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z d a r m a

Vážení čtenáři,
vítáme vás na stránkách Újezd-
ského zpravodaje v dalším škol-
ním roce. V tomto čísle se dozvíte,
jak dopadla anketa z prázdnino-
vého dvojčísla, té je věnovaná
dvoustrana Tématu Zpravodaje.
Dočtete se také, jak probíhá vý-
stavba kanalizace a rekonstrukce
úřadu, kam se obrátit o pomoc
při vážné životní situaci atd. Ve
vložené příloze také najdete
jízdní řády autobusů, které pro-
jíždějí Újezdem nad Lesy.
S novým školním rokem jsme si
pro vás připravili i několik změn.
První velká změna se týká uzá-
věrky Újezdského zpravodaje. Ta
se již nebude řídit jednotným
datem, kdy jsme byli zvyklí na 14.
den v měsíci, ale bude se řídit
dnem v týdnu, tzn., že bude vždy
v pondělí, tři týdny před distri-
bucí, která proběhne v prvním
týdnu dalšího měsíce. Na konci
každého čísla bude vždy velkými
písmeny zvýrazněné datum uzá-
věrky. Pro informovanost uvá-
díme, že uzávěrka říjnového čísla
bude 12. září, listopadového čísla
17. října a prosincového 14. listo-
padu. Tato změna napomůže
standardizaci a sladění termínů
práce nad přípravou čísla, práce
tiskárny a distribuce, jejímž cílem
je, abyste dostávali Zpravodaj
pravidelně v očekávaném ter-
mínu.
Druhá velká změna se týká
Kalendária kulturních a sportov-
ních akcí, které bylo umístěno na
druhé straně Zpravodaje. Kalen-
dář akcí, jak jste si všichni jistě
všimli, je nyní zpracován v barev-
ném provedení jako vložená pří-
loha formátu A4. V Kalendáriu
jsou uvedeny termíny kulturních
a sportovních akcí a můžete si ho
pověsit např. magnetem na led-
nici nebo na zeď a budete mít
vždy termíny akcí Újezda nad
Lesy a nejbližšího okolí na dohled.
Tisk Kalendária bude vždy spon-
zorován firmou, jejíž inzerát na
Kalendáriu uvidíte. Vítáme proto
inzerenty, kteří využijí nabídky in-
zerovat přímo na Kalendáriu
a nabízíme tak umístění reklamy
na stránce, která bude vždy po
celý měsíc používaná. Ceníky na-
leznete na str. 6., nebo se přímo
informujte v redakci.
Doufáme, že změny, které jsme
připravili, zkvalitní a zpřehlední
informace, které Zpravodaj při-
náší, a budou našimi čtenáři
kladně přijaty.
Přejeme vám úspěšný školní rok.

-red-

Vyhodnocení ankety str. 4, 5
Předprodej na koncert

Michala Prokopa zahájen str. 1
Posvícení str. 1

4. újezdské posvícení
Městská část Praha 21 srdečně zve všechny újezďáky i přespolní na
4. újezdské posvícení, které se koná v sobotu 17. září od 9.00 hodin
na multifunkčním sportovišti v Čentické ulici.
Pro děti jsou připravené pohádky a s výběrem hudby budou spokojeny
všechny věkové kategorie.

Program: 9.00—12.00 Járinky (dechovka)
9.30 zahájení starostou MČ
12.00—14.00 Semenáči (country)
14.00—16.00 O. Novák & spol. (dixieland)

Pohádková představení (sál ZŠ)
10.00 Strakaté bajky
14.00 Kouzla a čáry tajemné Prahy

se všemi, kdo se o vzdělání i o vý-
chovu jejich dětí starají.
Především však děkuji všem učite-
lům, vychovatelům a ostatním pra-
covníkům v újezdských školách
a školkách, že jste s odvahou a trpě-
livostí zahájili další školní rok. Přeji
vám soustředěnou pozornost žáků,
spolupráci jejich rodičů a uznání od
vašeho okolí, protože výsledky vaší
práce stavějí stupínky budoucnosti.

