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KALENDÁRIUM
kulturních a sportovních akcí (květen – červen 2011)

čtvrtek 5. 5. v 19:00 Luboš Pospíšil & 5P
sál polyfunkčního domu,
vstupné 250,- Kč , předprodej v podatelně úřadu a na tel. 777 811 331 p. Voříšek

sobota 7. 5. v 10:00 oslava Dne osvobození
park před Masarykovou ZŠ
Srdečně zve Městská část Praha 21 a RNDr. Pavel Roušar, starosta
hosty slavnosti jsou PhDr. Miloš Schmidt a žáci Masarykovy ZŠ

sobota 7. 5. v 14:00 Den matek
školní jídelna Polesná-srdečně zve KSOZ

středa 11. 5. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií
Naučte se pracovat s naším novým webem, vyhledat požadované informace, psát
komentáře, příspěvky do diskuze a další.
školicí místnost v 1. poschodí úřadu
přihlaste se prosím minimálně dva dny před vybraným termínem
josef.landa@praha21.cz tel: 281 01 29 60

středa 11. 5. v 17:00 „čaj o páté se starostou“ zasedací místnost MÚ
neformální diskuse o dění v obci nad šálkem čaje
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta

čtvrtek 12. 5. v 15:00 Trénování paměti s Libuškou Říhovou
zasedací místnost městského úřadu
Srdečně zve Svaz postižených civilizačními chorobami a Sdružení důchodců
v Praze 21, s sebou si vezměte tužku a papír na praktická cvičení !

neděle 15. 5. od 8:00 Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou
Srdečně zve ŠSK Újezd nad Lesy a MČ P21
pozvánka s informacemi na www.praha21.cz

pondělí 16. 5. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií

úterý 17. 5. v 6:45 celodenní kondiční a poznávací výlet (odjezd od prodejny
Lidl) - hvězdárna Ondřejov, památník Josefa Lady v Hrusicích, procházka parkem
zámku Štiřín s výkladem Dr. Větvičky
organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami pro své členy
cena 250,- Kč (doprava, vstupy, oběd)

středa 18. 5. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií

pátek 20. 5. v 16:00 přednáška Ing. Jiřího Baiera
„Léčivá moc hub a demonstrace současně rostoucích hub“
klubovna Českého zahrádkářského svazu, Staroújezdská 495
Srdečně zve ČSZ ZO Újezd nad Lesy

sobota 21. 5. v 7:00 celodenní výlet (odjezd od prodejny Lidl)
Český Krumlov ( město a zámek), ZOO Ohrada na Hluboké, hvězdárna Kleť
Srdečně zve ČSZ ZO Újezd nad Lesy
přihlášky př. Vacková 281 972 364 a př. Líznerová 281 972 219
záloha 150,- děti do 10 let polovic. Prosíme, sledujte vývěsky.

neděle 22. 5. v 9:00 Orientační závod na kolech
RockZone Klánovické MTBO, součást Újezd.net„ Tři pro zdraví“
start ve dvoře klánovické základní školy
Srdečně zve Tomáš Eisner www.triprozdravi.cz

pondělí 23. 5. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií

středa 25. 5. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií

středa 25. 5. v 17:00 „čaj o páté se starostou“
zasedací místnost MÚ
neformální diskuse o dění v obci nad šálkem čaje
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta

neděle 29. 5. v 9:00 Pohádkový les
fotbalové hřiště v Klánovicích
pátrání po ztracené princezně pro děti z Újezda, Klánovic a okolí
Srdečně zvou Lucie a Ferdinand Polákovi

pondělí 1. 6. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu MČ Praha 21 - základní
dovednosti“ pro zájemce všech věkových kategorií

sobota 25. 6. v 7:00 celodenní výlet do Polska (odjezd od prodejny Lidl)
Kowary (muzeum miniatur) a Jelenia Gora (tržnice podle zájmu)
Krkonoše – přírodní krásy z obou stran pohoří
Srdečně zve ČSZ ZO Újezd nad Lesy
přihlášky př. Vacková 281 972 364 a př. Líznerová 281 972 219
záloha 150,- děti do 10 let polovic. Prosíme, sledujte vývěsky.

Celkové výsledky grantového systému schválené RMČ Praha 21
dne 29. 3. 2011

Název organizace Název projektu Přiděleno

Maminy z Újezdské roviny Kdo si hraje nezlobí 7 600,00 Kč
SK Kangsim Dojang Újezdské Taekwondo slaví 10 let 25 000,00 Kč
Český rybářský svaz Zlepšení a údržba prostředí pro výkon rybářského práva 5 500,00 Kč
Školní sportovní klub Běh o pohár starosty aneb běh za Újezdskou sovou 25 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními

chorobami Dny SPCCH - 20 výročí založení 8 000,00 Kč
OS Tři pro zdraví Újezdský duatlon 16 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz Plán zájezdů v roce 2011 12 000,00 Kč
Český rybářský svaz Práce s mládeží 8 000,00 Kč
Český svaz chovatelů Příspěvek na fungování ZO 6 000,00 Kč
Rarášek o.s. Cesta za pokladem skřítků III 3 500,00 Kč
Školní sportovní klub Činnost ŠSK při ZŠ 20 000,00 Kč
TJ Sokol Náklady na provoz TJ Sokol 17 000,00 Kč
Rarášek o.s. II. Ujezdský karneval 9 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz Provoz a údržba areálu, činnost organizace 13 000,00 Kč
Český rybářský svaz Rybolovná technika a soutěž Zlatá udice 10 000,00 Kč
Rarášek o.s. III Ujezdské Kolodění 3 500,00 Kč
SK Kangsim Dojang Sportovní úspěchy a rozvoj újezdského Taekwondo 18 000,00 Kč
Maminy z Újezdské roviny Lampionáda 2011 4 400,00 Kč
Svaz postižených civilizačními

chorobami Pohybově prožitkové pro 276 členů 20 000,00 Kč
Český svaz chovatelů I. Pražský chovatelský den v Újezdě 2011 4 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními

chorobami Rekondiční cvičení s prvky Jogy…. 4 000,00 Kč
Balet Arabeska Podpora umělecké činnosti 16 500,00 Kč
Sportovní klub Újezd nad Lesy Další rozvoj šachového klubu 1 500,00 Kč
FK Újezd nad Lesy Pořádání d.f.t. v Horním Bradle 10 000,00 Kč
Taneční studio Style Tanečky pro nejmenší, věk školní 5 000,00 Kč
Taneční studio Style Taneční pro mládež 3 000,00 Kč
Junák „Douglaska“ Úhrada nákladů na víkendové pobyty dětí, skautský tábor 7 500,00 Kč
Sdružení důchodců Kulturní a zájezdové akce, které se konají pravidelně každý měsíc 12 000,00 Kč
Neposeda Běchovice Podívej se jinak 0,00 Kč
Český červený kříž Kulturní akce pro seniory 0,00 Kč
Sdružení důchodců Mezinárodní den seniorů - zajištění programu 5 000,00 Kč
Lesy hl. m. Prahy Zasaď strom, ….. není budka 0,00 Kč
Taneční studio Style Taneční odpoledne či taneční pro seniory 0,00 Kč
Taneční studio Style Taneční odpoledne či taneční pro seniory 0,00 Kč
Sdružení důchodců Kulturní a zájezdové akce, které se konají pravidelně každý měsíc -

PRONÁJEM PROSTOR, POŠTOVNÉ 0,00 Kč
Centrum sociálních služeb Běchovice Den pro zdraví 0,00 Kč
Centrum sociálních služeb Běchovice Zvyšování komfortu pro klienty centra 0,00 Kč
CZP KP - Centrum pro zdrav.

postižené kraje Praha Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0,00 Kč
Lesy hl. m. Prahy pořádání ekologicko výchovných aktivit pro školská zařízení

a veřejnost v MĆ Praha21 0,00 Kč
Neposeda Běchovice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus 0,00 Kč
Neposeda Běchovice Plný autobus 0,00 Kč
Základní kynologická organizace 0,00 Kč

Seznam přidělených grantů

Jak zařadit akci do Kalendária?
Pořádáte kulturní či sportovní akci v Újezdě nad Lesy a nejbližším
okolí? Chcete, aby o ní věděli čtenáři Újezdského zpravodaje a náv-
štěvníci webových stránek úřadu?
Zařaďte ji do Kalendária! Jak?

1. osobně v podatelně úřadu na papírový formulář
2. formulářem na webových stránkách www. Praha21.cz/kalendare
3. zasláním emailu na adresu kalendare@praha-21.cz
4. možnost přidělení přístupu do našich webových stránek pro pravi-

delné pořadatele

Redakční rada si vyhrazuje právo zveřejněné texty upravit, případně zve-
řejnění odmítnout.

Milí čtenáři Újezdského
Zpravodaje,
podělte se s námi o své nápady na
zkvalitnění kulturního života v
Újezdě nad Lesy!
Napište nám co, by vás zajímalo
a zda máte zájem sami se podílet
na organizování a vytváření pro-
gramu (přednášky, diskuse, pre-
zentace, amatérská hudební a di-
vadelní vystoupení, aj.)

Na spolupráci s vámi se těší úřad
MČ Praha 21

zdenek.vorisek@praha21.cz
tel. 777 811 331
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Újezdský zpravodaj
Zvyšujeme náklad na 3700 ks, zavádíme novinový formát s barevným tis-
kem poloviny stran, distribuce bude zdarma do všech schránek v Újezdě
nad Lesy!

Kalendárium
Nabízí přehled všech konaných akcí v Újezdě, případně nejbližším okolí,
v průběhu následujícího měsíce. Aktuálně na webových stránkách a pravi-
delně otiskováno ve Zpravodaji.

