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Vážení a milí spoluobčané,
tentokrát se vrátím k červnovým po-
vodním. Pokud jsem v minulém čísle
děkoval řadě dobrovolníků, kteří
připravili vydařený program Běhu
za újezdskou sovou, Čarodějnic
a Dne Země, velmi rád dnešní podě-
kování věnuji dobrovolným hasičům
v Újezdě.
Zaslouží si to měrou vrchovatou! Po-
mohli spoustě lidí v akutní a nelehké
situaci, když voda ohrožovala jejich
majetky a způsobovala značné ško-
dy. Pracovali obětavě a bez odpo-
činku. Kromě pomoci v Újezdě také
pomáhali stavět protipovodňové stě-
ny v centru, kde byla situace skuteč-
ně velmi dramatická. Měl jsem už
dříve možnost poznat a seznámit se
s újezdskými hasiči a musím říct, že
v dobách klidných i takto vypjatých
jsou skvělá parta. Pravidelně se
scházejí, odborně se vzdělávají, na-
cvičují. Vyrůstá mezi nimi nová ge-
nerace, která přebírá zkušenosti od
svých starších kolegů a tradice dob-
ře fungujícího spolku je zachována.
Jsem moc rád, že tu jsou a budou
i tehdy, když jich bude opět třeba.
Děkuji také Městské policii a Policii
ČR, která se svých úkolů zhostila na
výbornou a poděkování jim právem
náleží.
Povodním je věnován článek uvnitř
tohoto čísla, zde mi dovolte násle-
dující výzvu. V Újezdě byly zatopeny
pozemky, domy i několik ulic. Aby
bylo riziko opakování stejné situace
co nejmenší, je třeba navrhnout
a v budoucnu realizovat řadu třeba
i drobných protipovodňových opa-
tření. Pokud jste tedy byli zaplaveni,
nebo bylo zaplaveno vaše nejbližší
okolí, rádi bychom od Vás získali fo-
tografie zatopených oblastí a - což
považuji za důležité - doporučení
možných opatření, která jsou zalo-
žena na vaší zkušenosti. Lokální zna-
lost prostředí je v tomto případě ne-
nahraditelná! Chcete-li pomoci, pro-
sím pošlete své podněty či fotografie
na adresu starosta@praha21.cz. Po
prázdninách zorganizujeme veřejné
projednání s cílem shromáždit co
nejvíce podnětů a informací o tom,
jak nezvladatelné velké vodě před-
cházet a navrhneme plán budoucích
opatření.
Přeji vám krásné léto a školákům
bezstarostné prázdniny plné zá-
žitků.

Pavel Roušar, starosta

20. 7. OKOLO VIDRHOLCE : Okrašlovací spol. Klánovice pořádá XIV.
ročník setkání a jízdu historických vozidel. 12:30 – 17:00 hod
Start od hotelu SMOLÍK, Staroklánovická 204, Praha 9.
Startovné dobrovolné. Těšíme se na Vás!

31. 8. Den zdraví a Cesta za pokladem skřítků. 2 v 1 !!!
Od 10:00 hod na Multifunkčním hřišti v Čentické ul.
Společně pořádá ÚMČ Praha 21, Rarášek a Maminy z újezdské
roviny. Zajištěn je bohatý program, srdečně zveme malé i velké.

7. 9. Vernisáž výstavy Archeologie přemyslovských Čech od 10:00
hod v ÚM. Ojedinělou výstavu pořádá Újezdské muzeum ve spolu-
práci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

10. 9. Aktivní den pro všechny.
Pořádá ÚMČ Praha 21. Od 14:00 hod na Multifunkčním hřišti.

11. 9. Dopravní generel, projednání komunikačních sítí, ČD, MHD,
bezbariérovosti atd. od 17:00 hod v sále Masarykovy ZŠ.

15. 9. Újezdské Kolodění – Rarášek zve na tradiční dětský závod na
všem, co má kolečka. 15:00–18:00 hod, na Multifunkčním hřišti.

16. 9. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, od 16:00 hod v sále
Masarykovy ZŠ.

18. 9. Čaj o páté se starostou, od 17:00 hod do zasedací místnosti
ÚMČ. Přijd́ te besedovat o tématech, která Vás zajímají.
Srdečně Vás zve starosta!

21. 9. Újezdské posvícení, od 10:00 hod celodenní program na Multi-
funkčním hřišti v Čentické ul.

23. 9. Cyklogenerel, projednání cyklistických tras v návaznosti na
dopravní generel. 17:00 – 20:00 hod v sále Masarykovy ZŠ.

V září proběhne na Multifunkčním hřišti 3. chovatelský den.
Datum a program bude zveřejněn v ÚZ, na vývěskách MČ a na
www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz a www.praha21.cz

Obrázkem Cyrila a Metoděje, prací žáků 4.E pod vedením paní učitelky Táni Svobodové si při-
pomínáme státní svátek 5. července a 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Újezdská škola vyvěsila černý pra-
por. Odešla osobnost, která jí dala
mnoho.
Vychovala stovky žáků, kteří vzpo-
mínají na její hodiny literatury
a dějepisu a ještě dnes někteří s ná-
dechem pýchy hlásí „mne učila
pravopis Jarka Jirásková!“

Do újezdské školy nastoupila roku
1952. Mladá vzdělaná doktorka filoso-
fie se pro žáky stala autoritou, přísnou,
ale přátelskou, stala se vzorem. Z funk-
ce zástupkyně ředitele školy, kterou za-
stávala v 60. letech, musela odejít po
roce 1968, ale přesto, či právě proto dál
ovlivňovala žáky i kolegy svými pev-
nými morálními postoji a vlastenec-
tvím.
My, kdo jsme přišli pokračovat v její
práci v 80. letech, jsme se s doktorkou
Jiráskovou sice už nepotkali na škol-
ních chodbách, ale poznali jsme ji záhy;
postavou nenápadná, drobná dáma,
jejíž slovo má však váhu: dr. Jirásková si
myslí toto, dr. Jirásková organizuje pro
učitele zájezd, zeptáme se na to dr.
Jiráskové ...
Navštěvovali jsme ji rádi, pociťujíce
lehký ostych před jejím kultivovaným,
vždy spisovným projevem, před jejími
znalostmi a rozhledem. Vždy bylo
o čem mluvit, vždy ochotná předat
něco ze svých zkušeností, obohacovala

každého a každý stál o její přátelství.
Projevovala neutuchající zájem o školní
výuku a výchovu mladé generace, o po-
litický vývoj; zdatná diskutérka, s níž
lze i vášnivě nesouhlasit, plná energie,
již vložila i do služby obci v komisi vý-
chovy a vzdělávání, plná nápadů a či-
norodosti.
Osobnost, na niž se s úctou a úsměvem
vzpomíná.
Naposledy Tě důvěrně oslovíme, jak
jsme byli zvyklí. Jaruško, děkujeme za
vše.

Tví vděční
kolegové z Masarykovy základní školy

Povodeň u lesních
skřítků
Blížila se první červ-
nová neděle (2. 6.),
termín tradiční újezd-
ské akce pro děti -
Cesta za pokladem
skřítků. V loňském
roce se na trasu lesem, spojenou s
plněním úkolů 7 lesních skřítků, vydalo
skoro 300 dětí s doprovodem rodičů.
Bohužel však příroda ukázala, jak je
mocná a lesní domečky skřítků byly
bouřkou přes noc vyplaveny. Strážce
pokladu měl hlídal truhlu s pokladem
a lesní víla se chtěla pochlubit novými
šaty. Poprvé za 5 let byla trasa opravdu
neprůchodná a akce musela být zru-
šena. Nicméně se nám podařilo do-
mluvit náhradní termín a naší akci
uskutečnit na konci prázdnin, tedy
v sobotu 31. srpna. Cesta za pokladem
skřítků bude letos spojena s akcí měst-
ského úřadu Prahy 21 Den zdraví.
O zábavu tedy rozhodně nebude nouze
a nezbývá, než si držet palce a doufat,
že počasí tentokráte vyjde. Více info na
www.rarasek21.cz Iva Taške

Hluboce lituji úmrtí čestné ob-
čanky Újezda nad Lesy, paní pro-
fesorky Jaroslavy Jiráskové. Za
sebe i za Úřad Městské části vy-
jadřuji soustrast pozůstalé ro-
dině a soucítím s osobní ztrátou
všech, kteří paní Jiráskovou znali,
vážili si jí a měli ji rádi.

Pavel Roušar, starosta

V ČERVNU NÁM KRÁSNĚ
ROZKVETL LILIOVNÍK

Během června rozkvétal v Ježkově
parku – prostranství ohraničeném uli-
cemi Klešická, Kojická a Vlkanovská -
Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron
tulipifera). Pokud jste jej v květu ne-
zastihli, nevadí, i v současné době tam
kvete mnoho zajímavých dřevin a do-
konce tam hojně rostou muchomůrky,
takže si budete připadat jako v po-
hádce. Procházka a relaxace v tomto
parku Vás jistě příjemně a pozitivně
naladí.