Klidný a úspěšný školní rok 2011/
2012 v Újezdě nad Lesy všem přeje

Pavel Roušar, starosta

MICHAL PROKOP (*1946)
Kytarista a zpěvák skupiny Framus Five jenž se po jejich rozpadu
věnoval hlavně střednímu proudu a byl mj. členem divadla Sema-
for. Mezi jeho nejlepší alba lze zařadit hlavně Kolej Yesterday (1984)
a Snad nám naše děti... (1989). Po revoluci působil jako náměstek
ministra kultury a v České televizi moderoval pořad Krásný ztráty.
Koncertuje hlavně v akustickém triu s kytaristou Lubošem
Andrštem a houslistou Janem Hrubým.

Distribuce Újezdského zpravodaje

Milé holky a kluci,
prázdniny skončily, začal nový
školní rok. Jedni z vás se do školy
těší, zejména aby se podělili o prázd-
ninové zážitky se svými kamarády.
Druzí by raději ještě prázdniny měli.
Naštěstí prázdniny přicházejí kaž-
dým rokem, všichni se tedymůžeme
těšit na ty další :-). Až zasednete do
školních lavic, přeji vám, abyste
rychle pochytali roztoulané myš-
lenky a nové vědomosti vám do
hlavy padaly (skoro) úplně samy!
Rodičům a prarodičům přeji radost
z nových znalostí, které si jejich děti
osvojují a dobrou vůli při spolupráci

Pozvánka na koncertMICHAL PROKOP & LUBOŠ
ANDRŠT & JAN HRUBÝ-LIVE
UNPLUGGED
čtvrtek 13. 10. 2011 od 19:00 hod v polyfunkčním domě

Předprodej vstupenek od 13. září v Knihkupectví a Vinotéce
Nad Lesy, Videopůjčovně T 26 star a podatelně úřadu, za cenu
350,-Kč.
Info: Zdeněk Voříšek, tel: 777 811 331,

e-mail : zdenek.vorisek@praha21.cz

V polovině července započala stavba
kanalizace na hlavní silnici Novosi-
břinská a to v úseku Svojšická x Val-
dovská. Stavba probíhá mikrotune-
lážní technologií pomocí razícího
stroje RUS 100, který je řízený přes
počítač. Neprovádí se proto klasický
výkop, ale hloubí se jámy 4 až 5
metrů hluboké, které se spojují pod-
zemním vrtem. Na displeji stroje po-
sádka přesně vidí pohyb vrtáku,
geologii, tlak atd. V současné době je
hotovo již 20 metrů kanalizace

a práce probíhají podle časového
harmonogramu.
„Tento první úsek je nutno považo-
vat za zkušební. Jednak proto, že po
prázdninách se prokáže, zda do-
pravní omezení jsou únosná a dále
proto, že teprve skutečné geologické
podmínky prověří vhodnost nasa-
zené náročné bezvýkopové techno-
logie. Další pokračování stavby je
samozřejmě odvislé hlavně od fi-
nančníchmožností Magistrátu.“ říká
Ing. Adámek z firmy ZAVOS, která

tuto stavbu pro investora – Hlavní
město Prahu - zajišťuje.
Dlouhodobě plánovanou stavbou
kanalizace došlo k velkému doprav-
nímu omezení v Újezdě a obtížnému
a složitému řešení zejména objízd-
ných tras pro kamiony, které zasahu-
jí do obcí Středočeského kraje. Ob-
jížďka pro osobní auta jedoucí z Pra-
hy vede přes ul. Zaříčanskou – Ro-
hožnickou a zpět na ulici Novosib-
řinskou.