Nové webové stránky úřadu
Nabízíme nové členění informací, možnost komentovat či hodnotit články,
možnost automatického zasílání novinek mailem, sdílení v sociálních sítích,
zapojení veřejnosti při vytváření obsahu webu a mnohé další.

Počítačové kurzy pro práci s webem
Nabízíme pravidelné školení pro práci s novými webovými stránkami úřadu.
Naučíte se nejen vyhledávat informace, ale aktivně se zapojovat do diskusí či
tvorby obsahu stránek.
Kurzy budou přizpůsobeny úrovni i věku jednotlivých účastníků.
Termíny budou zveřejňovány v Kalendáriu.

Moderované diskusní fórum na webu
Každý občan se po přihlášení může volně vyjadřovat na webu k tématům,
které ho zajímají. Automaticky lze získat upozornění na nové příspěvky v ob-
lastech, které Vás zajímají.
Diskuse je možná pouze za předpokladu dodržování standardních pravidel
slušnosti.

Zveřejňování dokumentů na webových
stránkách
Kromě usnesení rady a zastupitelstva nově zveřejňujeme i zápisy z průběhu
těchto jednání. Zveřejňujeme i zápisy a dokumenty z jednání poradních ko-
misí Rady MČ Praha 21. Již nyní naleznete plné znění všech smluv, které úřad
podepisuje.
Rozsah zveřejňovaných dokumentů neustále rozšiřujeme.

Tiskové zprávy úřadu
Zcela nově bude úřad vydávat tiskové zprávy s důležitými informacemi pro
občany naší MČ. Zasílání TZ pomocí emailů si můžete objednat na webových
stránkách úřadu.

Pořizování zvukového záznamu z konání
zastupitelstev
Pořizujeme zvukový záznam z průběhů schůzí zastupitelstva a umisťujeme
je na webové stránky. Připravujeme i přímé přenosy prostřednictvím webo-
vých stránek úřadu.

Podněty občanů pro projednání v Radě
Přejete si, aby Váš podnět byl projednán Radou MČ Praha 21? Není nic snaz-
šího, než vyplnit elektronický formulář na webových stránkách (sekce
Diskuse) nebo napsat dopis adresovaný RMČ. Vaši žádost projednáme
a o výsledku budete informováni.

Pravidelné besedy se starostou
Neformální setkání se starostou nad šálkem čaje o páté, pravidelně cca 1x za
14 dní, termíny budou avizovány ve Kalendáriu. Besedy budou tématické
nebo volné, místo konání a případné téma bude uvedeno na webu i ve Zpra-
vodaji.

Kulaté stoly
Závažná rozhodnutí radnice - strategický plán naší městské části, investiční
akce apod. mohou občané ovlivnit v moderované diskusi v rámci pořádání
tzv. kulatých stolů. Závěry těchto besed budou zveřejněny a využity jako pod-
klady rozhodování RMČ.

Výjezdní zasedání Rady MČ Praha 21
Zasedání Rady MČ jsou sice neveřejná, ale určitá témata bychom chtěli
projednat s obyvateli těch částí obce, které mají specifické problémy.
Připravujeme výjezdní zasedání na Rohožníku, další v Hodkovské ulici.
Místo a čas konání bude vždy přizpůsoben možnostem daného místa a jeho
obyvatel.

za RMČ P21 Pavel Roušar,
starosta

Střípky z jednání Rady MČ

Kompostárna na bioodpad
Dřevčická ul., parc.č. 803/25
Praha 10 – Malešice
Tel: 274 772 694,604 604 221
www.jena.cz

Popelnice na bioodpad
Pražské služby a.s.
Pod Šancemi 444/1,
180 77, P -9
Call centrum: 284 091 888
Lze objednat telefonicky

Zapůjčení zahradního kompostéru
nový projekt Magistrátu hl. m. Prahy
Podpora domácího kompostování
od 5/ 2011 do 9/ 2014

Fungujeme
efektivněji
Naše městská část začíná fungovat
efektivněji. I nadále hledáme vnitřní
rezervy a hospodárnější způsoby vy-
užívání našeho majetku. Efektivněj-
ším hospodařením se nám otevírají
nové zdroje, které chceme použít
pro financování připravovaných pro-
jektů (např. rozšíření míst v MŠ) při-
spívajících ke zvýšení kvality života
v Újezdě nad Lesy.

Během posledních měsíců jsme
změnili některé nájemní smlouvy,
které nebyly pro městskou část vý-
hodné. Například jsme přestali doto-
vat trafiku spojenou s WC vedle
supermarketu Lidl. Některé nájemní
smlouvy byly totiž uzavřeny v první
polovině devadesátých let bez in-
flační doložky - tomu odpovídá i výše
nájmu za prostory.

Sjednotili jsme smlouvy na teleko-
munikační služby na jedinou, kde
jsme vyjednali zcela individuální ce-
nové podmínky mimo standardní
sazby nebo slevové programy. Cel-
kové úspory po těchto opatřeních
přinesou naší MČ desítky tisíc korun
ročně.

Stanislav Kyzlink /TOP 09/
místostarosta MČ Praha 21

Radonový program pokračuje na zá-
kladě Usnesení vlády č. 594 ze dne
4. 5. 2009. Pro Prahu zajišťuje jeho
agendu Odbor městského MHMP,
a to zejména z hlediska vyhledávání
stávajících objektů se zvýšeným ob-
sahem radonu a následného zajiš-
tění realizace případných protirado-
nových opatření. V zájmu informo-
vanosti požádal o předání informace
občanů městských částí v zájmu
zajištění zlepšení životních podmí-
nek vzhledem k možnému negativ-
nímu radonovému riziku. Jeho
prostřednictvím je i nadále možné
zajistit stopové detektory na měření
radonu ve stávajících objektech,

Co se do novin
nevešlo…
- seznam nových přírůstků

v knihovně

- fotky z kulturních akcí,
včetně fotek ze škol
a školek

- zprávičky z Mateřských
škol

- program Klánovické
Besedy

- článek Sdružení důchodců
paní Kraizingerové

... najdete na
www praha21.cz

7. května
kolem 9:30 hod

21. května
kolem 9:30 hod

Odkládejte:

starý nábytek/ skříně, postele, stoly,
židle, křesla, koberce, linolea, mat-
race, elektrotechnika (pračky,
myčky, videa, počítače, rádia), zdra-
vot. keramika - umyvadla, záchody

Rohožnická
Druhanická x Staroújezdská
Starokolínská /u zast. Blatov/

Toušická
Hrádková x Svojšická
Žehušická x Měšínská

Nepatří:

stavební odpad, suť, pneumatiky,
lednice, autobaterie, barvy, ředidla
a jiné nebezpečné odpady, odpad
ze zahrady

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

KAM S BIOODPADEM
pro obyvatele s trvalým pobytem v
Praze – zdarma
po – pá 7:00 - 18:00 hod
sobota 7:00 - 15:00 hod

svoz 1 x za 14 dní
lichý týden v sobotu
cena za sezonu 1.4. - 31.11.2011
kont. 120 l - 600 Kč

240 l - 960 Kč
nově lze objednat na celý rok
více na www.psas.cz

půjčí zdarma na základě smlouvy Rrma
ISES s.r.o
M.J. Lermontova 25, P - 6
více na www.ises.cz,
tel: 233 339 718
nabídka platí do vyčerpání zásob

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s

6. května 9:00 - 11:30 hod.
dodávka VW Transporter, logo Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaná na par-
kovišti u ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

služba zdarma, i pro občany z okolí
tel: 267 175 174 a 267 175 202

RADONOVÝ PROGRAM
Pokračování radonového programu v letech
2010–2019–Akční plán

pokud tento požadavek obdrží. Po-
drobnější informace k Radonovému
programu pro roky 2010 – 2019 jsou
k dispozici na stránkách Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost
– www.sujb.cz
a stránkách Státního úřadu radiační
ochrany
– www.suro.cz,
a to i informace o stanovení radono-
vého indexu pozemku při nové vý-
stavbě a možnostech měření radio-
nuklidů ve vodě. Informace je také
možné získat na adrese
– lenka.zatocilova@cityofprague.cz.

RNDr. Soňa Beroušková, OMI

Městská část Praha 21
srdečně zve na oslavu
Dne osvobození, která
se koná dne 7. května
2011 v 10 hod. v parku
před Masarykovou ZŠ.

Dne 15. března projednávala Rada
MČ na svém jednání zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na opravy
místních komunikací. Schválila sez-
nam firem a pověřila OMI vyzvat
firmy k předložení nabídek. Jmeno-
vala nové členy Komise pro školu
a Dopravní komise. Pověřila Doprav-
ní komisi, aby zjistila možnosti in-
stalace nového osvětlení mezi ulice-
mi Měšínská a Malešovská na síd-
lišti Rohožník. Vzala na vědomí re-
zignaci p. Duchka na funkci radního.
Schválila na základě doporučení
hodnotící komise vítěznou nabídku

na pronájem nebytových prostor
v polyfunkčním domě a pověřila
ÚMČ k předložení návrhu smlouvy
o nájmu.
Dne 29. března Rada MČ uložila Ko-
misi pro seniory a občanské záleži-
tosti předložit Radě aktualizovaný
seznam žadatelů o přidělení bytu.
Souhlasila se záměrem zřízení od-
loučeného pracoviště MŠ Sedmi-
kráska a schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových
prostor v ul. Hulická za účelem ote-
vření jedné třídy MŠ. Zrušila záměr
na pronájem komerčních prostor

v přízemí polyfunkčního domu za
účelem provozování prodejny zdra-
votnických potřeb z důvodu od-
stoupení zájemce od záměru si
obchod pronajmout. Schválila při-
dělení dotace grantového fondu na
jednotlivé programy (viz. tabulka
na titulní straně).

Usnesení Rady MČ v plném znění
jsou k dispozici na webových strán-
kách

www.praha21.cz

nově včetně zápisu z jednání.