Za OŽPD Martina Kopecká

foto M. Nejtková

foto M. Kopecká

foto E. Danielová
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Ve zpravodaji MS ODS v článku Kam s ním? se dr. Diepoltová zamýšlí nad
komplikacemi, které starosta s Radou MČ způsobili, když rozhodli otevřít
pouze jednu MŠ na 14 dní, a ještě k tomu v roce, kdy prázdniny mají 44!
prac. dní. Důvody jsou zřejmé, vysvětlovala jsem je v UZ 5/13. Pokud chceme
od září navýšit kapacitu v MŠ o nových 76 míst, musejí letos školky zůstat
zavřené, protože o prázdninách tam budou probíhat stavební práce. Kdy-
bychom hledali rok, ve kterém prázdniny mají nejnižší počet dní, nepodařilo
by se to asi nikdy. Ještě jedna mylná (jistě bez zlého úmyslu) informace za-
zněla v článku. O přerušeném provozu nerozhoduje starosta s Radou MČ,
nýbrž ředitelky příslušných MŠ po projednání se zřizovatelem.
Jaká je tedy realita v Újezdě nad Lesy?
Kromě toho, že podle novely zákona §34, odst. 10, s účinností od 1. 1. 2012
máme v Újezdě otevřenou vždy jednu školku na celý měsíc, jsme od r. 2010
navýšili počet míst v MŠ pro dalších 96 dětí.
Přeji vám krásné léto a šťastné návraty domů.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Jsem rád, že ODS začala vydávat svůj časopis. Není bulvární, sprostý, vyja-
dřuje názory, na které se dá reagovat. Nemusím s nimi souhlasit, ale jsou
podané přijatelnou formou. Zastupitelé za ODS se po letech odhodlali k opo-
ziční práci a jsem rád, že se z jejich podnětů můžeme poučit a naši práci
ještě zlepšit. Musím ale uvést na pravou míru několik faktů. Zavřené školky
během prázdnin - byly by v provozu 1/2 prázdnin, nebýt plánovaných oprav
a rozšiřování kuchyní. Prázdniny jsou součástí školního roku stejně jako ve
škole a rodiče s nimi musí počítat. Švestkovou alej v Polesné nepokácela
městská část. O jejím stavu a důvodech obnovy, ke které vlastník - farnost Ko-
loděje - přistoupil, se ve Zpravodaji psalo několikrát. V řádném správním ří-
zení byla uložena náhradní výsadba a její provedení je povinností vlastníka.
Cenzura opozičních zastupitelů? Že nemají žádný prostor? Nikoli. Všichni
zastupitelé mají stejné podmínky k publikování svých názorů ve Zpravodaji.
Kdo toho využívá, posuďte sami.

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Předkové, kteří měli ke své krajině důvěrný vztah, budovali na Blatově, který
leží ve vlhkém dolíku, odjakživa odvodňovací strouhy. Ty jsou ještě v lese
patrné.
Radnice kdysi naopak bez posouzení širších vlivů a veřejné diskuse klidně
vymyslela pro Blatov kanalizační přepad. A tak došlo minulý měsíc k zato-
pení lesa, turistických cest i několika domů.
S nadějí proto sleduji prosazující se občanskou společnost, lidé se o své okolí
stále více zajímají. Chybná rozhodnutí z let 2000 – 2010 vnímám zejména
jako důsledek uzavřených řešení uvnitř stranických aparátů a bez veřejné
diskuse. Třeba o rozšíření kanalizace, o přepady kontaminované vody místo
budování moderní kanalizace oddílné.
Dnes pracuje úřad koncepčně a otevírá se. Dříve jsme měli jeden Zpravodaj.
Když začal vycházet druhý, hrozila minulá radnice soudem. Dnes máme ča-
sopisy tři. Přepad zasakovaný na Blatově už ale diskuse nevyřeší. Jednáme
s provozovatelem o minimalizaci přelivů a monitoringu následné kontami-
nace.

Pavel Duchek / VV
Vytrvale jsem poukazoval na drzost pana Kyzlinka, který byl ve vysoké
funkci místostarosty, bydlel mimo obec a odkláněl nezištně polovinu své
mzdy ve prospěch K. J. Čechové. A tento tlak přinesl své ovoce. S. Kyzlink
rezignoval nejen na funkci místostarosty, ale složil i mandát zastupitele
a K. J. Čechová si při volbě nového místostarosty musela dát potupně hlas,
aby jej nahradila ve funkci, protože potřebnou důvěru od zastupitelů ne-
měla a ke zvolení by jí právě jeden hlas chyběl. Slíbila ale, že ona nikomu od-
klánět peníze nebude. Ne, ne, ne. Ovšem diskusní fórum na webových
stránkách ÚMČ stále nefunguje, nejčastější odpovědí radních na dotazy ob-
čanů na Zastupitelstvu je, že odpoví písemně, ne hned, starosta obrazně
řečeno vyhozený dveřmi, okny se vrací do ZŠ k dětem. Známý lékař mi říkal,
že by ho z medicínského hlediska zajímalo, co ho tak pořád pudí chodit do
školy k dětem, místo do kanceláře a mě zajímá, jestli při těch svých škol-
ních cestách vůbec slyšel o prodeji drog před školou.

SLEDUJTE SVÉ DŘEVINY
Vážení spoluobčané, v uplynulém měsíci se na OŽPD množily podněty k ošet-
ření dřevin, které nadměrně zasahují do chodníků či uličního prostoru komu-
nikací a znemožňují bezpečný pohyb chodců, cyklistů i vozidel. Také např.
vozidla svozové společnosti obtížně ulicemi projíždějí a přerostlé větve ve
vyšších patrech dřevin lámou. U křižovatek mnoha ulic není zajištěn bezpečný
výhled do křižovatky a mohlo by zde lehce dojít k ohrožení chodců či cyklistů.
Chtěli bychom vás touto cestou požádat o prohlídku vašich dřevin a jejich
úpravu tak, aby pohyb na chodnících, v ulicích i křižovatkách byl bezpečný,
nedošlo k dopravní nehodě, k úrazu či poškození oděvu (např. ostrými trny)
a v neposlední řadě aby dopravními prostředky nedocházelo k lámání větví
a tím i poškozování vašich dřevin.

Za OŽPD děkuje Dana Slabochová

SBĚRNÝ DVŮR
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul. /u prvního vjezdu do areálu/, Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191
Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 18:00 hod

So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.), elektrošrot (pračky, tele-
vize, 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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B
29. července 1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 15:00 - 15:20
pondělí 2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 16:00 - 16:20
4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou ob-
sluze svozových vozidel ZDARMA ode-
vzdat tyto odpady: baterie, akumulátory,
nádoby od sprejů, zahradní chemie, ma-
zací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a te-
ploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací
přípravky), fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a vý-
bojky.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod

13. července Toušická (u spořitelny)
Dědická x Ranská

27. července Lomecká x Zaříčanská
Netušilská x Brzická

10. srpna Rohožnická (u Alberta)
Toušická (u spořitelny)

24. srpna Valdovská x Hrádková
Starokolínská (u parku na Blatově)

MČ Praha 21 ve spolupráci s ČVUT
a Ing. Syrovým připravili návrhy no-
vého dopravního generelu a cykloge-
nerelu v Újezdě nad Lesy. Před projed-
náním v Radě a Zastupitelstvu MČ
Praha 21 jsou předkládány veřejnosti
k seznámení a připomínkování.
Výše uvedené dokumenty je možné
prohlédnout na webových stránkách
ÚMČ Praha 21, kde bude i připomín-
kovací formulář, popřípadě se s nimi
seznámit v úředních dnech na Odboru
životního prostředí a dopravy, kde
bude možné rovněž zapsat připo-
mínky či podněty.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na
veřejné projednání do divadelního sálu
Masarykovy ZŠ (vchod z Čentické uli-
ce), kde budou oba dokumenty pro-
jednány ve dvou etapách:
Dne 11. září 2013 (středa) od 17:00 hod
Dopravní generel: „Bezbariérovost,
městská hromadná doprava, České
dráhy a hlavní komunikační síť“.
Dne 23. září 2013 (pondělí) od 17:00
hod „Cyklogenerel, Dopravní generel“:
„Cyklistický generel dopravy, zóny
30“.
Připomínky a podněty je možno podat
v elektronické podobě na formuláři již
uveřejněném na webových stránkách
ÚMČ Praha 21, nebo písemně do poda-
telny ÚMČ Praha 21 do pondělí 30. 9.
2013, 12:00 hod.

Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD

V Újezdě nad Lesy bude nejvíce školních
dětí a seniorů nad 70 let
Občané přišli na besedu o demografické studii do roku 2022. Doc. Ing. Jitka Lang-
hamrová, CSc. a RNDr. Tomáš Fiala, CSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze,
fakulty informatiky a statistiky, katedry demografie, představili výstupy studie.
S jakými výsledky?
Počet obyvatel Újezda nad Lesy by měl vzrůst za 10 let o 1 200 osob ze součas-
ného počtu 10 396 osob. Dojde ke snižování počtu dětí předškolního věku s vel-
kým nárůstem počtu žáků základní školy. Poroste i počet mládeže ve věku
středních škol. Stabilní bude počet 20–59letých (pokles počtu 20–39letých, růst
počtu 40–59letých), až dvojnásobný by mohl ale být nárůst počtu 70letých a star-
ších. S délkou života jsme nad celostátním i pražským průměrem, ženy by se měly
dožívat skoro 86 let a muži 80 let. Průměrný věk plodnosti ženy je v Újezdě nad
Lesy 31,7 roku. S podrobnou studií se můžete seznámit na www.praha21.cz.