Stavba kanalizace probíhá podle časového plánu

pokračování na str. 2
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Stavba kanalizace probíhá podle časového plánu
Doprava do centra zůstává po hlavní
silnici.
K tématu kanalizace přibylo do 19. 8.
na webové stránky 57 příspěvků od
17 diskutujících. Na začátku doprav-
ních omezení autoři příspěvků upo-
zorňovali zejména na chybné nebo
nevhodné umístění dopravního zna-
čení, nedodržování objízdné trasy
a předepsané rychlosti a nerespek-
tování zákazů vjezdu.
Podle údajů z 12. 8. 2011 řešila Měst-

ská policie hl. m. Prahy v souvislosti
s uzavřením hlavní komunikace 708
přestupků neukázněných řidičů, za
které byly uděleny blokové pokuty
ve výši 162 400,-Kč. Škoda, že pro-
středky takto získané nezůstanou
v Újezdě, aby přispěly na opravu
místních silnic, ale připadnou Hlav-
nímu městu Praze. Příslušnou sa-
mostatnou obcí je totiž Praha, nikoli
Újezd, který je pouzeměstskou částí.
S bezohledností řidičů nejvíce bojují

obyvatelé ulic Lišická, Lomecká
a Chotěnovská společně s Policií ČR
a úřaden MČ.
Samotná stavba kanalizace by měla
být dokončena do konce října tohoto
roku včetně přípojek k jednotlivým
domům, takže následná kolaudace
by měla proběhnout do konce roku.

Z informací ZAVOS s.r.o., Městské policie hl.
m. Prahy a www.praha21.cz zpracovala
redakce.

pokračování ze str. 1

Přinášíme vám pár tipů, všechny
termíny akcí máte uvedeny ve vlo-
žené příloze Kalendária kulturních
a sportovních akcí.

KAM NA VÝSTAVU
• V pátek 7. října od
10.00 hodin pořádá
Český svaz zahrád-
kářů 55. Výstavu ovo-
ce a zeleniny. Program výstavy:
čtvrtek 6. 10. 2011 od 14,00 hod. pří-
jem exponátů; v pátek 7. 10. dopoled-
ne děti, veřejnost 14,00 - 18,00 hod;
sobota 8. 10. veřejnost 8,00 - 18,00
hod - od 10,00 hod Dotazovna Dr.
Stanislava Pelešky; neděle 9. 10. ve-
řejnost 9,00 - 16,00 hod, od 16,00
hodin výdej exponátů. Každý vysta-
vovatel je vítán, třeba i s jedním ex-
ponátem.

CVIČENÍ PRO
SENIORY
• Od středy 14. září
v době od 16:00 do
17:00 hodin pořádá SPCCH v tělo-
cvičně ZŠ, ul. Polesná pro kardiaky,
zdravotně oslabené a seniory pravi-
delné rekondiční cvičení s prvky
jógy. Cvičení je pořádáno pro 2. sku-
pinu. Pro 1. skupinu začíná cvičení
v pondělí dne 3. října od 18:00 do
19.00 hod.

• Každý pátek počínaje dnem 16.
září od 7:30 do 10:30 ve Wellness
centru Blatov, Starokolínská 306 po-
řádá SPCCH za podpory Wellness
centra Blatov a MČ Praha 21 pravi-
delné plavání a cvičení v bazénu pro
zdravotně oslabené a seniory. Re-
zervace po půlhodině dle rozpisu,
počet klientů ve skupině omezen.

• V pondělí 19. září od 15:00 hod
v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
se můžete zúčastnit setkání „Tréno-
vání paměti s Libuškou“. Na tomto
setkání se dozvíte, jak trénovat svojí
pamět a jak jí posilovat. Přineste si
papír a tužku na praktická cvičení!
Srdečně zvou SPCCH a SD Újezd nad
Lesy.

POJĎTE SI
ZASPORTOVAT

• V neděli 8. září
se koná 3. újezd-
ský cyklovýlet s názvem „Po-
jeďte s námi na kole na zámek
Ctěnice!“. Sraz je v 9:00 před
úřadem v Hulické ulici. S sebou
si vezměte svačinu a pláštěnku!
Na 3. újezdský cyklovýlet vás
srdečně zve MČ P21 a KSOK,
organizuje Petr Mach,
tel: 606 190 402.