Změny
nejen ve Zpravodaji
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Vážená redakce Újezdského Zpravodaje,
po přečtení druhé strany dubnového čísla ÚZ jsem měla poněkud roz-
poruplné pocity. Za prvé mě zaujal odstavec, že „rozsah diskusních
sloupků bude pevně stanovený a uveřejňovány budou pouze příspěvky
splňující kriterium věcnosti a týkající se veřejného zájmu“, na poslední
straně ÚZ je poznámka: „Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné
materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde
uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce“. Myslím si, jsem laik
a ne novinář, že tyto dvě citace si trochu protiřečí. Dále mě zaujalo, že přís-
pěvky, které přesáhnou možnosti tištěného Zpravodaje, budou uveřej-
něny na webových stránkách. Chápu, že jste mladí a jdete s dobou, ale
ne všichni dříve narození občané Újezdu mají možnost se na webové
stránky podívat, protože počítač a internet prostě nemají. Mnoho našich
členů je v takové situaci, že se o dění v obci dozvídají právě jen ze Zpra-
vodaje a pokud tento nebude otiskovat co se dělo, děje a bude dít, tak
tento časopis, který byl „obecními novinami“ ztrácí svůj účel.

Eva Štrasmajrová
Svaz postižených civilizačními chorobami

Vážená redakční rado,
jako vždy, otevřel jsem tentokrát i dubnové číslo Újezdského zpravodaje
a zjistil, že byla zrušena rubrika „Čtení pro radost“. Překvapilo mne to, ale po
přečtení úderného provolání reprezentanta strany VV proti neslýchané a to-
talitní cenzuře panující na Radnici, to plně chápu. Jen se ptám, jak mohly
Věci veřejné vůbec vstoupit do koalice s ostatními, údajně tak veskrze tota-
litními partajemi. Teď je mi jasné, že újezdský občan nepotřebuje být „baven“
nesmyslným plevelem, jen zabírajícím místo informacím daleko důležitějším
a žádanějším. O tom mne kritický pohled zkušeného politika, pana Ing.
Lameše, uplatňujícího pozitivní cenzuru proti zmíněnému balastu (na rozdíl
od cenzury negativní, potlačující svobodu politické kritiky) přesvědčil. Opra-
vil tím můj chybný názor, že podobný zábavný koutek by mohl být prvkem
změkčujícím tvrdost dnešní doby i čtenářům v Újezdě, místě, kde jsem pro-
žil své dětství i mládí a k němuž stále cítím jistý nostalgický vztah. Musím
sebekriticky přiznat, že mne k tomu svedl příklad severočeských Oseckých
novin, jihočeského Novohradského zpravodaje, středočeských Křivoklátských
novin, Valtického zpravodaje a Podivínského zpravodaje na Moravě, Seker-
ských novin na Chebsku, internetových Pozitivních novin a některých kra-
janských medií v USA a Austrálii, do kterých přispívám. Upřímně lituji, že
jsem to mylně předpokládal i v případě ÚZ a nyní chápu, že Vaše čtenáře
zajímají hlavně politické záležitosti a zprávy o vzrušující jednáních a bojích
za pravdu a blaho lidu, které po vzoru parlamentu zajisté často zazní i na
újezdské radnici. Doufám, že nová forma Vašeho zpravodaje to napraví
a tak poučí a pobaví spíše, než nějaké povídačky, které se skutečnými zájmy
společensky uvědomělých občanů nikterak nesouvisejí. Závěrem děkuji za
dosud projevenou přízeň a všem laskavým čtenářům se omlouvám za
důvěru, kterou jsem, jak s politováním vidím, zklamal. Děkuji také panu Ing.
Jiřímu Lamešovi za poučení, a přeji jemu, Vám, představenstvu Vaší městské
části a všem milým „Újezďákům“, zdraví, úspěch a dobrou náladu. S upřím-
ným pozdravem

Luděk Ťopka

Jaro v Blatovském lese
Poslední březnovou sobotu jsem byla na obvyklé vycházce v lesní části Bla-
tova. Mám tam vychozené svoje trasy a chodím tam ráda v každé roční době,
takže znám jeho proměny velmi dobře. Ovšem takové překvapení, jaké mi
připravil onu sobotu, jsem ještě nezažila. Moje trasy byly vyšperkovány oran-
žovými krepovými mašličkami na stromech, na různých místech byly lesu
implantovány oranžové stojánky na děrování karet, zřejmě pro účastníky
orientačního závodu. Po lese se místy povalovaly oranžové mašličky, a les
i já jsme si potichu představovali, jak to bude po závodu vypadat. Všichni
přece známe lesy, kde jsou letní tábory a jak to tam následně vypadá.
Následující pondělí jsem šla s velkou obavou do našeho lesa, a k mému
velkému překvapení les radostně vydechoval, a byl úplně zbaven oranžové
nadílky a snad i dovyčištěn – ale to, že je ve výborném stavu, je jeho stálým
návštěvníkům známo.
Dovoluji si pochválit organizaci, která tímto způsobem příkladně ukazuje
i nám, jak se máme v lese i přírodě chovat. Organizaci neznám, ale děkuji jí
za sebe i za náš les.

Zdeňka Ladová

Vážená paní Štrasmajerová,
odstavec, týkající se rozsahu a pravidel uveřejňování příspěvků je součástí
nového konceptu vydávání ÚZ. Právě proto, aby se informace o dění v Újezdě
dostaly ke všem obyvatelům naší MČ, bude Zpravodaj distribuován zdarma,
do každé schránky.
Články, které se do ÚZ nevejdou, uveřejníme na webových stránkách MČ
Praha 21(od května v nové podobě). Zároveň úřad nabízí všem zájemcům
možnost naučit se základní dovednosti v používání webových stránek úřadu.
(viz. Kalendárium a pozvánka). Přístup na internet je možný každému v místní
knihovně.

s pozdravem Vaše redakce

Musím upřímně říct, že když byl na
křižovatce dostavěn polyfunkční
dům, nikterak mě architektonicky
neoslnil a ani jeho využití mi nebylo
zcela jasné.
Když mě a mého manžela kama-
rádka přihlásila do tanečních pro dos-
pělé, zjistila jsem, že je tady nád-
herný sál. Najednou se nám rozšířily
možnosti, už jsme nebyli jenom pe-
riférie, kde je nám kultura a zábava
velké Prahy vzdálená, ale najednou
jsme byli v centru kulturního dění.
Paní Wojdylová měla úžasný nápad,
jak lidem žijícím v Újezdě nad Lesy
a okolí umožnit společensky trávit
čas v kulturním prostředí.

Starší i mladé manželské páry se
týden co týden vracejí, aby „potrá-
pily své tělo i hlavu“ stále složitějšími

Kdyby zvolání v úvodu tohoto příspěvku zaznělo cca před 40 lety, asi bychom silně pochybovali o duševním zdraví
toho, kdo je pronesl. Letos, konkrétně 17. března t.r., se koncert kultovní kapely v Újezdě stal skutečností. Na závadu
nebylo ani to, že koncert proběhl na akustických nástrojích, neboli jako „big beat s lidskou tváří“, jak hned v úvodu
poznamenal Radim Hladík. Pro všechny přítomné bylo ohromným zážitkem slyšet staré „pecky“, jako je „Sluneční
hrob“ a řadu dalších, v provedení kytarového mága Radima Hladíka, doprovázeného omlazenou kapelou, jejíž čle-
nové pravděpodobně ještě ani nebyli na světě v době největší slávy původní skupiny Blue Effect.
Byl to zvláštní pocit, slyšet o 40 let později a o několik metrů výše např. beatlesáckou skladbu „Oh, darling“, se kte-
rou vystupovala na jevišti tehdejšího sálu „Na Křižovatce“ skupina „Sharpeners“, tvořená bratry Koubkovými a MUDr.
Martinem Cajthamlem. Připomnělo mi to tak období, kdy v Újezdě vystupovali jak amatérské skupiny, původně ma-
jící základ ve školním orchestru „Palma“, který si možná ještě někteří naši spoluobčané pamatují. Orchestr tehdy
vznikl pod vedením paní učitelky Mileny Šeromové a pro řadu žáků školy se stala účast v něm prestižní záležitostí.
Několik jeho členů se pak hudbě věnovalo nadále, možná někteří u hudby i zůstali, jako např. Pavel Budín, který
občas vystupuje v Újezdě se skupinou „Semenáči“.
Bylo by jen dobře, kdyby polyfunkční dům v Újezdě postupně přebíral tu úlohu, kterou měl sál „Na Křižovatce“ než
se přeměnil v „Jámu Karel“. Tehdy jsme byli známí po celé Praze, možná i proto, že zde vystupoval skupina „Pražský
výběr“, když dostala v centru města zákaz vystupování a u nás na periferii to přeci jen šlo. Tehdy se k nám sjížděla
mládež celé Prahy, často i dítka těch funkcionářů, kteří jinak „Pražskému výběru“ oficiálně nepřáli. Mohli jsme tak
v Újezdě vidět a slyšet rockera a pozdějšího politika Michala Kocába, jehož rodinné vazby na Újezd se až tak veřejně
neprezentují.
V minulém čísle Zpravodaje byl hlavní pořadatel p. Voříšek skeptický vůči pořádání takových akcí, jako byl koncert
Radima Hladíka a Blue Effectu v Újezdě, a to vzhledem k nízké návštěvnosti. Domnívám se, že je především třeba lidi
zvyknout si nehledat kulturu jen v centru, ale vychutnat si dokonalý kulturní zážitek v příjemném klubovém prostředí
v centru naší obce. Možná také, že nebyla dostatečná informovanost o konání koncertu, zpětně už se mi asi nepo-
daří zjistit, zda příznivci Radima Hladíka měli na internetu možnost zjistit kdy, kde a v jakém prostředí se koncert
koná. To je ale spíš otázka pro ty, kteří se v možnostech internetu vyznají a mohou pomoci k tomu, aby informace
o kulturních a jiných akcích v Újezdě byly na „kliknutí“ přístupny i těm, kteří nechodí na internetové stránky naší
městské části.
Rád bych popřál organizátorům další podobných akcí pevné nervy při jejich přípravě a finančním zajištění, našim
spoluobčanům tak co nejvíce takto silných zážitků, jako byl právě koncert Radima Hladíka a skupiny Blue Effect.

