkčního domu velmi rychle naplní a tihle malí človíčkové,
kteří před pár měsíci řekli stěží první věty, najednou recitují, tančí a zpívají
na pódiu tak, že nejednomu dospělému ukápne slza. Závěrem dlouhý po-
tlesk, kterým všichni ocení snahu a úsilí děti i všech paních učitelek. Není jed-
noduché získat u těchhle capartů důvěru, naučit je soustředění, jak překonat stud a projevit se před tolika
dospělými,… ale podařilo se. Podstatné je, aby se děti i rodiče u nás cítili dobře a důvěřovali nám. 

Díky čemu se nám to daří?
K pohodě přispívá hezké a příjemné prostředí rodinné vilky s klidnou zahradou v sousedství klánovického lesa.
Vnitřní prostory jsou vymalovány pohádkovými postavičkami, což navozuje u dětí pozitivní dojem. Ve vilce je po-
dlahové topení, takže i když si děti hrají na zemi, je jim příjemně teplo. Důležitý je menší kolektiv dětí a rodinná atmo-
sféra, stabilní tým vychovatelek, který tvoří zkušené spolupracovnice s dlouholetou praxí a absolventky nebo
studentky pedagogických oborů. V personálu máme i zdravotní sestru, dulu a externí speciální pedagožku, která
procvičuje s dětmi logopedii a připravuje předškoláky na vstup do školy. Všechny spolupracovnice absolvovaly kurz
první pomoci. Považujeme za výhodu, že se u nás personál mění minimálně, většina současných „tet“ s námi spo-
lupracuje už několik let, některé dokonce od otevření v roce 2005. Důležitý je individuální přístup k dětem i rodičům,
po prvním měsíci známe zvyklosti, rysy a chování jednotlivých dětí a dbáme samozřejmě i na zdravotní omezení
a alergie. Pro větší pohodu rodičů je u nás možné zvolit formu a čas docházky dle jejich potřeb. Největší důraz
však klademe na bezpečnost. Proto jsme rádi za klidnou ulici s malým provozem, vycházky přímo do lesa, sa-
mozřejmostí je také dobré jak venkovní, tak vnitřní zabezpečení objektu a vyšší oplocení. 

Od září jsme toho s dětmi stihly skutečně dost – téměř každý den si děti odnášejí domů výtvarné výtvory, učí
se nové básničky, zpívají písničky, hrají na hudební nástroje, dramatizují pohádky, zlepšují fyzickou kondici při ran-
ních rozcvičkách i venkovních aktivitách, rozšiřují slovní zásobu a učí se komunikovat při pravidelném tematickém
povídání, získávají základy angličtiny, učí se samostatnosti, i když malým dětem samozřejmě pomáháme. Před-
školáci absolvují každodenní předškolní přípravu. Pro zpestření navštěvujeme tělocvičnu, divadelní představení, po-
řádáme karnevaly, sportovní dny, výlety, hledání pokladu apod. Alespoň jednou do měsíce s dětmi společně „vaříme“
– zkusili jsme plněné buchty, dorty, naposledy vánoční cukroví. Už se těšíme na jaro, až si vysadíme bylinky a ně-
jakou zeleninu. I v novém roce nás čeká spousta zážitků, hezkých sportovních i kulturních akcí a výletů.

A proč by si rodiče měli vybrat zrovna nás?
Fungujeme v Újezdě nad Lesy již 6. rokem a naší školkou již prošly více než dvě stovky dětí. Nyní k nám při-
cházejí jejich sourozenci, nebo kamarádi. Uvědomujeme si, že kladná reference je ta nejlepší reklama, proto se
snažíme dělat maximum pro to, aby jich bylo co nejvíce. Děti se
u nás rozhodně nenudí, mnoho nového se naučí, ale zároveň
je čeká i spousta zábavy. Zájemci mohou navštěvovat odpo-
lední zájmové kroužky. Děti vyrůstají v klidné a pohodové at-
mosféře, rodiče jsou průběžně informováni o všem, co je
zajímá. Dbáme také na zdravotní stav dětí, pravidelně navště-
vujeme solnou jeskyni.

Zápis na nový školní rok bude zahájen v únoru, pokud máte
zájem být pozváni na nezávaznou informativní schůzku, vyplňte
prosím formulář na www.vzahrade.cz.