Iva Hájková
Odbor školství, kultury, MA21

Mobilní obchodní
kancelář Pražské
plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :
- dne 1. 07. 13 od 10:30 do 13:30 hod
- dne 6. 08. 13 od 8:00 do 11:00 hod
- dne 11. 09. 13 od 14:30 do 17:00 hod
- dne 17. 10. 13 od 12:00 do 14:30 hod
- dne 19. 11. 13 od 8:00 do 11:00 hod

Mobilní kancelář bude umístěna v do-
dávkovém automobilu VW Transporter,
označeném logem Pražské plyná-
renské, a.s., zaparkovaném ve dvoře
úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci
s dceřinou společností Měření dodá-
vek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 21
nabízí odběratelům zemního plynu
novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Praž-
ské plynárenské, a.s. mohou vyřídit zá-
ležitosti, související s odběrem zemní-
ho plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

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, souvisejícím

s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou vy-
užít i občané přilehlých obcí a částí
Prahy.

Bližší informace na tel. 267 175 174
a 267 175 202 www.ppas.cz

Odkládejte:
starý nábytek, pohovky, gauče, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky
podléhající zpětnému odběru (např.
vyřazené elektrozařízení, TV a PC mo-
nitory, počítače, lednice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková
- tel: 281 012 943

POPELNICE NA ODVOZ BIOODPADU
Pokud budete mít zájem o popelnici na bioodpad, kontaktujte Pražské služby
a.s. na tel: 284 091 888, nebo si smlouvu můžete uzavřít na www.psas.cz.
V případě, že již popelnici na bioodpad máte a nebyla vyvezena, kontaktujte ne-
prodleně call centrum Pražských služeb. Bude zajištěn náhradní svoz.

DOTACE NA PŘEMĚNU TOPNÝCH SYSTÉMŮ
Rada hl. m. Prahy schválila pro rok 2013 pokračování programu „Čistá energie
Praha pro rok 2013“. Dotaci může získat fyzická osoba s trvalým pobytem na
území ČR a právnická osoba se sídlem v ČR, které vlastní nebo užívají na území
hl. m. Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od 1. 9. 2012
do 30. 9. 2013. Lhůta pro podání žádosti je do 30. 9. 2013. Více informací se
dozvíte na www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP,
e mail: dotace.topeni@praha.eu , tel: 236 004 314.

Martina Nejtková, OŽPD

Odbor školství, kultury a místní
Agendy 21 ÚMČ Praha 21 velice

děkuje
ředitelkám mateřských škol

a řediteli základní školy
za celoroční práci

a spolupráci a přeje
krásné prázdniny, odpočinek

a načerpání energie
pro příští školní rok.

Dopravní
a cyklistický

generel
Rada na jednání č. 72 ze dne 4. 6. 2013
projednala a schválila:
1/ Zápis z jednání Komise volnočaso-

vých aktivit ze dne 22. 5. 2013.
2/ Schválení účetní závěrky Masa-

rykovy základní školy za 2012,
Mateřské školy Sedmikráska, Rohož-
ník a Sluníčko za rok 2012.

3/ Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 1680
v k.ú. Újezd n.Lesy pro Pražskou
plynárenskou distribuci a.s.

4/ Darovací smlouvu o odvodech na
opravu skateparku na Multifunk-
čním hřišti a na opravu oplocení
fotbalového hřiště.

5/ Finanční příspěvek na podporu šta-
fetového běhu Ležáky – Lidice 2013.

6/ Nájem nemovitosti v Hulické ulici
pro MŠ Sedmikráska.

7/ Poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku Masarykově ZŠ na parkování
kol.

8/ Zápis z jednání muzejní rady ze
dne 15. 5. 2013.

9/ Jmenování člena strategického tý-
mu ÚMČ Praha 21 – ing. Luďka Je-
línka, vedoucího OMI, ÚMČ Praha 21.

10/ Součinnost při realizaci naučné
stezky Lesní galerie II. s občanským
sdružením Újezdský strom.

11/ Nákup plovoucího čerpadla pro
SDH.

Rada na jednání č. 73 ze dne 18. 6. 2013
schválila a projednala:
1/ Zápis z jednání Dopravní komise.
2/ Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko,

Polesná 1690, Praha 9 s vybudová-
ním nové výdejny stravy.

3/ Prognózu vývoje počtu obyvatel
a demografické struktury MČ 21
do roku 2022. Výsledky budou pro-
jednány na Zastupitelstvu MČ 21
a budou podkladem pro připomín-
ky k novému metropolitnímu plánu.

4/ Jmenování člena Komise sociální
politiky a zdravotnictví.

5/ Pověření funkcí hlavní účetní pro
vedlejší hospodářskou činnost a by-
tové hospodářství.

6/ Zápis z Komise územního rozvoje.
7/ Výsledky VF 2013 po ověř. anketě.
8/ Veřejnou zakázku malého rozsahu

na akci k navýšení výrobní kuchyně
MŠ Sluníčko a Sedmikráska.

9/ Zápis z jednání muzejní rady.
10/ Účelově určený dar pro Masary-

kovu ZŠ, Praha 9, Polesná 1690
11/ Smlouvu o zajištování služeb soci-

ální péče v oblasti stravování.
12/ Regulaci volného pobíhání psů.
13/ Pronájem pozemku pod prodejním

stánkem na Rohožníku – trafika.
14/ Zápis č. 6/2013 z jednání KZP dne

3. 6. 2013.
Ing. Miloš Mergl
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V současné době končí prv-
ní etapa plánované opravy
místních komunikací obsa-
hující opravy velkých a hlu-
bokých výtluků nebo shluk
většího množství drobněj-
ších výtluků. S ohledem na
nepříznivé počasí v uplynu-
lém období, ve kterém došlo
k výraznému zhoršení stavu
některých evidovaných vo-
zovek, bylo proto rozhod-
nuto o rozšíření a prodlou-
žení I. etapy oprav, která
začne v druhé polovině mě-
síce června. Dle plánu bude
navazovat II. etapa, zahrnující opravu samostatných výtluků a drobných poško-
zení krytu vozovky. Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikací se MČ Praha 21
snaží o získání dalších prostředků z rozpočtu MHMP na revitalizaci komunikací.

Vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Luděk Jelínek

Veřejné fórum se od roku 2012 koná
v Újezdě nad Lesy každoročně podle
metodiky Národní sítě Zdravých měst
ČR, jejímž je MČ Praha 21 členem. Ob-
čané tak mají možnost ovlivnit další
rozvoj místa, kde žijí, mohou podat své
podněty a vždy po roce, na následují-
cím fóru se dozvědět, jak jsou řešeny.
U rozsáhlejších témat (např. doprava,
školství..) jsou jako doplnění pořádány
besedy formou kulatých stolů, aby došlo
k upřesnění možností a požadavků.
V tomto roce se veřejné fórum konalo
15. 4. 2013 za účasti 59 občanů. Pro-
jednávalo se sedm oblastí: Školství, kul-
tura, sport, volný čas, Životní
prostředí, Doprava, Sociální
a zdravotní oblast, Veřejná
správa, informovanost a bez-
pečnost, Mládežnický stůl, Roz-
voj území, infrastruktura a pod-
pora podnikání. Diskutující se
shodli vždy na dvou nejpalči-
vějších problémech v každé ob-
lasti, z diskuse tedy vzešlo 14
podnětů. Ty byly ověřeny an-
ketou v průběhu května 2013.
Vyjádřilo se 569 občanů vy-
plněním anketního lístku v lis-
tinné podobě a 147 v elektro-
nické podobě. Celkem bylo
odevzdáno 716 vyplněných
anketních lístků.
Ke 14 vybraným tématům bylo
v anketě ještě možno doplnit
další. Anketa tedy přinesla dal-

Se společností ROPID se podařilo do-
jednat návrat „Bobíka“ na linku 260 od
prvního července t.r. Děti midibus na-
zvaly Bobíkem a název se vžil tak, že jej
používá i dopravce. Bobík je samo-
zřejmě lehčí než stávající typ nasaze-
ného BUSU, nebude poškozovat povrch
vozovek a rozjíždět zelené pásy u ko-
munikací, protože splňuje tzv. obalové
křivky dle příslušných technických
norem. Nemusíte mít obavy, že ve špič-
kách nepojme všechny děti/cestující,
protože dopravce posílí spoje od za-
čátku nového školního roku 2013.

Rekonstrukce dětského hřiště v lese
LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p. v rámci Programu 2020 provedou v průběhu léta re-
konstrukci dětského lesního hřiště, které se nachází u Velimské ulice.

Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD

Zahrádka
o prázdninách

Opět Vás, věrné příznivce vítám při
čtení těchto pár řádků. Na prázdni-
nové měsíce jsem měla připravené
úplně jiné téma, ale článek p. Davida
Broma ze ZC s.r.o. mi vše zhatil a jasně
jsem si uvědomila, že škůdci, plísně
a podobné neřádstvo bude v letošním
létě velmi intenzivně navštěvovat naše
zahrady a je na místě si o přípravcích,
které naší úrodu či květiny zachrání,
něco říci. Nebudu se opět rozepisovat
pouze v heslech.
- strupovitost a padlí na jabloních - pří-
pravek Zato 50WG – fungicid
Pokud bude trvat deštivé počasí, bude
se šířit strupovitost. Když se plody
zvětšují a tvoří se tzv. líčko, provedeme
poslední postřik Tercelem, zajišťuje
i dobrou skladovatelnost plodů
- rajčata, okurky - plísně - v době prv-
ních plodů provedeme postřik Rido-
milem nebo Akrobatem, ochrání rost-
liny i nové přírůstky po dobu 14 dní.
Můžeme také použít přípravky Ortiva,
má krátkou ochrannou lhůtu a dokáže
dobře zastavit i počáteční napadení.
Osvědčil se také přípravek Kocide -
ochranná lhůta u zeleniny 3 – 7 dní
u vinné révy 35 dní
- brambory - plísně, škůdci - proti
plísni bramborové je doporučováno
bojovat přípravky Kuprikol či Cham-
pion, nebo systémovými fungicidy Ac-
robat a Ridomil. Postřik proti plísni
můžeme kombinovat s postřikem proti
mandelince a mšicím na bramborách
novým přípravkem Actara. Abychom
udrželi porosty bez plevelů je vhodné
ošetření Sencorem
- svilušky - vyskytují se zejména ve skle-
nících a dokážou zdecimovat během
pár dnů celou úrodu, jediný a nepře-
konatelný je přípravek Vertimex. Je
bezpečný, má velmi krátkou ochran-
nou lhůtu, do týdne je rostlinou odbou-
rán a plody lze konzumovat
- mšice, molice - vedle klasického a os-
vědčeného Mospilanu 20SP je na trhu
naprosto dokonalá novinka PLENUM,
účinkuje na oba škůdce a je velice
účinná a ošetřené plodiny se mohou
po třech až sedmi dnech konzumovat
- okrasná zahrada - saví a žraví škůdci
Nepřekonatelný sortiment přípravků
z řady Careo. Ať jsou to insekticidní
tyčinky s dlouhodobým tříměsíčním
účinkem, nebo Careo koncentrát či
Careo postřikovač.
- jahody - sice pozdě, ale snad si čtenář
zapamatuje. Jahody velmi často na-
padá plíseň šedá, která způsobuje
hnití plodů. Tomu se můžeme úspěšně
bránit, ale musíme začít včas, a to
v době květu je vhodné ošetření pří-
pravkem Teldor. A protože kultury
jahod trpí velmi často zaplevelením,
tak na trávovité plevele v jahodách po-
užijeme přípravek Agil, záhony budou
bez plevelů a úroda vyšší.
- broskve - kadeřavost - i když jsme
pečlivě stříkali od podzimu do jara,
opožděné, studené a deštivé jaro způ-
sobilo, že kadeřavost na stromech je.
Všechny napadené listy musíme otr-
hat a tím připravíme stromu šok, který
hned napravíme postřikem na list a to
Kristalonem start v množství 1 odměr-
ka na 10 litrů nebo Lignohumátem ře-
děným tak, aby postřik měl barvu
světlého čaje. Do naší oblasti s nedos-
tatkem vápna je velmi dobrý přípravek
Wuxal kalcium.
Několik rad na konec: pokud se stáčí
listy u rajčat, není to choroba, ale dů-
sledek vylamování zálistků, červenání
listů u borůvek je způsobeno nedos-
tatkem železa.
Přejeme Vám krásné prázdninové mě-
síce, radost z úrody na zahrádkách
a opět v září na shledanou.
Za ČZS organizace Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

Vydatné deště na počátku června při-
nesly pohromu pro mnoho občanů naší
republiky, a to nejen v povodí velkých
řek, ale na rozdíl od dřívějška i v povodí
malých toků. Příkladem malého toku je
i náš Běchovický potok, který sbírá vodu
z polí pod hřbitovem a Skalkou a od-
vádí ji podél ulice Ježovické do chov-
ného rybníka na Staroújezdské. Pokud
se rybník naplní, přetéká přes jalový
splav a voda se začne hromadit u pro-
pustku na konci ulice Oplanské. Pokud
propustek vodu nezvládne, vytvoří se
přehrada a voda zatopí přilehlé nemo-
vitosti v ulici Oplanské, jak se již stalo
v roce 2012. Aby se loňská situace ne-
opakovala, byla 1. června v ranních ho-
dinách nezpevněná komunikace v Op-
lanské ulici překopána, aby voda mohla
dále odtékat. Za přítomnosti našich ha-
sičů byly práce provedeny svépomocí
občany z Oplanské. Dalším bolavým
místem je ulice Čankovská, kde jednak

Dlouhodobé deštivé počasí s přívaly
vody ukázaly, jak jsou důležité příkopy.
V ulicích, kde je již trvalý povrch, je
odvod dešťových vod vyřešen. To důle-
žité ale je, že většina ulic v obci je s po-
vrchem provizorním, bez odvodu po-
vrchových vod. Dříve byly v každé ulici
příkopy a pokud ne po obou stranách,
tak alespoň na jedné. Nedomyšle-
ným jednáním došlo k zatrubnění
s vpustěmi, v horším případě přímo
k zavezení příkopů: ona se opravdu
rovná plocha lépe udržuje. Pak se ale
nemůžeme divit, když znečištěná voda
s ropnými látkami z veřejného pro-
stranství teče do soukromých zahrad,

Blahopřání
1.7.2013 se dožívá paní
Marie Zachová životního

jubilea, ke kterému jí přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví.
Vašek a Lenka s rodinami

Poděkování

V loňském roce jsem podal žádost
na místní Obecní úřad o zřízení
autobusové zastávky v blízkosti

křížení ulic Čentická - Podlužanská.
Včera jsem na tomto místě viděl

navezený materiál a dnes 13.6. se
dali do práce pověření pracovníci.
Tímto chci poděkovat všem, kteří
se na realizaci zastávky podíleli.

Milan Kédl, Podlužanská ul.

Poděkování Míše Dvořákové

Děkuji Míše Dvořákové z Pražské
jazykové a sportovní školy za její
stále dobrou náladu a spoustu
energie, kterou věnuje cvičení
s našimi dětmi, za všestranná

a stále nápaditá cvičení a zábavné
hodiny angličtiny.

Přeji hodně šikovných a usměvavých
dětí a hodně trpělivosti s nimi a také

s jejich rodiči.

Petra Mašková

ších 178 podnětů a vyjádření - např.
špatný stav silnic, chodníků, chybí pře-
chody pro chodce, více hřišť, dokončit
výstavbu kanalizace (více informací na
www.praha21.cz). Všechny podněty
budou rozděleny mezi příslušné od-
bory k dalšímu zpracování.
Ty nejdůležitější budou zařazeny do
Akčního plánu na rok 2014 a tím do
rozpočtu městské části.
Všem občanů, kteří se účastnili Veřej-
ného fóra 2013 a kteří vyplnili anketní
lístek, děkujeme. Pomáháte nám rozví-
jet Újezd nad Lesy.

Iva Hájková, OŠKMA21

do lesa ústí přepadová kanalizace a na-
víc sem stéká voda z ulic Čentické a Po-
lesné. Zde došlo k zatopení zahrad
a sklepů u rodinných domků. Problém
s vodou byl i v Lozické ulici u domu
Žebrových, který je ale dlouhodobého
charakteru a snažíme se jej řešit. Sa-
mozřejmě došlo i k dalšímu zatopení
sklepů, které si majitelé nemovitostí ře-
šili sami. Ve všech jmenovaných lokali-
tách zasahovali po několik dní naši
dobrovolní hasiči, kteří zejména pomá-
hali s odčerpáváním vody ze sklepů
a zahrad a drželi nepřetržitou pohoto-
vost. V pondělí 3. června byla celá naše
jednotka SDH odvolána krizovým štá-
bem do vnitřní Prahy, kde stavěla pro-
tipovodňové bariéry.
Našim hasičům chci vyslovit velký dík
za odvedenou práci a poděkovat i všem
občanům, kteří se na odstraňování ná-
sledků vytrvalých dešťů podíleli.

Vladimír Saitz, tajemník ÚMČ

Známe výsledky Veřejného fóra 2013 Velká voda i v Újezdě

Chvála příkopům
sklepů, bazénů. Další důvod těchto po-
tíží je také v tom, že provizorní úpravy
povrchů ulic jejich úroveň stále zvyšují,
nová zástavba se také navyšuje a prak-
ticky NIKDO si v hezkém počasí neuvě-
domuje následky tohoto konání. Naši
předkové měli selský rozum a věděli,
co dělají, když se i za sucha o příkopy
pečlivě starali, a to nejen v ulicích obce,
ale i okolo svých polí. Když se podíváte,
ještě někde vytušíte zbytky jejich díla
a pokud jsou ještě funkční, nenechte je
zničit, mají svůj důvod i účel a ten se
právě v deštivém období ukázal.
A proto ta chvála!