Dr. Jiří Sikač
j.sikac@post.cz

Příroda se zazelenala a rozkvetla do
krásy, po ránu a k večeru je slyšet
všude ptačí zpěv a bzukot pilných
včel. Je přeci květen láskyplný měsíc.
V našem újezdském lese jsou
v plném květu jeřáby, kaštany, duby
a v zahradách rozkvetly bezy, kaliny
a většina keřů kvetoucích na jaře.
V květnu přilétají také poslední
ptáci. Jsou to rorýsi, křepelky a ťu-
hýci. Naši domácí ptáci již vyvádějí
první mladé, anebo hnízdí jako kosi,
drozdi, kvíčaly,….
Májová příroda nás láká k procház-
kám do lesa, udržujeme tam ale klid,
aby srnky, které jsou březí nebyly
plašeny. Svoje miláčky držte na
vodítkách.
Tolik zásluh na naše zdraví nemá
snad žádné ovoce nebo zelenina
jako kulatý zázrak rajské jablíčko.
RAJČATA by se měla konzumovat
často, protože mají mnoho prospěš-
ných látek a vitamínů pro naše
zdraví. Obsahují vitamíny A, B, C, a E
draslík, železo, vápník, fosfor a vlák-
ninu. Rajčata prospívají pokožce,
nehtům a imunitě. Naše babičky to
věděly a proto na každé venkovské
zahrádce rajčata pěstovaly jistě také
proto, že nebyla k dostání v obcho-
dech třeba i o vánocích.
Jednou z populárních květin na zá-
honech, nádobách i k řezu jsou po
astrách a aksamitnících OSTÁLKY-

Protančíme se i příštím rokem?
krokovými variacemi. Lidé v Újezdě
mají najednou nové společné zá-
žitky, o tanečních se mluví v potravi-
nách, v kadeřnictví i na dětském
hřišti.
Nevzpomínám si, kdy naposledy byl
v minulosti v Újezdě ples nebo ta-
neční zábava. Zato letošní plesová
sezóna byla bohatá. Mikulášský,
maškarní, školní či jarní ples byly ne-
zapomenutelnými zážitky. Lidé se
baví, utužují se sousedské vztahy
a sounáležitost s obcí. A to vše v čis-
tém, nezakouřeném prostředí. Ta-
neční studio nabízí také kurzy pro
mládež i dospělé zahrnující výuku
všech možných tanečních stylů
a směrů, a zajišťuje rovněž výuku
angličtiny. To vše je – nejen dle mého
názoru – velkým přínosem pro naši

obec. O všechny kurzy je obrovský
zájem a například na hodiny zumby
je nás tolik, že se do sálu skoro ne-
vejdeme.
Když se mě dnes někdo zeptá, jak
v Újezdě mohu žít (vždyť je to daleko
od centra, na samém okraji města)
tak odpovídám: krásně, mám tu vše
co potřebuji, sportoviště, prodejny,
restaurace, divadlo, taneční sál i les.
P.S. Při dopisování těchto řádků se
dozvídám, že má radost ze smyslu-
plného využití polyfunkčního domu
má brzy skončit. Polyfunkční dům
má být přestavěn na pivovar…
Opravdu je pivovar to, co Újezd sku-
tečně potřebuje?

Barbora Plzenská
za všechny účastníky tanečních kursů

Blue Effect v Újezdě!

Jarní květnová zahrádka
ZINNIE. Jsou jednoduše pěstované
a přitažlivé pro včely a motýly. Pů-
vodem je ostálka z Mexika, ale ty
jsou nízké a jednoduché. Léta šlech-
tění z nich udělaly mnoho krásných
druhů a barev od bílé až po tmavě
červenou. Na pěstování nejsou
úplně dokonalé, jsou citlivé na hou-
bové choroby a deštivé počasí. Při
sázení chtějí hodně slunce a vzdu-
chu, zinnie nejsou náročné na živiny,
ale za malé přihnojení během vege-
tace budou vděčné. Do vázy řežeme
zinnie, ale i všechny květiny po ránu
nebo po dešti, když jsou jejich buňky
ještě nasyceny vodou déle vydrží
čerstvé. Bylinka, která celá příjemně
voní po citronech a láká k sobě včely
je MEDUŇKA. Ve středověku ji nosily
prosté ženy i dámy v látkových amu-
letech na krku, aby jim přinášela
štěstí v lásce, chránila před vyrážkou
a nevolností. Meduňka obsahuje
hlavně vonné silice a další látky, pů-
sobí sedativně, uklidňuje nervy a po-
máhá proti nespavosti v podobě
čaje. V aromaterapii a v kosmetice se
používá meduňkový éterický olej.
Mezi problematické plevele mělce,
ale zato hojně kořenící patří PÝR
PLAZIVÝ. Jeho rozmnožovací schop-
nosti jsou velké. Do půdy vylučuje
pýr alelopatické látky, které brzdí
růst ostatních plodin na polích i v za-
hradách. Pýr vytváří vzpřímená

stébla zakončená klásky až ze sto
semeny, která dobře klíčí. Horší jsou
u rostliny podzemní oddénky. Jedna
rostlina jich může vytvořit až 30 m.
Tento plevel je citlivý na hluboké
rytí, tak rýt, rýt, vybírat kořínky a ne-
dávat do kompostu. Můžeme zkusit
použít v některých místech totální
herbicid Kaput, Dominátor,… Něco
nového, i když ne nového je PO-
HANKA, na našem území se pěsto-
vala již ve 12 století a byla to
nejoblíbenější potravina. Později
začalo její pěstování ustupovat ale
v posledních letech její obliba stoupá
hlavně mezi vegetariány. Pohanka
má mnoho aminokyselin a dietních
bílkovin pro osoby citlivé na lepek.
Velkým obsahem škrobu a nenasy-
cených mastných kyselin se podílí
na snižování cholesterolu a artero-
sklerosy. V pohance je hodně zinku,
mědi, selenu a rutinu, které jsou dů-
ležité na naše cévy a křečové žíly.
Občas je dobře v našem jídelníčku
nahradit dobrůtky něčím zdravým.
V nových kuchařkách je i několik
receptů z pohanky. V obchodech,
odděleních zdravé výživy je pohanka
v několika podobách, které můžeme
vyzkoušet
Přeji vám hezké prožití jara upro-
střed klidné a rozkvetlé přírody.

Za výbor ČZS Z. Nohejlová



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 4

Od hospody
Vážení čtenáři,
v souvislosti se změnami, kterými prochází Újezdský Zpravodaj,
bychom rádi ve většině čísel uveřejnili hlavní téma, kterému bude
věnovaná vnitřní dvoustrana. Jako první jsme si vybrali téma Po-
lyfunkčního domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velice roz-
sáhlé a živé, věnujeme mu květnové i červnové vydání. Pokusíme se
sestavit mozaiku informací, názorů a možností budoucího využití
této stavby. Uvítáme, když nám pošlete své věcné a nejlépe od-
borné náměty k tématu Polyfunkční dům, jejichž výběr se stane
součástí příštího čísla.

Vaše redakce

Stručně k tématu
1. Městský úřad svolal schůzku spole-

čenských organizací přibližně v roce
2007. Diskuze o možnosti scházení
se výborů - např. skauti, zahrádkáři,
sportovci své zázemí měli, ostatní se
scházeli porůznu - rodiny a podobně.
Byla vyjádřena nutnost zakompono-
vání schůzovních prostorů se záze-
mím do Polyfunkčního domu. Ten
byl tehdy ve stadiu návrhu, respek-
tive návrhu přestavby.

2. Beseda o stavbě a využití Polyfunk-
čního domu roce 2009 - pí starostka
Vlásenková.

3. Stávající využití - v roce 2010 SPCCh
jako první využila Polyfunkční dům
pro Výroční schůzi. Při počtu 130
účastníků nebylo možno se vejít,
obsluha byla téměř amatérská, ozvu-
čení špatné - omluvou je začátek čin-
nosti Polyfunkčního domu.

4. Domníváme se, že horní podlaží,
to znamená bar, sál a podium je po
zvukové a jevištní stránce vhodné
pro všestranné kulturní využití
komorního typu s konzumací občer-
stvení. Lékarnu v dolním podlaží by
uvítali nemocní a staší občané.