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2011 přeje
tým Baby centra V zahradě.

Baby centrum V ZAHRADĚ, Čenovická 1085, Újezd nad Lesy

ZIMA V BABY CENTRU V ZAHRADĚ
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SPORT

2. ročník „Seriálu tří závodů pro Zdraví“ je za námi. Poděkování patří všem účastníkům závodů za vytvoření
přátelské atmosféry. Letošní účast více než 500 závodníků nás velmi potěšila a zvyšující se obliba je pro nás velkou
motivací do dalších let.

Rádi bychom Vás pozvali na Seriál i v letošním roce. Opět se zaměříme na amatérské sportovce, rodiny s dětmi
a širokou veřejnost. A kdy? To se dočtete spolu s dalšími informacemi na www.triprozdravi.cz

Tomáš Eisner
Občanské sdružení Tři pro zdraví

ÚJEZD.NET „SERIÁL TŘÍ ZÁVODŮ PRO ZDRAVÍ“ – POHODOVÉ
ZÁVODY PRO CELOU RODINU

LEDNOVÁ ZAHRÁDKA

Nejstudenější měsíc, který přiná-
ší starosti i zimní radovánky je leden,
také je měsícem zimního spánku pro
některá zvířata. Zvířata z lesů, luk
a zahrad potřebují pomoc nás lidí,
kteří jim dodávají kvalitní potravu do
krmelců a krmítek. Lesníci a příznivci
přírody se starají aby zvěř měla
kvalitní potravu a klid na její konzu-
maci. Zvěř si musí zvyknout na
místo krmení, ruch by je od krmel-
ců odlákal, a tím by se v zimě zhor-
šila zvěři jejich kondice a mohla brzy
i uhynout. Srny většinou chodí ke
krmelcům po ránu, divoká prasata
vyhledávají pole s nově vysetým obi-
lím. Zajíci v tuhých zimách trpí hla-
dem a proto přicházejí k příbytkům,
kde mohou okousat mladé stromky,
které jsme neochránili. Abychom
jim trochu přilepšili, můžeme oře-
zané větve ovocných stromů dát za
plot, to se zajícům líbí, nemusejí se
natahovat k větvím. V okolí domů si
hýčkáme zpěvné ptáky, do krmítek
nepatří zbytky z kuchyně, ale se-
mena slunečnic a roztlučené ořechy.

Když napadne sníh, který roztává
a znovu zmrzne, silnice a chodníky
jsou sypány solí. Táním sněhu se ko-
lem silnic dostává sůl až ke kořenům
a stromy chřadnou, to vidíme na pří-
rodě dosti často. Jednotlivé rostliny
reagují na sůl rozdílně, žloutnutím
listů a někdy i odumíráním konců vě-
tviček. Sůl se může dostat i do za-
hrady a to solením cestiček, nebo
v létě solením slimáků. Slimák sice
zajde, ale sůl v půdě zůstává. 

Sníh na zahradě je nejlepší ochra-
nou proti mrazu a vysychání půdy.
Nejprospěšnější je ale sníh pra-
chový, který propouští vzduch. Uleh-
lý promrzlý sníh rostlinám škodí, měl
by se narušit. Máme-li čas a hlavně
náladu a sílu je dobré přihrnout sníh
ke stromům, postaráme se tak o vět-
ší množství potřebné vody na jaře.

Mnoho druhů zeleniny má určitě
lepší chuť než opomíjená červená
řepa v naší kuchyni. Červenou
řepu vidíme na zahrádkách velmi
ojediněle. Důvodem je asi její čer-
vená barva a na saláty za syrova
není příliš vhodná pro její nestabili-
tu. Tak alespoň v podobě řepy na-
ložené by se měla více vyskytovat
v našem jídelníčku. Červená řepa
prý podporuje dobrou náladu, od-
straňuje toxiny a zpevňuje pokožku
a odstraňuje zácpu. Pěstování čer-
vené řepy není náročné, vysévá se
koncem dubna, postupně sklízíme
menší bulvičky, jsou chutnější.