Blanka Exnerová

„Bobík“ se vrací

Nový jízdní řád vyvěsíme na webu MČ
Praha 21 a zveřejníme v ÚZ, jakmile jej
budeme mít k dispozici.

Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21

Opravují se místní komunikace

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 p. Úvaly

PRONAJME 4 KANCELÁŘE (nebytové prostory)
nacházejících se v 2. NP budovy Bauanova 12, v obci Horoušany,
které jsou ve vlastnictví obce Horoušany, minimální nájemné je
požadováno ve výši 120,- Kč za m2/měsíc

PRODÁ NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ OBCE:
• budova č. p. 5 v obci Horoušany (bývalá budova OÚ Horoušany v ulici Lipová
č. p. 5)

• pozemek parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2,
• část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha), která bude oddělena na základě
geometrického plánu pro rozdělení pozemku,

vše v k. ú. Horoušany (dále jen „nemovitosti“)
za celkovou minimální prodejní cenu na 1.399.000,- Kč.

bližší informace: tel. 725 048 804 www.horousany.cz

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

Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra • zámkové dlažby
• výměnu oken • výstavbu rodinných domů aj. • vše možno na klíč

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

foto Z. Kazdová

foto: archiv OŽPD

foto: archiv OMI



strana 4 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/2013

Den zdraví 2013 – pohyb, zdraví, zábava1. MŠ Čentická přeje pěkné léto

MŠ Rohožník končí školní rok

S Neposedou v létě

Taneční přehlídka roztančila Level

Aktivní odpoledne pro všechny,
kdo nechtějí zahálet doma
V červnu pršelo, jen se lilo a nám nezbylo nic jiného, než akci pro
nepřízeň počasí odvolat.

Rozhodli jsme se Aktivní odpoledne znovu uspořádat a to
10. září 2013 od 14 hodin na Multifunkčním sportovišti v Čentické ulici

Program:
• sportovní aktivity pro malé i velké
• kvízy, křížovky, doplňovačky, poznávání předmětů
• praktická ukázka tzv. severské chůze s holemi nordic walking
• opékání buřtů a víření bubnů

Co nevyšlo v červnu, určitě se podaří v září! Neváhejte a přijďte se pobavit.
za Komisi sociální politiky a zdravotnictví, Bc. Radka Lipanovičová

Rok utekl jako voda a předškoláci z mateřské školy
Rohožník si už pomalu zkouší tašky do školy.
Mladší děti jsou skoro předškoláci a dveře školky
se otvírají pro nové, malé, kamarády.
Celý školní rok třídy Včeliček, Motýlků a Draků sle-
dovaly kalendář a slavily různé svátky. To byste ne-
věřili, co se všechno může slavit! Třeba Den čoko-
lády nebo Den pirátů, Den cestovního ruchu, ur-
čitě Den matek a Den otců, Květinový den, Den
kosmonautiky, dokonce i Den tuleňů a velryb. Jó
výprava velrybářská velegrónská... No, když se
nám některý svátek opravdu líbil,
tak jsme si ho protáhli klidně na
celý týden. To se u nás v rohožnické
školičce může.
Tak například Den čokolády – to je
velmi zajímavý svátek. Čokoláda se
dá totiž kreslit, vařit, lámat i strou-
hat. Čokoláda se dá i vytleskat i za-
pískat na flétnu a dokonce i rozložit
na písmenka a spočítat. A takové
čokoládové párty v angličtině to se
musí líbit snad všem.
Nebo třeba Den maminek! Hned

jsme si je pozvali, aby viděly, co všechno umíme.
Některé jsme dojali až k slzám, jiné jsme roztančili
před interaktivní tabulí, ale určitě všechny zatles-
kaly. A každá maminka byla pyšná na toho svého
broučka nebo berušku.
Svůj svátek slaví taky vojáci. To, že jsme fit a něco
vydržíme, jsme jim v červnu ukázali. Přijeli k nám
na zahradu. Celý autobus jich byl. A to byla pře-
hlídka – nástup, rozcvička, hod granátem, střelba
na cíl, maskování… Všechno jsme zvládli! No, ještě
abychom to nezvládli – vždyť celý rok posilujeme

svaly na skákacích balónech, bosu míčích, na kla-
dince, na žebřinách, i při cvičení s padákem…Tak,
a už tam nic nepiš, paní učitelko, už půjdeme na
zahrádku za sluníčkem. A paní učitelko, víte, kde
je Amerika? No přeci až za Sněžkou. A paní uči-
telko, víte, kdo byl náš první prezident? Tomáš Ma-
sařík ze Včeliček. Paní učitelko, Julča si kýchla a já
teď nemůžu přemýšlet! Paní učitelko, to je zvláštní
– všichni vidí, že jsem dnes ostříhaný a nikdo nic
neřekne! No tak, dámy, cvičíme rovnováhu! Děti,
ticho léčí! Ani nikoho nezajímá, že mě dnes bolí
levé žebro. To mě byl čert dlužen jít tady za těmi
zlobily. Paní učitelko, já tě miluju…

Kolektiv Mateřské školy Rohožník

Celý kolektiv 1. MŠ Čentická přeje všem dětem i je-
jich rodičům prázdniny plné pohody, sluníčka
a relaxace.
Touto cestou děkujeme našim rodičům za úžas-
nou spolupráci v tomto školním roce – brigády
a sponzorské dary (úprava přední zahrady - zá-
hony, oprava herních prvků).
Poděkování patří i rodičům, kteří si na nás udělali

čas a přišli nám ukázat něco ze své profese – mys-
livec, kadeřnice, vizážistka, lékárnice, zdravotní
sestřička, fotograf a navštívili jsme i tiskárnu. Tím
se zapojili do vzdělávací činnosti MŠ.
Velké poděkování patří i našim „školkovým“ ba-
bičkám za hezké chvilky u pohádek.

Za kamarády a zaměstnance 1.MŠ
Cenkrová J.

Zveme všechny občany jakéhokoliv věku na DEN ZDRAVÍ v sobotu 31. 8. od 10 do 16
hodin na Multifunkční sportoviště ul. Čentická. Od 10 hodin se můžete registrovat na
Cestu za pokladem skřítků, která byla z důvodu nepříznivého počasí přesunuta ob-
čanským sdružením Rarášek z Újezda z původního červnového termínu.
Na co se můžete těšit:
� Základní kynologická organizace Újezd nad

Lesy předvede výcvik psovodů ve spolupráci
s Městskou policií Praha

� Ukázka Nordic walking s výkladem a s možnos-
tí zapůjčení holí

� Vystoupení Tanečního kroužku Ambra se svou
skladbou Run

� Raráškovské písničky a tanečky pro ty nemenší
� Maminy z újezdské roviny o.s. připraví od 10 do

12 hodin soutěžní stanoviště pro děti s disciplí-
nami spojenými se zdravím, výtvarný koutek,
cvičení s hudbou

� Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy před-
vede od 12 do 14 hodin hasičské auto a vše, co
k němu patří

� Pestrá společnost, o.p.s., těšte se na ukázky
práce asistenčních a signálních psů, poznávání
předmětů naslepo, slalom na vozíku, chůze
s bílou holí a vodícím psem. Prodej dárkových
a sbírkových předmětů

� Školní sportovní klub
� Základní organizace Českého včelařského svazu

Újezd nad Lesy ukáže včelí úl s možností za-
koupit si včelí produkty a med

� Dětský domov Klánovice bude prodávat své
výrobky

� Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu – jak se co pěstuje? Pozvánka na výstavu.

� Sosák o.s. nabídne kreativní dílnu v ovocno -
zeleninovém baru

� Country life od 13 do 16 hod připraví výstavu
osmi panelů NEW START – správná strava,
střídmost, pohyb = zdravý život. Využijte změ-
ření tlaku, tuku a obdržíte zajímavé materiály
o prevenci civilizačních onemocnění

� Zuzana Semerádová zajistí funkci zdravotnice
s měřením tlaku a ukázkou obvazové techniky

� Policie ČR předvede snímání otisků a dechovou
zkoušku na alkohol

� Kožní lékařka MUDr. Ivona Kosová - homeopa-
tie, Bachova terapie nebo vyšetření pih derma-
toskopem

� Přijďte zkusit bouldering! Bezpečná forma spor-
tovního lezení, při které se pohybujete v malé
výšce a kolem celé lezecké stěny jsou dopadové
matrace. Hravě a zábavně posílíte a protáhnete
rovnoměrně celé tělo, naučíte se koordinaci po-
hybů a zapojíte hlavu při zdolávání lezeckých cest.
Instruktor vašim dětem i vám ukáže jak na to. Mů-
žete si i zasoutěžit (www.boulder.cz)

� Představení ekologické likvidace biologických
odpadů pomocí kalifornských žížal
Diskuze včetně možnosti individuálních kon-
zultací a prezentací konkrétních příkladů
z praxe. Možnost koupě násady kalifornských
žížal s návodem na chov a odborným výkladem.
Možnost navázání spolupráce na likvidaci bio-
logických odpadů (www.vermikompostováni.cz)

� Pro nejmenší bude skákací hrad, můžete si za-
koupit květiny od LUCKY, zdravé potraviny z El
BIO nebo se občerstvit u stánků pana Procházky
a paní Šidákové.