5. Původní představa, že zde budou
pošta, lékárna, společenský sál a klu-
bovny pro zájmovou činnost nebyla
dodržena.

Za SPCCh Z. Ladová, 18. 4. 2011

Mám-li napsat pár vět o polyfunk-
čním domě, hned na začátku Vás
prosím o shovívavost, pokud nebu-
dou uvedené časové údaje zcela pře-
sné. Čerpám pouze ze své paměti
a ne z písemných materiálů. Histo-
rie polyfunkčního domu spadá cca
do roků 2005 až 2006, kdy se poda-
řilo paní starostce A. Vlásenkové zís-
kat do vlastnictví obce pozemek tzv.
„Jámu Karel“. Že to byla ostuda obce
nelze popřít. Po koupi pak byla
otázka, co by mělo ve středu obce
stát. Občané s nostalgií vzpomínali
na starý sál Sokolovny, který byl
centrem prakticky veškeré kultury
v obci. Klasický „kulturák“ nebylo
možno realizovat, na to by obec ne-
dostala dotace, musel to být více-
účelový objekt. Pamatuji si, že v ÚZ
i na zasedání Zastupitelstva byli ob-
čané a organizace vyzýváni, aby se
vyjádřili, co by v takovém domě
mělo být. Vzešel požadavek na zaří-
zení České pošty (s jejím umístěním
nejsme smířeni dodnes), na lékárnu
- tady se opomnělo, že jde o nor-
mální obchod, tedy o peníze, a že
žádný lékárník nepůjde do obchodu
bez zázemí ordinací lékařů a ještě
zde byl požadavek na uvolnění pros-
tor školy, které zabíralo Újezdské
muzeum. Dále se jednalo o vzhled

domu. Již stávající domy rodiny
Sikačů a dům dříve rodiny Ťukalů
jsou dominantami křižovatky.
K nim se hledal protipól a projek-
tant stavby navrhl dnes již realizo-
vané řešení. Po otevření jsem
slyšela připomínky, že sál je malý,
mnoho zbytečných vedlejších pros-
torů atd. Vše vychází z požadavků
norem, zákonů a vyhlášek, bez
splnění jejich požadavků nelze žá-
dnou stavbu realizovat. Však si
vzpomeňme, jaké zázemí měli
účinkující dříve za jevištěm, o so-
ciálním zařízení nelze ani psát,
dnes takové řešení není možné.
Polyfunkční dům je určen pro kul-
turní akce a bylo by velkou ško-
dou, pokud by se současné vedení
obce rozhodlo objekt pronajmout
jak se proslýchá na pivovar a tím
by obec zcela ztratila právo rozho-
dovat o využití objektu a tak by-
chom se opět dostali do situace,
že by se občané neměli kde schá-
zet. Tato změna využití by zcela
popřela původní účel výstavby.
O takto závažném a nevratném
rozhodnutí se změnou využití ob-
jektu by měli rozhodnout občané
Újezda v místním referendu.

Blanka Exnerová

Na co si vzpomínám

Trochu historie
Pokusím se se jako újezdský rodák a pamětník o vylíčení krátké histo-
rie předchůdců této nynější stavby.

Původně zde bylo restaurační zařízení, jak se lidově říká hospoda. Její
názvy se měnily podle jmen jejích stávajících majitelů. Jeden z posled-
ních a léta trvajících majitelů byl pan Mráz a od jeho jména i odvozený
název Hostinec u Mrázů. Protože hostinec byl umístěn na výhodném
místě a dobře prosperoval, přistavěl majitel taneční sál a zároveň tělo-
cvičnu s pódiem, trojstrannou galerii s divadelní
scénou ve spojení s místním Sokolem. Sál měl
mnohostranné využití, jako tělocvična, taneční
sál a divadelní scéna, která sloužila místnímu
ochotnickému divadelnímu spolku. Později byla
přistavena na zadní galerii promítací kabina
a sál sloužil po dlouhá léta také jako místní kino.
Odehrával se zde čilý kulturní a sportovní život
v obci. Pořádaly se zde plesy a bály všech spolků
a sdružení, které v obci fungovaly jako Baráčníci,
chovatelé, Hasiči, Myslivecké sdružení, Sdružení
rodičů a přátel školy, fotbalisté, nebo proslavené
sokolské Šibřinky.

V šedesátých letech dvacátého století bylo při-
staveno postranní křídlo, které sloužilo jako od-
kladiště sportovního nářadí a pro umístění
dalších stolů při pořádání plesů. V tomto sále se
konala spousta pravidelných i občasných akcí,
jako byly sokolské akademie, divadelní předsta-
vení místního ochotnického spolku, baletní
vystoupení pod vedením bývalé primabaleríny
Karlínského divadla Máni Hankové – Bendlové.
Koncerty místního orchestru pod vedením pana
Tracha a později Ing Postlera. Dále recitály a me-
lodramy JUDr Antonína Švejnohy za klavírního
doprovodu ředitele Pražské konzervatoře hudby
JUDr Václava Holzknechta, pěvecká vystoupení
Julie Švejnohové s operními áriemi předních
českých i zahraničních skladatelů, několik kon-
certů Českých madrigalistů pod vedením jejich
zakladatele prof. Bohumila Špidry a několik
vystoupení harmonikářského dueta „krále har-
monikářů“ Antonína Brycha a Betty Nejtkové.
Újezd žil nejbohatším kulturním životem ve tři-
cátých letech 20 století a potom i v období obou
totalit a to jak válečné, tak i poválečné.

S příchodem televize koncem padesátých let
začal pozvolna zájem o kulturu opadat, ale
pořád zde „Křižovatka“ jak se kulturní stánek fa-
miliérně nazýval, fungovala jako centrum kultury a lidové zábavy.
S příchodem změny režimu a restitucí byla stavba vrácena potomkům
Mrázovic rodiny. Jeden ze spolumajitelů přišel s velkorysým plánem
výstavby hotelu o 50 pokojích, restaurací, barem a v podzemí s fitnes-
centrem a bazénem. Projekt se začal rozbíhat nejprve zbouráním staré
hospody se zázemím a vyhloubením obrovité jámy pro podzemní
stavbu. V této době zahynul jeden ze spolumajitelů při nehodě na dál-
nici v SRN a banka, než se vyřídila pozůstalost přestala poskytovat
úvěry, vzhledem ke komplikacím s podpisovým právem. To vše nako-
nec způsobilo zastavení stavby a zástavní právo na pozemku ve pros-
pěch banky.

Taneční sál zůstat stát, protože měl být začleněn v téměř nezměněné
podobě do nové výstavby a byla to celkem solidní stavba. Jelikož práce
nepokračovaly a torzo sálu bez zadní stěny valem chátralo, musela být
stavba nakonec stržena pro svou nebezpečnost okolí. To byl definitivní
konec kulturního stánku v Újezdě nad Lesy. Zůstal jen hanlivý název
„Jáma Karel“, který vznikl spojením důsledku vytěžené zeminy (130
nákladních Tater) a křestního jména jednoho ze spolumajitelů.

Tolik k vysvětlení diskutovaného názvu.

Bývalý majitel se pokoušel několikrát jako tichý společník prováděcí
firmy stavbu několikrát neúspěšně rozjet, až to nakonec vzdal a stavbu,
zatíženou několikasettisícovou pokutou od městské části (za sanaci
okolních budov, které hrozily zřícením) nakonec odprodal městské části
Praha 21.

Tím bylo úspěšně korunováno několikaleté úsilí paní starostky Vlásen-
kové, která dovedla využít vhodné příležitosti, sehnat potřebnou
finanční hotovost a staveniště pro obec odkoupit.
Tím se ukončila jedna etapa mnohaleté ostudy, která hyzdila po pěk-
nou řádku let centrum naši městské části. Začalo se uvažovat o vhodné
stavbě, která by zde měla vyrůst, až byl vybrán projekt na výstavbu po-
lyfunkčního domu, ale to už je jiná kapitola.

Pavel Švejnoha

Mozaika názorů

Na křižovatce
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Za první republiky byl kulturní život
Nové Sibřiny a Újezda skutečně na
výši. Fungovaly zde tři činoherní
soubory, jeden soubor operetní, čty-
řicetičlenný zábavní orchestr, dvě
kina. Pro nás už jen těžko představi-
telný kvasící společenský život se ode-
hrával v sálech místních hospod, při-
čemž převážně dělnická Nová Sibřina
disponovala dvěma a převážně úřed-
nický Újezd jedním vhodným sálem
v Hospodě Na křižovatce. Tato hos-

Již od svého příchodu na úřad MČ Praha 21 jsem velmi často veřejností tázán
na různá fakta týkající se Polyfunkčního domu. S tím jsou spojené různé mylné
informace kolující mezi lidmi. Tyto informační šumy ještě zesílily v posledních
týdnech, kdy se opět Polyfunkční dům dostává do střetu zájmu v souvislosti
s plánovaným pronájmem prostor restaurace a baru.

Rozhodl jsem se proto vše uvést na pravou míru a přehledně Vás seznámit se
všemi fakty s Polyfunkčním domem spojenými. Znalost těchto faktů pokládám
za základní předpoklad pro vedení kvaliRkované veřejné debatě o budoucnosti
této budovy.

Rozbor faktů o PD

poda, která stávala v místě dnešního
polyfunkčního domu, měnila svá
jména podle majitelů. Jmenovala se
U Mrázů, U Houdků až nakonec Na
křižovatce. Hospodské sály, které
byly pro četné společenské události
poskytovány zadarmo, byly svědky
náročných a kvalitních činoher,
v nichž někdy hostovali i profesionální
herci z Národního divadla. Secvičo-
vala a hrála se tu opereta, pořádaly
se plesy a sokolské akademie, též ob-
líbené národní večírky (slovenský,
slezský aj.) kde osvětovou část stří-
dala tancovačka. Scházely se spolky
i politické strany a jejich členové si
rozšiřovali obzor na přednáškách
spolkových vzdělavatelů. To, že sály
byly poskytovány zadarmo, není
pravda úplná. Vzhledem k tomu, že
každá hospoda patřila nějakému pi-
vovaru (Velké Popovice, Smíchov,
Plzeň), „pronájem“ byl ke všeobecné
spokojenosti zaplacen konzumací
vypitého piva během společenského
večera.
Bohatý společenský život pokračoval
ve skromější, ale nikoli méně kva-
litní, formě i po dobu protektorátu.
Ohromné vzkříšení pak nastalo po
roce 1945, kdy se presidentovi Bene-
šovi podařilo obnovit skutečnou de-
mokracii. Všeobecné nadšení z konce
války a odhodlání k obnově všech
oblastí života se promítlo i do spole-
čenských událostí, které byly neseny
upřimným vlastenectvím a nadějí do
budoucnosti. Nadšení a ochota lidí
postupně zamrzala během padesá-
tých let, kdy komunisti zastřešili
všechny zbylé spolky a organizace
Osvětovou besedou, která byla sou-
částí tzv. Národní fronty. Tradiční
svátky a slavnosti byly nahrazeny
umělými svátky socialistickými (ví-
tězný únor, MDŽ, MDD aj.), jejichž
ideologická náplň lidi odrazovala.