Není na světě bylina, která by ne-
byla něčemu prospěšná. Pravidelné
používání bylinek v jídelníčku, hlav-

ně mladšími roč-
níky, je na vze-
stupu. Bylinky
v jídelníčku jsou
zaručeným re-
ceptem hlavně
v zimě proti mnoha chorobám. Začít
s pěstováním bylinek můžeme kdy-
koli, i teď v zimě je to možné. Něko-
lik bylinek doma na okně je pro oz-
dobu, a také jsou po ruce, když je po-
třebujeme. Můžeme je sušit do zá-
soby, ale ani zmrazením neztratí svo-
ji chuť a vůni.

Zimní bylinkou je řeřicha setá,
kterou v misce na vatičce můžeme
pěstovat po celou zimu. Řeřicha
má mnoho vitamínů například C,
B a betakarotén.

Česnek pěstovaný v České re-
publice je v naší kuchyni velmi ob-
líbený. Ale jak jej uchovat až do nové
sklizně v dobrém stavu. Dobře usu-
šený s natí vložíme do kameninové
nádobky s kořínky nahoru.Tak jsme
asi oklamali gravitaci. Takto uložený
by měl v suché místnosti, třeba v ku-
chyni, vydržet až do léta.

V zimě nemáme tolik možností, jak
si vyzdobit byt květinami. Různé
sušené květiny a plody nám umož-
ní si vytvořit krásné kytice  a aranž-
má podle našich představ a podle
své fantazie.

Přejeme do roku 2011 hodně
zdraví, štěstí všem občanům a pří-
znivcům zahrádkářů a hlavně velké
úspěchy v zahradě a v životě. 

Za ČZS v Újezdě nad Lesy 
Z. Nohejlová 

KDYŽ ZAHRÁDKA SPÍ
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BOMBA V BÁBOVCE
V naší rodině jíme zdravě, tj. potravu bez zvířecích

tuků, netučné a bílé maso, hodně zeleniny, brambory
a rýži. Knedlíky jen zřídka, a pečivo, tedy doma připra-
vené, už prakticky vůbec. Už jsem si zvykl, a své mlsné
choutky po sladkostech krotím, a jen jednou za čas zkon-
zumuji sáček miňonek, nebo tabulku hořké čokolády. 

Jenže, když v červnu odjela manželka na dva týdny
do lázní, a já si dílem vařil z polotovarů a dílem obědval
v čínské restauraci za rohem, popadla mne náhle nez-
řízená chuť na dobrou třenou bábovku. Ovšem, že jsem
si ji mohl koupit, ale dostal jsem nápad – upeču ji sám,
a až se ta moje holka vrátí, udělám ještě jednu, a pře-
kvapím ji výborným zákuskem ke kávě. 

Protože jsem  kdysi vyrobil docela dobré mandlové
placičky (tedy ony to byly nakonec takové tvrdé su-
šenky, ale mně chutnaly), byl jsem si jist, že bábovku
zvládnu taky. Ostatně, je všeobecně známo, že muži
jsou lepší kuchaři než ženy, takže zachovám-li dů-
sledně předepsaný technologický postup, nemůže být
výsledek jiný než výtečný, přinejhorším alespoň dobrý. 

Máme doma několik kuchařek, myslím knih o va-
ření, pečení, smažení, zavařování a jiných gastro-
nomických úkonech, a tak jsem vybral jednu z nej-
modernějších. Koupil jsem ji před léty při jedné
ze služebních cest ve Vídni, a obsahovala desítky
receptů na nejrůznější lahůdky. 

Volba padla na  krásný v barvě vyobrazený a ka-
kaem mramorovaný „Kaiser-Kugelhupf“. Především
bylo třeba, abych měl přes všechny ingredience řádný
přehled. Připravil jsem si tedy na kuchyňský pult
všechno v extra miskách a na talířích (jak to dělají ku-
chaři v televizi, když předvádějí své triky). Při poslední
srovnávací kontrole receptu jsem ale zjistil že nemám
jakýsi “Natriumglutamat“. Hrome, co to je? V běžném
slovníku jsem to nenašel a chemický doma nemám. 

Hledal jsem tedy pomoc v nejbližším supermarketu,
ale asi jsem ten název nějak popletl a nikdo nic takového
neznal. Nakonec mi jedna z prodavaček poradila, abych
se zeptal v drogerii, že to určitě bude nějaký novodobý
kypřící prášek. A vskutku, v jedné takové samoobslužné
to opravdu bylo. Bílý jemný prášek, bez chuti a vůně,
v množství 5 gramů. Vyprázdnil jsem doma sáček
do malé mističky, a porovnal počet položek v knize s poč-
tem misek. Čísla souhlasila, a tak jsem začal dílo. 