Sledujte v srpnu webové stránky www.praha21.cz
a letáky vyvěšené po Újezdě nad Lesy, protože se
na nich dozvíte přesnější program.
Těšíme se na příjemný společný den s VÁMI, pro
VÁS.

Odbor školství, kultury, místní Agendy 21
Odbor sociálních věcí

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 se ve společenském sále Po-
lyfunkčního domu Level konala Újezdská taneční
přehlídka. Jednalo se již o čtvrtý ročník této ne-
soutěžní taneční přehlídky, na kterém zatančily
děti a ostatní tanečníci z Újezda, Běchovic, Sibřiny
a Dolních Počernic. Stejně jako v předchozích le-
tech byla k vidění vystoupení různých tanečních
stylů od výrazového tance a baletu, přes roztles-
kávání, zumbu a disco, po rock´n roll a C-walk.
Jako tradičně byla akce otevřena pro všechny ta-
nečníky, ať už se tanci věnují delší dobu nebo
s tancem právě začínají. Smyslem této akce není

soutěžení a porovnávání jednotlivých vystoupení,
jde o to navzájem se inspirovat, poznat něco no-
vého nebo něco nového ostatním předvést, zkrát-
ka tančit pro radost.
Jsme velmi rády, že si Újezdská taneční přehlídka
získala za předchozí tři ročníky své příznivce, a že
má již několik pravidelných účastníků. Kromě po-
řádající taneční skupiny Grip a jí vedeného taneč-
ního kroužku Ambra letos již potřetí vystoupila
baletní škola Arabeska, děti z baby centra Pod-
mořský svět a také roztkleskávačky z Běchovic-
kých včelek, a podruhé nás do kouzla stylu C-walk

zasvětili tanečníci z Crowners Unity.
Velkou radost nám ale také udělali „no-
váčci“ TNT Silueta Little Ladies, TNT
Silueta Sweeties, Zumb-Atomic z MŠ Si-
břina a z Masarykovy ZŠ z Újezda n/L,
AT studio Domino a Kossuth Újezd n/L,
AT studio Domino a Centrum Fialka
Dolní Počernice, AT studio Domino
a děvčata ze 4L.
Všech 21 vystoupení sklidilo úspěch
a my bychom všem chtěly ještě jednou
za jejich taneční výkony poděkovat. Po-
děkovat bychom chtěly také panu sta-
rostovi, že se na naši přehlídku přišel
podívat a rovněž za podporu, které se
nám při organizaci akce od úřadu do-
stalo. Letošní ročník Újezdské taneční
přehlídky byl, co do počtu vystupují-
cích, tak i diváků, zatím nejúspěšnější.
Doufáme, že se se všemi zúčastněnými
opět setkáme na příštím, již pátém roč-
níku, a že si společně užijeme hezké od-
poledne, stejně jako letos. Děkujeme
a všem přejeme hezké léto. Za taneční
skupinu Grip Lenka Murtingerová.

Taneční skupina Grip, pořadatelská skupina akce
V letních měsících počasí doslova vybízí k tomu
být venku. Jedno z našich poslání je podporovat
mladé lidi v aktivním využívání volného času.
Proto se v letních měsících provoz Nízkopraho-
vého klubu Autobus omezuje a pracovníci vyrážejí
více do terénu po Běchovicích, Újezdě nad Lesy,
Kyjích a Hostavicích. Mladí lidé mají možnost vy-
užít zapůjčení sportovního vybavení a společně
s pracovníky si zahrát třeba různé hry, vyrazit na
výlet nebo si popovídat. Možnost individuálních
konzultací po předchozí domluvě je v prostorách
NZDM Autobus neustále v provozu. O prázdninách
startují letní příměstské tábory, na které se kaž-
dým rokem těší celý Neposedný tým pracovníků.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež HoPo v Hor-
ních Počernicích bude přes prázdniny otevřený
v prvním červencovém týdnu v obvyklých dnech -
pondělí, úterý, čtvrtek, a pokud se nenaplní náš
příměstský tábor pro děti ve věku od 10 do 15 let
(8. – 12. 7.), bude klub otevřený i druhý týden
v červenci. Na přelomu prázdnin je klub zavřený.
Ve čtvrtém srpnovém týdnu nás čeká příměstský
tábor pro děti od 5 do 10 let (19. – 23. 8.), který je

již skoro plně obsazen, klub tak bude otevřený až
v posledním srpnovém týdnu, kdy spolu s dětmi
opláčeme nezvratně se blížící konec prázdnin.
Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy i v Běcho-
vicích provoz herny, kroužků a vzdělávacích pro-
gramů od 24. 6. přerušuje a 3. 9. opět nabídne svůj
bohatý program pro děti a rodiče. V červenci se
mohou děti těšit na dva turnusy příměstského tá-
bora, které jsou v tuto chvíli již plně obsazeny.
Pracovníky z Komunitního terénu budete v létě
potkávat tak, jak jste zvyklí, tedy od pondělí do
pátku. Protože i pracovníci ale čerpají dovolené,
dojde v této souvislosti ke změně otevíracích
hodin. Aktuální informace najdete na našich we-
bových stránkách www.neposeda.eu. Budeme se
těšit na společná setkání během letních prosluně-
ných dní.
Přejeme Vám za celý tým občanského sdružení Ne-
poseda krásné a slunečné léto plné pozitivních
zkušeností a zážitků.

Zuzana, Markéta, Jana, Jirka

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

Dana Kulhánková
relaxdrive@relaxdrive.cz
www.relaxdrive.cz

tel.: 777 293 712
Erbenova 647

250 90 Jirny

RREELLAAXXDDRRIIVVEE
Zajišťujeme přepravu pro 1-6 osob vozem
značky Ford za smluvní ceny po celé ČR.

foto lenka.murtingerova@centrum.cz

foto archiv MŠ Rohožník

foto: www.boulder.cz
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Újezdské muzeum 
informuje:

V úterý 4.6. se konala slavnostní vernisáž výstavy dětských prací na
téma A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ, ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ. Dvě
sloky naší hymny přednesl na úvod Matěj  Bureš, poté přečetli ví-
tězné literární práce jejich autoři: Sophia Anna Jakob, Adéla Hálová,
Matěj Bureš, Matyáš Kebrt, Kateřina Dlabačová (všichni 3.A). 
Diplomy si převzali i autoři výtvarných prací - děti z MŠ Rohožník 
a žáci I. stupně Masarykovy ZŠ, které doprovázeli jejich rodiče, pra-
rodiče a paní učitelky. Kromě diplomů byly dětem předány peněžní

poukázky do Knihkupectví nad Lesy a paní učitelky byly odměněny za společné
práce poukázkami od M. Šebíkové do Romantiky na nákup výtvarných potřeb.
Dětské práce budou vystaveny v Újezdském muzeu do konce srpna každou so-
botu od 13 do 17 hodin.
MŠ Rohožník: Lukáš Michalik, Natali Fabová, Kateřina Ilždová, Neli Vološčuková,
Zuzana Kučerová, Aneta Krejdlová
2.C: Nina Rose Williams (Svatopluk a jeho synové), Aneta Heráková (Karlštejn)

3.A: Matěj Bureš (Pelhřimov), Hana Dlabačová 
(Karlštejn), Anna Donátová (Lysá hora)
4.A: Tereza Kněžínková, Johana Kastnerová, Tereza 
Polcarová (Bedřich Smetana a Vltava)
4.B: Ela Cilková (sv. Anežka), Barbora Šedinová (Alois
Jirásek), Michal Zatloukal (J. A. Komenský), Martina
Vlachovská (sv. Václav, Jaroslav Seifert)
4.D: Karolína Gilarová, Štěpán Hub (Karel IV. a Karl-
štejn)
5.C: Petr Novotný, Nela Kovaříková, Leontýna Herver-
tová, Nela Klepetková, Hana Vajsejtlová (Pražský hrad)
5.D: J. A. Komenský

text a koláž z prací žáků Eva Danielová

placená inzerce

Újezdské muzeum Vás srdečně zve na 
zahájení unikátní výstavy, 

pořádané ve spolupráci s FF UK v Praze
ARCHEOLOGIE PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH
spolu s nálezy zaniklé vesnice v poloze 

„V Žáku“, v Klánovickém lese.
Součástí výstavy budou i archeologické 

nálezy ze sbírek Národního muzea v Praze, 
nalezené na území Újezda nad Lesy.

Vernisáž se koná 7. 9. 2013 v 10.00 hod
v újezdském Muzeu.