Skutečnou pohromou pro spolkový
a vůbec společenský život se stalo
zavedení povinné zaměstnanosti žen.
Ochota organizovat veřejný život,
připravovat a nacvičovat kulturní
program byla definitivně ubita nu-
cenou pracovní povinností. Z Hos-
pody Na křižovatce se stala restau-
race Jednota, kino se o sál dělilo s tě-
locvičnou TJ Sokol. Po připojení Nové
Sibřiny k Újezdu se kino vrátilo do
zmodernizovaných prostor dneš-

ního Biliáru Svět, jinak kulturní život
na Nové Sibřině ustal úplně. V res-
tauraci Jednota zůstal jediný sál,
v němž se tělovýchova střídala s po-
řádáním plesů. K restauraci přista-
věli tzv. agitační středisko pro stra-
nická školení a jednání zastupitel-
stva. Na sovětské filmy, které musely
být povinně na programu kina,
nikdo nechodil a lidi bojkotovali
i schůze zastupitelstva.
Po roce 1989 byla Jednota (Hospoda
Na křižovatce) vrácena v restitučním
řízení rodině Mrázových. Majitel,
trvale žijící v Bělehradě, začal se sta-
vebními pracemi, provedl demolici
původního objektu a vybagroval pros-
tor pro stavbu podzemních garáží (je
s podivem, že ačkoli je všeobecně
známo, že spodní voda v Újezdě je
mimořádně agresivní, mnoho sta-
vebníků se spoléhá na moderní izo-
lační technologie, za cenu obrov-
ských nákladů jdou pod zem a dříve
nebo později jsou vytopeni). Pokra-
čování stavby přerušila tragická au-
tomobilová nehoda, v níž tento maji-
tel zahynul. Nastala etapa dědických
tahanic, do nichž se nakonec vložil
újezdský úřad a pozemek s vybagro-
vanou jámou, v níž mezitím vzniklo
jezírko, odkoupil. V tehdejší Komisi
výchovy a vzdělávání (KVV), jejímž
jsem byl členem, jsem inicioval myš-
lenku založení Újezdského muzea,
od které jsem v 70́ letech radši us-
toupil, neboť socialistické orgány po-
žadovaly pouze muzeum dělnického
hnutí v Újezdě (!) Připravil jsem pro-
jekt dvoupodlažní mnohoúčelové
budovy, v jejímž přízemí by byla hos-
poda s tanečním sálem, v prvním
poschodí muzeum a prostor pro po-
řádání rekvalifikačních kursů a na-
hoře byt správce a dvě klubovny pro
místní spolky. Myšlenka prostorů
pro rekvalifikační kursy byla v té

době velmi aktuální a podporovaná
vedením Prahy i Evropskou Unií.
Částku 100 milionů potřebnou na
stavbu by tak Újezd získal částečně
od Prahy a částečně z dotace EU.
Projekt schválený Muzejní radou
a KVV jsme předložili Radě MČ asi
v r. 2005. Mezitím už od r. 2004 začlo
fungovat Újezdské muzeum v bu-
dově Masarykovy školy. Asi půl roku
od předložení našeho návrhu jsme
byli informováni, že Rada zpraco-

vává vlastní projekt, na jehož prove-
dení dostane celou potřebnou
částku od pražského magistrátu při
dodržení určitých podmínek, o nichž
ale nemám přesné informace. Ke slí-
benému umístění pošty a lékárny do
tohoto domu nebyl zpracován žádný
průzkum, probíhalo pouze politické
jednání. Muzeum mělo být umís-
těno do jakéhosi meziprostoru za za-
mýšlenou poštou. Když se ukázalo,
že lékárna v budově nebude, bylo
Muzeum nastěhováno do prostor za-
mýšlené lékárny společně s klubo-
vou místností. Muzeu toto uspořádá-
ní vyhovovalo, líbila se nám i úroveň
restaurace Level a s jejím nájemcem
jsme měli domluveny tři akce ročně
v sálu zadarmo. Jsem přesvědčen, že
koncept hospody a kavárny by měl
být v tomto domě zachován, hos-
poda ale potřebuje kvalitního a trpě-
livého nájemce, protože klientela
a stabilní provoz se nevytvoří dřív
než za dva roky.
O návrzích na využití polyfunkčního
domu se hodně diskutuje na Komisi
spolupráce, osvěty a vzdělávání
(KSOK), plány na kulturní využití ma-
xima prostorů ale narážejí na vysoké
náklady nutné pro provoz domu.
Újezdské muzeum je využíváno pro
poučení i potěšení, velkou radost
máme ze zájmu dětí. Konají se ver-
nisáže, koncerty, prostor využívají
některé spolky a konají se zde pravi-
delná setkání Českobratrské církve
evangelické. Kdyby se Muzeum vrá-
tilo do lékárny a rozšířio se tak klu-
bové zázemí, mohla by v dnešních
prostorách Muzea vzniknout třeba
čajovna nebo kavárnička, jejíž nájem
by přispěl na placení nákladů pro-
vozu dnešního polyfunkčního domu.

vyprávění PhDr. Miloše Schmidta
zaznamenala Zita Kazdová

Od hospody Na křižovatce k Polyfunkčnímu domu

Zpracování projektové dokumentace

Usnesením ze dne 24. 5. 2006 pověřila bývalá rada naší městské části bývalou
starostku pí Andreu Vlásenkovou podpisem smlouvy se společností RHM, spol. s.r.o.
ve věci zpracování studie obchodního záměru, projektové dokumentace pro územní
řízení, stavební povolení a pro výběrové řízení na dodavatele stavby v celkové hod-
notě 2 284 800 Kč.

18. 9. 2006 podepsána další smlouva s RHM, spol. s.r.o. sjednávající s touto spo-
lečností zajištění projednání dokumentace s orgány státní správy, vykonávání
autorského dozoru v rozsahu cca. 10 h týdně po dobu 14 měsíců, zajištění doku-
mentace ke kolaudačnímu řízení, projednání vlivu stavby na životní prostředí. Práce
byly nasmlouvány v objemu 797 300 Kč.

Výběr dodavatele stavby

Krátce po zpracování dokumentace bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
stavby Polyfunkční dům. Hodnotící kritéria byla stanovena takto:

1. Cena 40%
2. Platební podmínky 30%
3. Termín provedení 15%
4. Záruka 10%
5. Lhůta pro odstranění vad 5%

Výběrového řízení se zůčastnily pouze dvě společnosti a to tyto:

1. Betonstav Teplice a.s. - nabídková cena: 80 241 390 Kč, zhotovení do 15 měsíců
2. Navatyp a.s. - nabídková cena: 83 366 496 Kč, zhotovení do 20 měsíců

Vítězem výběrového řízení a dodavatelem stavby se tedy stala společnost Betonstav
Teplice a.s..

Zahájení a průběh stavby

Dne 8. 8. 2007 podepsána smlouva s Betonstav Teplice a.s. na realizaci stavby
Polyfunkčního domu. 1. 9. 2007 zahájena stavba, plánované dokončení stavby bylo
předpokládáno za 20 měsíců.

Dále uvádím seznam dodatků ke smlouvě s Betonstav Teplice a.s., které byly
podepsány v průběhu stavby a jejich význam.

1. dodatek ze dne 19. 10. 2007 - Změna vnitřního členění díla.
2. dodatek ze dne 18. 12. 2007 - Navýšení ceny díla o částku 6 875 937 Kč, pro-

dloužení doby dokončení I. etapy díla, změna
platebních podmínek.

3. dodatek ze dne 11. 6. 2008 - Navýšení ceny díla o částku 8 147 837 Kč
4. dodatek ze dne 11. 6. 2008 - Změna vnitřního členění díla.
5. dodatek ze dne 15. 10. 2008 - Stanovení termínu dokončení stavby na 30. dubna

2009.
6. dodatek ze dne 17. 12. 2008 - Dodávka a montáž EZS za cenu 365 893 Kč.
7. dodatek ze dne 7. 5. 2009 - Vyplacení pozastávky v objemu 10% z ceny díla,

vyplývající ze smlouvy o realizaci díla, zpět spo-
lečnosti Betonstav. Oproti tomu byla společností
Betonstav předložena bankovní záruka 5 mil. Kč.

Celková cena díla bez projektových prací činila částku 95 631 057 Kč, cena díla včetně
projektových prací činila částku 98 713 157 Kč včetně DPH.

Provoz Polyfunkčního domu

Dle celkového vyúčtování za rok 2010 byly celkové náklady na provoz PD k datu
1. 10. 2010 spočteny na částku 1 382 128 Kč. Nutno podotknout, že částka 302 270
Kč byla mimořádná z důvodu havárie automobilu. Provoz Polyfunkčního domu tedy
rozpočet MČ zatěžuje částkou cca. 100 000 Kč/měs..

Příjmy Polyfunkčního domu

Ve spodním patře jsou jedinými nájemci knihovna a muzeum provozované MČ, tedy
z tohoto žádné příjmy neplynou. Jediným skutečným nájemcem je Taneční škola
v prvním patře, která funguje na základě dočasné smlovy původně na částku
15 000 Kč/měs. včetně energií. Tuto smlouvu jsme z důvodu minimalizace ztráty
plynoucí z provozu PD na přelomu roku upravili dodatkem na částku 30 000 Kč/měs..

Současný stav Polyfunkčního domu

Po svém příchodu na úřad MČ jsem zahájil technický audit stavby PD, jehož výsled-
kem je prozatím odeslání obsáhlého reklamačního dopisu, řešením chybně fungu-
jící vzduchotechniky a mnoho dalších věcí. Technický audit směřuje převážně
k omezení vysokých nákladů na energie.