Nebudu zdržovat líčením mí-
chání, hnětení, a jiných úkonů,
ale vše se mi opravdu povedlo.
Slyšel jsem kdysi, že těsto se
má před pečením nechat chvíli
odpočinout. Nevím sice proč, ale dodržel jsem to
pravidlo a postavil těstem naplněnou formu na dřez
vedle sporáku a umyl mezitím všechny použité
hrnky, misky, mističky, talíře, nářadí, kvedlačky, va-
řečky a nože.

Po pěti minutách, kdy prostor v troubě už nabyl
předepsané teploty a těsto rychle nabývalo na ob-
jemu, vzal jsem formu opatrně do obou rukou a pos-
tavil ji do rozpálené trouby. A vtom těsto ve formě
explodovalo! Nebyl to třesk nálože dynamitu, spíše
takové mlaskavé “plumpf“ jako erupce bahenní
sopky, ale efekt byl stejný. Ta sladká lepkavé hmota
mi pokryla nejen hlavu, ramena a prsa, ale co se tam
nevešlo, připlesklo se na stěnu kuchyně, skřínky
a částečně i na strop! 

A co dál? Ani se neptejte jak dlouho mi trvalo, než
jsem se vykoupal, uklidil celou kuchyni, umyl podlahu,
seškrábal ze stěn skříněk a trouby připečené těsto, vy-
sušil a Remalexem přetřel strop a stěny, a vypral košili.
Unaven, padl jsem do svého ušáku, vypil půl láhve
Magistra a dvě piva, a po půlnoci bez večeře usnul. 

Ráno bylo trpké. Ne, nikoli, žádná kocovina po al-
koholu (jak taky, po takové troše) ale morální! Jak jsem
se mohl dopustit takového osudného omylu? Proč jsem
si ten název nenapsal a spoléhal se na svou stařeckou
paměť? Dnes už vím, že to měla být jen neškodná sůl
kyseliny glutamové, ale co jsem si to koupil, to opravdu
nevím! Obal od toho dryáku jsem už nenašel, a druhý
den se mi ho v té drogerii za živého Boha nepodařilo
najít. Patrně i proto, že jsem ten zatracený název taky
zapomněl. 

Od té doby se už do podobných experimentů ne-
pouštím, a tak jsem si dnes raději zase upekl dvacet
mandlových placiček-sušenek, které už umím. Dávka
z jednoho plechu se mi celkem po-
vedla, druhých deset je trochu při-
čmoudlých a „crunchy“, ale nevadí,
sním je taky!

Luděk Ťopka

ČTENÍ PRO RADOST

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Vážení  čtenáři, 
do lednového zpravodaje jsem pro vás připravila recepty z jablek. Nepečený jablečný dort, který je velmi

rychlý a chutný. Inspirovala jsem se tímto receptem a vytvořila jsem si vlastní, který jsem nazvala jablečné řezy.
Doufám, že oba moučníky vyzkoušíte a budou vám chutnat. 

Martina Nejtková, redakce 
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• vejce, cukr, hrubá mouka – piškotové těsto
• výše uvedenou jablečnou směs 
• tvaroh, moučkový cukr 

Upečeme si klasické piškotové těsto. Základní recept 1 vejce, 1 lžíce cukru, 1 lžíce hrubé mouky, z bílků sníh.
Každý si připraví těsto podle velikosti formy nebo plechu.  

Upečený korpus  potřeme tvarohem, který jsme dle chuti osladili. Na tvaroh pak klademe výše uvedenou ja-
blečnou směs. Každý si zase připraví množství jablečné směsi dle velikosti formy či plechu. Poté necháme ztuh-
nout v ledničce a pak nakrájíme na řezy. Moučník ozdobíme šlehačkou a podáváme. Příprava je velice rychlá a hodí
se na různé oslavy či posezení.

JJAABBLLEEČČNNÉÉ  ŘŘEEZZYYJJAABBLLEEČČNNÉÉ  ŘŘEEZZYY

1 kg jablek
2 dcl oslazené vody 
1 vanilkový puding 
dětské piškoty

Nakrájená jablka povaříme s 2 dcl oslazené vody a poté
do jablek zamícháme  jeden vanilkový pudink s troškou vody.
Směs povaříme. 