Výstava potrvá do 15. 10. 2013
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1. Krokova dcera
2. Anglicky král
3. Dílo Dostojevského
4. Páchnoucí šelmy
5. Jméno atleta Šebrleho
6. Ženská pohádková postava
7. Hlavní město Švýcarska
8. Iniciály herečky Stašové
9. Nemoc pohybového ústrojí

10. Chobotnatec
11. Římsky 2052
12. Jméno herečky Myslíkové
13. Obojživelník
Od roku 1899 byl kolodějský starosta i starostou Újezda, až do roku
1909, kdy si občané Újezda vymohli zřízení místního výboru s vlast-
ním starostou. Po vzniku Československa povoluje ministerstvo
vnitra ze dne 31.12.1920, jménem vlády, rozloučení obce Koloděje
ve dvě samostatné obce: Koloděje a Újezd (osada Újezd a osada
Blatov). Následující výnos Zemské politické správy v Praze ze dne
17. 6.1921 rozpustil místní zastupitelstva Koloděj i Újezda a byly
zřízeny obecní správní komise. V Újezdě se stává členy obecního
správní komise všech 10 členů dosavadního obecního zastupitel-
stva a k němu byli jmenováni 2 členové za osadu Blatov. První
schůze obecní správní komise se konala 14. 8.1921, předsedou byl
zvolen dosavadní místní starosta .... (taj.). Datum 14. 8.1921 je tak
i datem vzniku samostatné obce Újezd a 7. 2.1922 schvaluje mi-
nisterstvo vnitra název naší obce Újezd nad Lesy.

Autorka křížovky Eva Danielová
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Křížovka nad Lesy

Reakce na bobky

Drzost nezná mezí
Dne 12.června 2013 došlo k vykradení osobního vozidla na kří-
žení ulic Druhanická – Rožmitálská. Zloději rozbili sklo zadních
dveří a odcizili příruční tašku s doklady, finanční hotovostí 
a dalšími osobními věcmi. Krádež byla provedena velmi rychle,
protože posádka byla necelých 50 m na stejné komunikaci, na
které bylo odstaveno vozidlo a krádež zjistila až po příchodu 
k vozidlu. Upozorňujeme všechny občany, aby si ani na krát-
kou dobu při opuštění vozidla nenechávali žádné věci ve vo-
zidle, protože zloději nezahálejí ani chvíli a nikoho nešetří.

Vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Luděk Jelínek

ale naši spoluobčané dospělého i pubertálního věku ho asi považují za smetiště.
Tím se také stává, protože jsme ho záměrně pár měsíců neuklízeli. Při připomínce

„ukliďte si po sobě,
nedělejte nám tady
nepořádek“ se do-
víme „není to tu
vaše“. Líbí se vám
takové prostředí?
Nám ne! On je to
stejný přístup,
jako úklid psích
bobků.
Text a foto 

Blanka Exnerová

Budujeme nové hřiště v Druhanické ulici.
Pomozte i Vy!
Mezi ulicemi Druhanická, Oplanská a Dražická na pozemku o rozloze 711 m²
máme záměr vybudovat dětské hřiště. Studii si můžete prohlédnout na
www.maminy.info nebo www.praha21.cz. Studie, vzniklá na základě přání
občanů, kteří se zúčastnili veřejného projednávání, je ideálem, ke kterému by
mohlo časem hřiště dospět. 
V současné době ale nemá ÚMČ tolik prostředků, aby hřiště plně zainvesto-
val podle studie. Výstavba je nákladná, celkové náklady jsou ve studii vyčís-
leny na 1 500 000 Kč. Nyní je třeba pozemek oplotit a postupně připravit
terén. Bylo zahájeno projektové řízení na oplocení pozemku. Zároveň je třeba
získat finanční prostředky na další kroky – např. herní prvky.
Pokud budete mít Vy, Vaši sousedé či Váš zaměstnavatel zájem zapojit se fi-
nančně do výstavby hřiště, můžete přispět prostřednictvím občanského
sdružení Maminy z újezdské roviny. Každá koruna se počítá. 

Děkujeme Vám všem!
Nikola Pravdová, Maminy z újezdské roviny o.s.

nikola.pravdova@centrum.cz, mobil: 604 324 281

Beseda o Etiopii
Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L připra-
vil na čtvrtek 2. května přednášku  o pobytu v Etiopii, která
byla doprovozena fotografiemi. Afrikou nás provedli manželé
Čížkovi. 
Byli spokojeni všichni milovníci exotických krajů.

Z. Ladová

Červnový zájezd SD
Vyjeli jsme 1. června  a  naše radost z toho, že neprší, netr-
vala dlouho. Brzy začalo a déšť nás pak provázel celý
den. Nejdříve jsme jeli do Hronova, kde jsme navštívili
rodný domek Aloise Jiráska – památku lidové architek-
tury  z 18. století, prošli se parkem, ochutnali oba léčivé
prameny a poklonili se památce slavného spisovatele  
u jeho hrobu na místním hřbitově. Ve 2. patře Jiráskova
divadla je umístěno Jiráskovo muzeum. Po jeho  prohlídce
jsme pokračovali do Broumova, kde nás čekal výborný
oběd a po něm prohlídka Benediktinského kláštera sv.
Václava a klášterního kostela sv. Vojtěcha. Dalším naším
cílem byly Malé Svatoňovice. Dost nás zdržela dlouhá ob-
jížďka, takže na prohlídku muzea bratří Čapků v rodném
domě Karla Čapka jsme měli málo času. Škoda, obě ex-
pozice – jak  Karla, tak Josefa by si  zasloužily delší dobu.
I tady  jsme ochutnali vodu ze zázračné studánky. Další
objížďka na hraniční přechod do Polska do městečka Ko-
wary – a další zdržení. Na místo jsme dojeli místo v 16
hodin až v 17,30 hod a v 18 hodin již měli  park miniatur
Dolního Slezska zavírat, ale přece nás politovali a nechali
nás  vše projít. Je to úžasné – do posledních  detailů  kopie
staveb, buď v měřítku 1 : 25 nebo 1 : 50, chrámů, hradů,
zámků, věží, lidových i městských domů, tomu přizpůso-
bená zeleň a vodní plochy. Po prohlídce byl ještě čas na
kávu a pak už jsme jeli domů. Vzdor počasí to byl krásný
výlet. Obohatil nás o mnoho zážitků, poznatků a dojmů.
Dík za přípravu zájezdu p. Vlastě Novotné  a  doprovodný
komentář p. prof. Kovanicové, CSc.

Za Sdružení důchodců I. Krajzingerová 

Terénní práce se seniory
Od 1. dubna 2013 je v provozu terénní práce se seniory s ná-
zvem Komunitní terénní program. Pracovníci občanského
sdružení Neposeda seniory kontaktují především v ulicích
městské části Praha Běchovice, Horní Počernice a Újezda nad
Lesy. Seniorům nabízí poradenství, dialog a zajímavé infor-
mace. Doprovází je také na vycházky nebo poskytují psychic-
kou podporu a další služby, které jsou v jejich možnostech.
Služba není určena jen osamělým seniorům, ale všem, kdo si
chtějí popovídat, svěřit se, zjistit informace o zajímavých ak-
cích v blízkosti jejich domova nebo zjistit, kde se setkávají lidé
v podobné věkové skupině či s podobnými zájmy. Komunitní
terénní program je v provozu od pondělí do pátku převážně 
v dopoledních hodinách, a to včetně prázdnin. 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Barbora Zvoníčková, Neposeda o.s.

„Trénování paměti“ 
účastníkům skončil školní rok
Od října do června se každé pondělí scházeli zájemci o tréno-
vání paměti. Dozvěděli se o krátkodobé a dlouhodobé paměti
a o fungování mozku celkem. (Když svaly nepoužíváme, zakrní.
Platí to i pro mozek, sice neztrácí na objemu, ale jeho funkč-
nost klesá.) Nutností je nejenom trénovat paměť, ale i dodržo-
vat správnou životosprávu.
Účastníci doplňovali různé slovní testy, učili se zapamatovat
si nákup o 30 položkách, hráli slovní kopanou a střídavě reci-
tovali básničky ze školních let. Nejvíce se pobavili při vymýšlení
povídek (básní) na slova, která si na různá témata sami zadali.
Na příklad  téma „ JARO“: slova květina, narcis, deštík, tulipán,
slunko, kuřátka, fialka, tráva, sněženky, příroda, voda, teplo,
dobrá nálada.
Se svolením paní Hany Procházkové zveřejňuji, jak si s tímto
zadáním poradila ona sama:
JARO  
Co se to děje ? Proč mám najednou tak dobrou náladu? Je to
jasné. Slunko svítí, všude teplo, jaro je konečně tady! Příroda se
oděla do květinového šatu. Zazelenala se tráva. Sněženky už
odkvetly, ale místo nich září na záhoně narcisy a tulipány. Vy-
rážím ven obhlédnout okolí. Nevadí mi ani drobný deštík. Voda
postříbřuje trávu, fialky se schovávají pod listem. Všechno
voní. A houf kuřátek, batolících se v zahradě, vypadá jako hrst
rozkvetlých pampelišek, rozhozených v trávě. 
Život je krásný.
Trénování paměti se zúčastňovalo pravidelně 8 až 14 seniorů,
jejichž věkový průměr je 77 let. Po prázdninách bude tréno-
vání paměti pokračovat od října.