Pro mizivý zájem ze strany potencionálních pronajímatelů byla výběrová řízení vy-
psána opakovaně. Zatím poslední kolo VŘ vyhrál projekt pivovaru s restaurací.
Smlouva ještě není podepsána, řešíme technické souvislosti a zejména podmínky
smlouvy tak, aby byla kulturní náplň provozu domu zachována.

Stanislav Kyzlink /TOP 09/
místostarosta MČ Praha 21



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 6
placená inzerce

Nabídka stravování 
a ubytování v Klánovicích

Střední škola hotelnictví 
a gastronomie nabízí:

• ubytování v různých
cenových relacích

• uspořádání společenských
a rodinných akcí

• cenově výhodné stravování                    
menu za  65,- Kč (polévka,
výběr ze 3 jídel, čaj)
možnost objednávek 
i odhlášek přes internet
možnost odběru obědů s sebou

Informace: 
732 799 561, 736 754 766,
736 754 757

ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚJEZD NAD LESY
V naší mateřské škole rodinného typu nabízíme dětem od 2 do 6 let zábavné hry
a aktivity, při kterých se nenásilně, pohybem, s písničkami  a z přirozených
situací učí angličtině. Zkušení pedagogové používají osvědčené metodologické
postupy, které aplikují v tématických programech šitých na míru malým
skupinám dětí. Předškolní děti mají pravidelné výukové bloky přípravy na školu
dle Rámcového vzdělávacího programu ČR.

NOVINKY
Pro velký zájem o výuku angličtiny, jsme v letošním roce otevřeli „ Odpolední anglický klub“ pro děti
od 4 do 9 let. Výuka probíhá 2x-5x týdně od 14 do 17 hod. Nástup je možný v průběhu celého roku.

S velkým nadšením jsme přijali pozvání podílet se sponzorsky a organizačně na akci „ Tři pro zdraví“,
kde jsme připravili program pro nejmladší účastníky.

19. 5. 2011 od 15 hod, pořádáme v naší MŠ Újezd nad Lesy Den otevřených dveří. Tento bude v
duchu prodejní výtvarné výstavy , jejíž výtěžek věnujeme Dětskému Domovu v Klánovicích. K vidění
budou obrázky, fotky a koláže malých i velkých umělců. Celé odpoledne budou dětem k dispozici
výtvarné potřeby a náměty všeho druhu. Každý výrobek bude odměněn! Připraveno bude i malé
občerstvení.
Pokud rádi malujete a tvoříte, neváhejte nám zaslat svou práci do 10. 5. 2011 na adresu:
Kindergarten, Luníkovská 2454, Újezd nad Lesy 19016

S dotazy nás kdykoliv kontaktujte na telefonu: 773 565 806 nebo 733 321 231, 
nebo na mailové adrese: ujezd@kindergarten.cz

Doučování českého jazyka 
pro základní i střední školu 

Tel.: 777 278 891 

STAVBY, REKONSTRUKCE - ZEDNÍK, 
INSTALACE, ELEKTRO VČ. REVIZE

Záruka 3 roky. Profesionální práce. 
OBJEDNÁVKY: 

e-mail: prahazednik@seznam.cz, mob.: 603 410 400

FIREMNÍ ANGLIČTINA
Chcete si zlepšit svoji angličtinu?

Konečně se rozmluvit?
Jazykové kurzy pro Vaše zaměstnance?

� Jsme certifikované lektorky AJ s několikaletou praxí a vysokoškolským
pedagogickým vzděláním

� Nabízíme kurzy šité na míru dle Vašich potřeb, výuka probíhá přímo ve Vaší firmě
� Efektivní propojení různých vyučovacích metod: konverzace, vysvětlení

gramatiky, poslechová cvičení, anglické reálie, slovní hry 
� Základy business angličtiny 

(např. telefonování a korespondence)
� Zvýhodněná cena 385 Kč/45 minut při podpisu smlouvy do konce května

a minimálním počtu 2 vyučovacích hodin v jednom bloku

KONTAKT E-mail: firemniaj@gmail.com 
Telefon: 608 958 731

Přeprava dodávkou 

Volkswagen LT, 

kontakt: 602 316 085

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
v této lokalitě (Újezd  n./L., Klánovice, Šestajovice,
Úvaly, Jirny, Běchovice, Koloděje, Dubeč). 
2+1, 3+kk nebo 3+1. Nezařízený. Prosím nabídněte.

Tel.: 731 515 295

Přenechám byt v probíhající 
levné privatizaci 2+kk, P - 5 Barrandov
za státní byt 2+1 na Rohožníku. 
Tel: 737 084 060

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 ZELENÁ ÚSPORÁM

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - dle tel. domluvy

Jaroslav Brtek
Nabízíme: - 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)

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

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

GEODETICKÉ PRÁCE
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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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 Elektro Staroklánovická
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

Domácí spotřebiče za výhodné ceny

elektromateriál, baterie,

sáčky do vysavačů

sběrna Fotolabu

Tel.: 272 705 070

www.prackymycky.cz

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

Tel.:  244 468 202,  604 613 804Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

Nově otevřeno na Blatově
od 3/2011
Pro Andílky

Starokolínská 192
Praha 9 - Újezd n./L.

Pro Andílky + zdravá a BIO výživa!!!
Husova 684, Úvaly, 250 82

Mob.tel.: 774 056 116
proandilky@seznam.cz

Otvírací doba 
pro oba obchůdky je stejná:
Po - Pá 9:00 - 17:00 hod.

So 9:00 - 11:00 hod
Neděle zavřeno

Milé maminky, ta�nkové, babičky ...
Srdečně Vás zveme do nově otevře-

ného (dalšího) obchůdku Pro Andílky,
kde můžete nakoupit např. 

výživu, čaje, kosme�ku, lahvičky, 
chůvičky, sterilizátory, odsávačky
mléka, hračky, knížky, oblečení ...



INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID  

RODINNÉHO DOMU   

TEL. 774 242 204

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● recyklát, tříděná zemina

●● přeprava materiálu

●● multikára, avia, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

sm
lu

vn
í

ceny

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 
Tel: 774 938 082 – Viktor

www.wiledi.cz 
MASÁŽE - 1/2 hodiny 250 Kč

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• reflexní

• klasická
• čínská tlaková 

• detoxikační
• na hubnutí

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

NOVĚ 
MASÁŽ HLAVY

A DEKOLTU

Nabízím služby
- doučování dětí 1. stupně 
- příprava předškoláků do 1. třídy 
- hlídání dětí – příležitostně i pravidelně 

Mám pedagogickou praxi. 
Mgr. Jitka Tmějová      Tel: 777 67 00 37

Expert na právní vztahy 
k nemovitostem
Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

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

PORADNA ATAVA 
speciálně pedagogické poradenství 

pro děti a dospělé 
PaedDr. Tatiana Procházková 

Tel: 604 894 008
více informací na webu: atava.prochazkovi.name

phone.újezd.net

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ8 strana
placená inzerce



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

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

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

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

VEŠKERÉ ELEKTROPRÁCE 
včetně revizí, drobné řemeslné 
údržbářské práce v domě/bytě
Petr Urban, tel: 602 66 14 06

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
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V době, kdy odesílám tyto informace
do redakce Zpravodaje, probíhá
v našem muzeu mimořádně úspěš-
ná výstava o hudebnících, žijících
v Újezdě, nazvaná „Rodina Švejno-
hových a příbuzní“. Podrobnosti o ní
jste si mohli přečíst v příspěvku re-
daktorky Újezdského zpravodaje
a jedné z tvůrkyň scénáře slečny
Martiny Nejtkové.
Pro značný zájem byla výstava pro-
dloužena do soboty 23. dubna. Dů-
kazem zajímavosti a divácké přitaž-
livosti této výstavy je skutečnost, že
po ukončení výstavy v Újezdě nad
Lesy bude v téměř stejném rozsahu
instalována v prostorách kina ve
Varnsdorfu.
Od soboty 30. dubna probíhá v na-
šem muzeu výstava o historii a sou-
časnosti Újezdského zpravodaje.
O vernisáži a koncepci této výstavy
přineseme informace v příštím čísle
Újezdského zpravodaje.
Poslední akcí v 1. pololetí roku 2011
bude vyhodnocení 3. ročníku bie-
nále literární soutěže pro děti a mlá-
dež od 6 do 15 let nazvané „Naučná
stezka Újezda“. Na vernisáži této
akce, která se uskuteční dne 2. 6.
2011 v 17:00 hodin v našem muzeu,
proběhne vyhlášení vítězů jednotli-
vých kategorií a předání knižních
poukázek, kdy si odměnění účast-

Naše mateřská škola obdržela tento
e-mail:
„Vážení přátelé a všichni lidé s dob-
rým srdcem dovolte nám, abychom
se na Vás obrátili s žádostí
o podporu akce, o které jsme pře-
svědčeni, že má mimořádný význam
i hluboký smysl, neboť se v tomto
případě týká těch nejdůležitějších
pro budoucnost společnosti, ale zá-
roveň nejzranitelnějších, a sice dětí“.
A protože nás někteří již dobře
znáte, tak lehce uhodnete, že náš
zájem o další informace vzrostl, jak-
mile jsme zjistili, že jde o pomoc
dětem. Ve školce jsme se všichni již
dobře poznali a jsme naladěni na
stejnou notu. I na naše děti společně
působíme a vychováváme je tak, aby
nebyly lhostejné, lakomé, sobecké
a aby uměly soucítit a aktivně se
účastnily možné pomoci dětem,
které nemají takové štěstí spokojeně
si žít. A tak jsme ani chvíli neváhali
a společně se zúčastnili humanitární
pomoci afghánským dětem. Všichni
z rohožnické školky (i sousedi a přá-
telé rodičů) se velmi aktivně zapojili.
Nasbírali jsme spoustu dárků - hra-
ček, oblečení, papírů, pastelek a hy-
gienických potřeb a stále si povídali
o tom, jakou radost děti z Afghánis-
tánu budou mít, až jim vojáci vše
předají. 13. dubna v 8.30 ráno zasta-
vilo před školkou velké vojenské