Do dortové formy narovnáme piškoty, pak horkou směs z ja-
blek a takto ingredience střídáme až naplníme formu. Dáme
do ledničky vychladnout a pak podáváme se šlehačkou.

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

NNEEPPEEČČEENNÝÝ  JJAABBLLEEČČNNÝÝ  DDOORRTTNNEEPPEEČČEENNÝÝ  JJAABBLLEEČČNNÝÝ  DDOORRTT

PLACENÁ INZERCE

MYTÍ OKEN, rámů, parapetů, ČIŠTĚNÍ čalouněného nábytku

MOKROU CESTOU. Výhradně česká firma. Tel. spojení 774 882 539

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE
ADRESA: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, STAROKLÁNOVICKÁ 260, 

190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

PODATELNA: tel.: 281 012 911,  fax: 281 971 531

ÚŘEDNÍ HODINY:  PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30     
ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30      
PÁ 8:00 – 12:00

Výkonná redaktorka: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943 
e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz, redakce@praha21.cz

Příspěvky: e-mailem, osobně, podatelna, schránka před hlavním vchodem 

Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel: 281 012 980, 
e-mail: irena.mrazova@praha21.cz osobně, elektronicky 

Platba: v hotovosti, na fakturu 

Roční předplatné: možnost platby v prosinci a lednu v podatelně ÚMČ Praha 21
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Law consulting
Expert na právní vztahy 

k nemovitostem

Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

Telefon: 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz

placená
inzerce & reklama

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí 

na odměňování některých osob z řad zdravotnictví 
/protislužba/, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny 

až o 3.000 - 8.000 Kč levnější.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

Masáže 
Klasické a relaxační masáže 

v pohodlí Vašeho domova
Doprava a každá 10. masáž – zdarma
Certifikát masérská škola REFIT
Miroslav Novotný – tel 606 528 479

Zveme Vás do nové prodejny 

DĚTSKÝCH BOTIČEK
ZNAČKY ESSI A FARE
Ke každému nákupu botiček,

dárek zdarma!
Těšíme se na Vás

Přijďte nás navštívit

Další sortiment na prodejně:
dárkové porcelánové sety, 

ponožky,
punčocháče dětské i dámské

dámské teplé kamaše, 
dětské bačkůrky,

zdravotní pantofle pro dospělé.
ABC Dětské botičky

Starokolínská 425 
(vedle prodejny EL BIO)
Újezd nad Lesy – Blatov

Zastávka bus číslo 250, 261, 109
Stanice Blatov             

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
SECHTER s.r.o., Újezd nad Lesy

Tel.: 608 426 200, e-mail: Sechter.sro@seznam.cz
• Sádrokartonové systémy, podhledové systémy
• Půdní vestavby a malby, prostorové konstrukce
• Skleněné příčky a skleněné sprchové kouty

rekonstrukce a zateplení fasád 
sádrokarton • instalatérské práce 

bytová jádra
M. Folauf - 606 493 391

OBKLADY - DLAŽBY

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

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUUŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

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

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

602 260 264

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

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

ÚČETNICTVÍ NA MÍRU
Kompletní účetní a daňový
servis, mzdy, zastupování

na úřadech či jen dílčí
pomoc při uzávěrkách 
a daňových přiznání. 
Individuální přístup.

Bc. Jana Mynářová  
T: 777 928 990

E-mail: 
MynarovaJ@seznam.cz

http://dumfinance.sweb.cz/

Uklidím Váš dům či byt. 
Spolehlivost, praxe, doporučení. 

Tel. 602 768 460

Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2010
pro právnické a fyzické osoby

Vám zajistí 

MVM účetní servis
www.mvm-servis.cz

B. VITÁSKOVÁ J. MACÁKOVÁ
Načešická 1868 Podnikatelská 565
Újezd nad Lesy                                Běchovice 
TEL: 736 269 684 TEL: 281 864 667

E-mail: vitaskova@mvm-servis.cz
macakova@mvm-servis.cz
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placená
inzerce & reklama