Eva Štrasmajrová

Vycházka květen 2013 
SPCCH Újezd nad Lesy

Velký zájem seniorů o hezkou zahrádku se potvrdil rekordní účastí na této 
vycházce. Sešlo se čtyřicet pět lidí v Hrdlořezích Pod Táborem a pokračovalo na
prohlídku přilehlého botanického areálu Střední odborné školy stavební a za-
hradnické. Po krátkém historickém přiblížení o pozemku pod kopcem Tábor byli
přivítáni ředitelem školy Jaroslavem Čubou. Ten vyprávěl o založení první české
zahradnické školy v roce 1909 Leopoldem Batěkem. V roce 1947 se stal zámeček 
s přilehlými pozemky v Malešicích majetkem města a v roce 1948 jej magistrát
předal škole do užívání. Tento areál je dokonalým zázemím školy s vlastní bota-
nickou zahradou, zámečkem, rybníkem, dostatečně velkými skleníky s plochami
pro hospodářskou zahradní činnost. V zahradnických oborech, tříletých i čtyřle-
tých s maturitou, zde studuje každý rok na 400 žáků. Účastníci si prošli krásně
zrekonstruovanou botanickou zahradu, pokochali se krásou tropických i subtro-
pických sbírek ve sklenících. Současně si mohli v obou zahradách zakoupit 
vybrané rostliny. Spokojeni s prohlídkou i nákupem, převážně kytiček, se rozešli.

Vzpomínka na Den matek
V sobotu 11. května 2013 se konalo tradičně, jako každý rok, posezení pro seniory
u příležitosti Dne matek. I když nám počasí moc nepřálo,  zábava plynula plným
proudem.
Sešlo se nás v jídelně ZŠ Polesná opravdu hodně. Kulturní program byl pestrý.
Představily se nám děti z MŠ Rohožník, dále jsme si poslechli krásné vystoupení
flétnistek pod vedením paní učitelky Razesbergesové a na konec nás potěšily
svým tancem dívky z taneční skupiny Ambra. Nechyběli ani zástupci Městské
části Praha 21, pan starosta RNDr. P. Roušar, zastupitelky paní  MUDr. Z. Dasty-
chová a paní V. Juřenová. Celé sobotní odpoledne  provázela k tanci hudební sku-
pina Ajeto. Budeme se  těšit na další setkání opět za rok.

text a foto Z. Vodová, Odbor občansko - správní

Antonín Smolík

Hezké klidné zákoutí,
Jsem moc ráda,že jsem si přečetla v po-
sledním Zpravodaji  články k chování
újezdských pejskařů. Mám naprosto
stejné zkušenosti. Připadá mi, že nejen
bobky, ale pořádně smradlavé hromád-
ky rok od roku v Újezdě přibývají. Každý
den větší či menší hromádku uklízím,
pokud ji pak nechci mít v sekačce, v ga-
ráži, na botě. Někdo exkrementy sype
vápnem, jiný píše páníčkům cedulku, ale
vše není nic platné. Když vidím pejska ko-
najícího potřebu, zaťukám třeba na okno
a ejhle, pán má pytlík s sebou, zamává mi
s ním a odnese si ho prázdný napříště.

Někteří, a to mě nejvíc zlobí, chodí sice se
zeleným pytlíkem, jak mají doporučeno,
seberou, ale pak hodí na pole, do potoka
a co je nejlepší, na zahradu. Nyní zrovna
leží odložený pytlík na domečku na elek-
triku. To je snad lepší to hovínko. Nejvíc
psí potřeba byla vidět na sněhu, zase se
dobře nabírala se sněhem na lopatu. Ex-
krementy jsou jedna nepříjemná situace
se psy, ovšem další věcí je, že běhají bez
vodítka, natož s košíkem. Byla bych moc
ráda, kdyby si alespoň pár chovatelů
vzalo  z článků něco k srdci a neztrpčovali
ostatním život, když ho má bezva jejich
pejsek.

T. Tichá

Hledejte na WEBu, co se nám nevešlo:
- Nabídka letních pobytů v sedle od o.s. Zajíček na

koni. Jsou určeny dětem i handicapovaným 
a rodinám s dětmi.

- Nabídka Programu podpory podnikání na území 
hl. m. Prahy Akcelerace - Inovační vouchery od a.s.
Rozvojové projekty Praha.  

- Nabídka PIS na komentované vlastivědné 
procházky Prahou

- a další zajímavé tipy na léto. -red-

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděko-
vala újezdskému hasičskému
sboru, který mi opakovaně 
v době povodní pomohl vyřešit
nelehkou situaci se zamokřením
domu, zahrady i studny a něko-
likrát odsál nejen dešťovou
vodu, ale i tu, která k nám na-
tekla z okolí. 

Žebrová

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/2013
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KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

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

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

KROLAN s.r.o.                                           
PRAHA VÝCHOD – ŠESTAJOVICE      
250 92 PODĚBRADSKÁ 1163

TELEFON:  732 222 266
KROLAN@KROLAN.CZ
WWW.KROLAN.CZ

VÝROBA KROVŮ, PERGOL, GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
NA CNC HUNDEGGER

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., Mladých Běchovic 2, Praha 9, 
tel.: 603 449 506, 246 030 670 (8.00 až 16.00 hod)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net
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Nemalé riziko je skryto již v samotném principu aukce, která se
vztahuje výhradně na komoditu samotnou – v případě nákupu
elektřiny tedy pouze na odebrané kilowatthodiny. Pro představu:
v současné době tvoří tato položka na Vašem účtu za elektřinu cca
39 %. Dodavatel, který se v rámci elektronické aukce o zákazníka
uchází, může slevit pouze z této složky celkově fakturované částky
na Vaší faktuře. Ostatní položky jsou regulované a jejich výši ne-
může žádný z dodavatelů ovlivnit!                                                            

Velké riziko je skryto v poplatcích, které si někteří dodavatelé ener-
gií účtují i za zcela běžné úkony a které nejsou součástí soutěže v

rámci e-aukce. Věděli jste, že si dodavatel, který si vysoutěží do-
dávku elektřiny do Vaší domácnosti nebo provozovny, může úč-
tovat za využití služeb zákaznické linky i více jak sto korun?
Podobné částky si někteří dodavatelé neváhají účtovat i za využití
služeb zákaznického centra nebo zpoplatňují uzavření splátkového
kalendáře či jiné dosud zdarma poskytované služby. A tak se může
snadno stát, že zákazník, který získá nižší cenu za odebranou ki-
lowatthodinu elektřiny, zaplatí v konečném vyúčtování více!

Již jen z podmínek účasti v aukci je zřejmé, že pokud se odběra-
tel zaváže k účasti a po té si to rozmyslí, vystavuje se riziku vyso-
kých smluvních pokut. Zákazník by si měl vždy pečlivě
prostudovat podmínky účasti v samotné aukci a zejména pod-
mínky a možnosti odstoupení od smlouvy.

Navíc nízká cena elektřiny sama o sobě nevypovídá o kvalitě, pos-
tavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchodních podmínkách a bu-
doucí perspektivě dodavatele. Přechodem k jinému dodavateli s
velkou pravděpodobností dojde ke zhoršení dostupnosti, rozsahu
a kvality obsluhy, na kterou je zákazník zvyklý – zákaznická centra,
zákaznická linka, energetické poradenství, individuální přístup a
podmínky například v případě opomenutí s úhradou platby apod. 

Jak důležité jsou doplňkové služby dodavatelů utilit, potvrdily vý-
sledky aktuálního výzkumu: „Z exkluzivně zveřejněných dat vý-

zkumné agentury Millward Brown je spokojeno s dodavatelem
energií 82 % veřejnosti. V hodnocení důvěryhodnosti propadly
především malé společnosti. Menším firmám připisuje důvěry-
hodnost jen kolem 3 - 8 % dotázaných.“ (zdroj: MfD - inzerce -
Millward Brown,  5. 4. 2013).

Některé energetické společnosti mají v elektronické aukci jediný
cíl: získat klienta. A to za jakoukoli cenu. Zvláště menší hráči, al-
ternativní dodavatelé, jsou ochotní jít v podobných soutěžích s
cenou až na samou hranici únosnosti nebo i pod úroveň nákladů.
Nízké ceny však mohou dostat některé firmy až do existenčních
problémů, neboť jsou dlouhodobě neudržitelné a mohou vést až
k velmi závažným problémům poskytovatele. Ty se pak v koneč-
ném důsledku mohou přenést na zákazníka. 

Účastník e-aukce (odběratel) se také připravuje o možnost flexi-
bilní změny dodavatele. Zpravidla je smlouva podepisována na dva
roky. Když v tomto období bude ostatním zákazníkům cena klesat,
tento odběratel výhodu případného poklesu cen využít nemůže. 

Mnohým zájemcům o tento způsob pořízení elektřiny se e-aukce
jeví velmi slibně, ale je třeba zvážit také rizika, která nejsou orga-
nizátory elektronických aukcí otevřeně komunikována. Co se jeví
na první pohled jako laciné, může být v konečném důsledku
dražší! 

Elektronické aukce, aneb co Vám licitátor neřekne
S elektronickými aukcemi všeho druhu se v poslední době doslova „roztrhl pytel“. A tak je možné si vydražit také dodávku elektřiny. 
Ti, kteří elektronické aukce propagují, zdůrazňují pouze výhody, ale nezmiňují již rizika, jenž na sebe odběratelé přebírají.
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