Újezdský oddíl taekwondo je jeden z nejlepších ve sportovním zápase Kyorugi
v České republice. Jedná se o olympijskou disciplínu a snad i proto je zápas
v taekwondo tak oblíbený a atraktivní. Sportovní zápas ovšem není jediné
odvětví, ve kterém se dá v Taekwondo WTF soutěžit. Další možností je cvi-
čení sestav zvané Poomse, což je cvičení podobné katám v karate. Újezdský
oddíl Kangsim se v loňském roce s menším týmem závodníků začal účastnit
právě závodů v sestavách a ukázal, že má v této oblasti velký potenciál.
Na začátku letošního roku byl na základě svých výsledků pozván do repre-
zentace Poomse, kterou vede korejský mistr Lee Youn Jae, náš závodník
Kryštof Pikner. Kryštof je velice všestranný a nadaný sportovec. Na tatami se
předvádí jako skvělý bojovník ve sportovním zápase, ale zároveň i ve cvičení
sestav. Společně s reprezentací odjel 4. března do Belgického Tongerenu na
Open Challenge Cup, svůj první turnaj mimo Českou republiku. Naše zkuše-
nosti se závoděním v sestavách nejsou ješte velké, proto jsme očekávali od to-
hoto výjezdu spíše získání zkušeností než cenných kovů. Kryštof byl
v kategorii s osmnácti dalšími soupeři z Belgie, Itálie, Francie, Holandska
a Česka. Předvedl ale neuvěřitelné úsilí, na závod se perfektně připravil a zís-
kal skvělou bronzovou medaili.
Velmi tím podpořil celý český tým, který i díky němu nakonec obsadil celkové druhé místo, což je v takové konku-
renci obrovský úspěch. Kryštof si tak zaslouží velkou pochvalu a dík za reprezentaci újezdského taekwonda. Pro
ostatní závodníky je to velká motivace a pro celý tým potvrzení jeho kvalit. Do dalších závodů přejeme Kryštofovi
i ostatním mnoho úspěchů. Zuzana Lincová, trenérka SK Kangsim

Masarykova ZŠ
PLÁN AKCÍ
KVĚTEN 2011

1. třídy projektové dny, Petřín,
škola v přírodě, 1. E

2. třídy projektové dny,
divadlo Minor, ZOO Trója

3. třídy projektové dny , Pražský hrad,
škola v přírodě, 3. C

4. třídy projektové dny, Říp exkurze, Toulcův dvůr - lesy
5. třídy projektové dny

18. 5. 2011 od 17:00 hod. informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve školní
jídelně Staroklánovická 230 (v parku). Rodičům budou představeny paní učitelky,
dozví se, do jaké třídy bylo umístěno jejich dítě a budou seznámeni s organizací za-
hájení školního roku 2011/2012.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Dne 31. 3. 2011 se v divadelním sále v budově Masarykovy ZŠ uskutečnilo
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Paní učitelky tak navázaly na tra-
dici některých kolegyň, které již v minulých letech pořádaly pasování na čte-
náře ve svých třídách.
Slavnostnímu aktu předcházel ve školní čítárně dopolední program pro
I. třídy, který připravily pracovnice nakladatelství TOVT. Zábavnou formou
představily dětem knihy přiměřené jejich věku a znalosti čtení.
Odpoledne pak všechny zúčastněné přivítala v Čtenářském království paní
zástupkyně Mgr. Vladana Vacková. Jednotlivé třídy se se svými krátkými
vystoupeními představily králi Knihoslavovi I. (tím byl pan ředitel Mgr.
Miroslav Kurka). Po té byly děti králem pasovány na čtenáře a přivítány
v Řádu čtenářském. Na památku obdržely Čtenářský glejt, záložku s desate-
rem čtenáře a čtenářský průkaz do místní knihovny. Na závěr noví čtenáři
složili slavnostní slib: Milý králi Knihoslave, slibuji Ti nyní čestně, že budu
dobrým čtenářem a všech knížek ochráncem!!!

Masarykova ZŠ

Milí čtenáři,
Právě jste dočetli květnové vydání Újezdského Zpravodaje. Změnil se formát a ve-
likou změnou je to, že Zpravodaj bude od nynějška distribuován zdarma do všech
újezdských poštovních schránek. Současně vás zveme na nové webové stránky
městské části www.praha21.cz, kde bude Zpravodaj dostupný v elektronické po-
době. Ve většině čísel najdete hlavní téma vydání, které se bude týkat aktuálních
problémů Újezda a bude je představovat z různých úhlů pohledu. Předložili jsme
vám toto „nulté číslo“ a doufáme, že jsme vám připravili příjemné májové čtení.

Vaše redakce

Blahopřání k narozeninám
V měsíci květnu oslaví životní

jubileum paní
Zdeňka Nohejlová.

Přejeme životní pohodu, štěstí
a zdraví.

Manžel a dcera s rodinou

Újezdské muzeum informuje
níci budou moci ve zdejším knihku-
pectví zakoupit knihy dle vlastního
výběru. Finanční částku na odměny
věnoval Úřad MČ Praha 21 – Újezd
nad Lesy. Hudební úvod k vernisáži
obstarají frekventanti hudebních
kursů při Újezdské knihovně.
Na základě jednání, které proběhlo
s vedením MČ Praha 21, budete mož-
ná moci sledovat informace o našem
muzeu a jeho aktivitách i na inter-
netu. O zahájení této činnosti Vás bu-
deme včas informovat.
Zásluhou místopředsedkyně MRÚM
paní Ing. Evy Danielové bylo vyhod-
noceno opravdu krásné logo Újezd-
ského muzea. To bylo schváleno na
schůzi MRÚM dne 6. 4. 2011.
Uvedeno v život bude při vernisáži
30. dubna panem starostou RNDr.
Pavlem Roušarem.
Pan Jaromír Fuchs dal k dispozici na-
šemu muzeu k naskenování několik
fotografií z jeho pobytu v PTP. Jsme
mu velice vděčni, protože kromě
mých několika fotografií z mého po-
bytu v PTP Hvězdov, nemáme více
dokladů o pobytu našich občanů
v těchto zařízeních z let 1950 – 1958.
S radostí jsme uvítali dar několika
desítek fotografií, pohledů, vysvěd-
čení a úředních listin, které na po-
pud členky MRÚM paní PhDr.
Jaroslavy Jiráskové věnoval našemu

muzeu pan Josef Mika ze svého ro-
dinného archivu. I když menší část
bude chtít po naskenování vrátit,
jedná se o mimořádně zajímavé
a vzácné doklady o životě zdejších
občanů od poloviny 19. století do
konce 20. století. Jeho doklady jsou
o to zajímavější, že pan Mika je pří-
mým potomkem z desítky němec-
kých rodin. Tyto rodiny byly
převedeny do obce, která byla 144
let neobydlená, rozhodnutím Marie
Terezie a jejího syna Josefa II. Plnili
tak plán, aby po zgermanizování vět-
šiny měst byla dokončena germani-
zace českého venkova. Ovšem ani
kolodějská škola, která po terezián-
ské reformě učila jen německy, ne-
mohla zabránit tomu, aby z nich ve
druhé až třetí generaci české ne-
věsty a čeští ženiši neudělali Čechy.
Protože na fotografiích jsou často
školní, baráčnické, sokolské a jiné
skupiny, uspořádáme po letních
prázdninách v muzeu akci, během
níž poprosíme pamětníky, aby nám
pomohli identifikovat jednotlivé
osoby na snímcích.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

„DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“
auto s vojáky, v čele s poručíkem Ko-
tenem a náměstkem ministra ob-
rany pro personalistiku Michaelem
Hrbatou, který nad celou sbírkou
převzal patronát. Přijeli i s hercem
Jiřím Krytinářem, který dětem slíbil
další spolupráci. Přišli si s dětmi po-
povídat a poděkovat jim za jejich
dobré srdíčko a za to, že se podělily
o své hračky s dětmi z Afghánistánu.
Vojákům se moc líbily školkové pos-
týlky a toužili se opět vrátit do dět-
ských let, ale děti jim vysvětlily, že na
jejich postýlky už opravdu přerostli
a tak se raději vydali prozkoumat vo-
jenskou Tatru. To se dětem moc lí-
bilo, nikdo se nenechal zahanbit
a umožnil vojákům rozcvičku. Vojáci
postupně každého vysadili do auta
a já myslím, že to byla ta vysloužená
odměna za dobrý skutek. Odměna
pro paní učitelky byla také velmi
milá. Každá z nás dostala růži, knihu
a celá školka byla odměněna děkov-
ným listem a upomínkovou plaketou
za hluboce lidský přístup k humani-
tární sbírce pro Afghánistán.Těšíme
se již na další spolupráci a chceme
touto cestou všem zúčastněným po-
děkovat za velmi milý přístup k dě-
tem, ochotu a trpělivost a přejeme
mnoho úspěchů a spřízněných duší.
Eva Králová, MŠ Rohožník.
(článek od majorky Pavly Polákové
najdete na www.army.cz)
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BRONZ Z BELGIE
PRO ÚJEZDSKÉHO REPREZENTANTA

Na poslední chvíli...
Region Pošembeří a MAS Říčansko
zvou na sobotu 7. 5. 2011 na Cesty,
které nás spojují - obnovení cest
v regionu. Podrobné informace na

www.cestyspoluprace.eu
Symbolicky se cesty spojí na slavnosti
u sluštického kostela v 15.30 hod.