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169

Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz

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

"Komplexní zpracování daňové evidence, vedení
účetnictví, mzdová agenda, evidence DPH,
silniční daň pro OSVČ, malé a střední firmy.
Připravíme daňové přiznání, přiznání k DPH
(měsíční, čtvrtletní), mzdy, přehledy o zdravotním
a sociálním pojištění, výpočet mzdy, zaúčtování,
výkaz odvodu daně. Poradenství. Úspěšně
poskytujeme dotační poradenství z EU. 
Grant Consulting, s.r.o.,
prochazkova@granty-dotace.cz, 602 566 574, 
Technologický park, Podnikatelská 553, 
Běchovice - Praha 9."
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MATEMATIKA - Učitelka ZŠ, SŠ, mat. – biol., 20 let
praxe. Nabízím doučování, možno i v dopol. hodinách,
víkendy, i v anglické terminologii. Cena 290,- Kč/
60 min u mne (Újezd nad Lesy), u Vás plus cestovné
dle vzdálenosti. Prosím sms na tel: 606 706 957

Ve sportovním areálu v Praze 9 –
Běchovicích II., ul. Na Korunce, nabízíme
k pronájmu nebytový prostor o výměře
cca 40 m2. Preferujeme využití související
se sportem (sauna, masáže, fitnes,
prodejna sportovních potřeb apod.).
Roční návštěvnost areálu se pohybuje
okolo 10 000 lidí. Více o areálu na
www.sokolbechovice.cz. V případě zájmu
posílejte vaše nabídky nebo dotazy na
info@sokolbechovice.cz.

VÝUKA - HUDEBNÍ NÁSTROJVÝUKA - HUDEBNÍ NÁSTROJ
www.pavelhokr.cz

�� učíme se hrát pro vlastní potěšení,
koncertujeme 2x ročně

�� hrajeme písničky, které si vybíráte
- žádné stupnice ani etudy

HRAJEME NAPŘ.: NENÍ NUTNO, HOLUBÍ
DŮM, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO
JE, SEVERNÍ VÍTR, SPOMAĽ, VODA ČO MA
DRŽÍ NAD VODOU, LISTEN TO YOUR HEART,
MAMMA MIA

místa výuky: Újezd nad Lesy, Vinoř, Zbraslav,
Rudná, Černošice, Zdiby, Jesenice, Říčany a další

informace a přihlašování: 
e-mail: pavelhokr@volny.cz, 
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)

STREETDANCE,
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

a po domluvě i SŠ, KURZY ANGLIČTINY a další. Od ledna 2011
do června opět otevíráme kroužky a kurzy pro děti od 3 let, mládež
a dospělé. Nabízíme příjemné a podnětné prostředí, kvalifikované
lektory a příznivé ceny. Více informací na www.neposeda.org/vpp.
V případě zájmu kontaktujte Alici Pechovou 
na tel. č.: 733 685 911 nebo na vzdelavani@neposeda.org.

PŘEMÝŠLÍTE, KAM S DĚTMI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH?
Neposeda, o. s. pořádá příměstský tábor v Praze 9 -
Běchovicích v termínu 7. – 11. 2. 2011, cena Kč 1.450.
Program, přihlášky a podrobné informace najdete na
www.neposeda.org/tabory. Vaše dotazy ráda zodpoví Alice
Pechová (vzdelavani@neposeda.org, tel.č.: 733 685 911).

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 tzv. na klíč

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee  tteell..  ddoommlluuvvyy

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů 
a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)
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ÚÚjjeezzddsskkýý  zzpprraavvooddaajj – měsíčník. VVyyddáávváá:: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. AAddrreessaa  rreeddaakkccee::  MČ Praha 21-Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911.
PPřřííjjeemm  iinnzzeerrááttůů::  Irena Mrázová, tel.:281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz TTiittuull  nnaavvrrhhllaa::  Tamara Schreiberová. JJaazzyykkoovvéé  kkoorreekkttuurryy::  Pavel Švejnoha. VVýýkkoonnnnáá
rreeddaakkttoorrkkaa:: Martina Nejtková, tel.: 281 012 943, e-mail: martina.nejtkova@praha21.cz  ŠŠééffrreeddaakkttoorrkkaa:: Karla Jakob Čechová, e-mail: redakce@praha21.cz SSaazzbbaa  aa ttiisskk::
Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka 16. ledna. Náklad - 1550 ks. Redakce si vyhrazuje právo
upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ: UZÁVĚRKA  16. LEDNA

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

phone.újezd.net

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