• Od pondělí 12. září zahajuje
sportovní sezonu TJ Sokol v ZŠ
Polesná na rok 2011/ 2012. Od
16:00 – 18:00 začíná sportovní
gymnastika dětí v malé tělo-
cvičně, kterou vede Hana Ro-
sová, tel: 777 025 022. Dále
začíná cvičení pro ženy pod ve-
dením Líby Maškové (774 214
317) a Ivy Kleinhamplové ve
velké tělocvičně v ZDŠ Polesná v
těchto termínech: každé pon-

dělí cvičení pro ženy ve velké tělo-
cvičně od 19.30 do 20:30 hod;
každou středu volejbal pro ženy
v malé tělocvičně od 20:00 do 21:00
hod; každý čtvrtek cvičení pro ženy
v malé tělocvičně od 20.00 do 21:00
hod. Dále od 16. září od 17:00 do
18:00 hod probíhá ve velké tělo-
cvičně cvičení žáků a žákyň s M.
Křelinovou (732 812 869), P. Šebesto-
vou a L. Vlasákovou.

• V sobotu 17. září se můžete zúčast-

nit běžeckého závodu s názvem
Mladé Běchovice. Zahájení tradičně
v 8 hod 50 min na hřišti v Běchovi-
cích, přihlášky do 16. 9. na webu
www.mladebechovice.cz. a na e-mailu
info@mladebechovice.cz.
Srdečně zve Jan Jech, ředitel závodu.

• V sobotu 24. září od 13.00 do 19:00
hod vás srdečně zve OS Rarášek na
3. Újezdské KOLODĚNÍ, které se koná
na multifunkčním hřišti v Čentické
ulici - závody pro děti od 1 do 6 let
na všem, co má kolečka.

• V neděli 25. září pořádá TJ Sokol
Běchovice závod na kolečkových
bruslích In-line Běchovice pro všech-
ny věkové kategorie. Přihlášky se vy-
plňují v den závodu od 8:00 v ZŠ
Běchovice, hromadný start v 10:30
na 13. km silnice Českobrodská v Bě-
chovicích. Délka trasy je 5 km. Info
I.kafca@seznam.cz, tel. po 18. hodině
606 515 002, www.brusle-becho-
vice.blog.cz.

PŘIJĎTE NA BESEDU
• Ve středu 14. září od
9:00 – 12:00 hod na
ÚMČ Praha 21, Staro-
klánovická 260 pro-
běhne informační setkání s názvem
„Podnikání jako cesta pro sebereali-
zaci matek při péči o děti“. Projekt je
určen pro rodiče na rodičovské do-
volené z hl. m. Prahy. Cílem setkání

Chcete aktivně využít svůj volný čas?

Po prázdninové
přestávce zahájí
naše muzeum
svoji pravidelnou

činnost v sobotu 3. září 2011. Každou
sobotu od 13 do 17 hodin budou tak
mít návštěvníci muzeamožnost pro-
hlédnout si památky ze života na-
šich předků od konce 19. století.
Postupným obměňováním vystavo-
vaných exponátů plníme náš úkol
obsažený v podtitulu muzea „Pro-
měny pražské periferie“.

V sobotu 17. září od 10 hodin pro-
běhne ve výstavní místnosti vernisáž
výstavy obrazů z cest a života naší
akad. malířky paní Alžběty Štulcové.
Více informací se dozvíte v kalendá-
riu.

Muzejní rada vyslovila soustrast po-

zůstalým po paní Mileně Podhorské,
provdané Paldusové. Ta věnovala
muzeumimořádně vzácné památky
po svém tatínkovi, který byl jako
člen zastupitelstva z Nové Sibřiny
několik let vězněn v německých kon-
centračních táborech.

Při této příležitosti se znovu obracím
na čtenáře Újezdského zpravodaje
s prosbou. Máte-li doma nějaké pa-
mátky či doklady o své úspěšné čin-
nosti nebo po svých rodičích či
předcích, věnujte je našemumuzeu.
Pokud se s nimi nechcete rozloučit,
rádi Vám je po naskenování vrátíme.

Srdečně Vás všechny zveme k ná-
vštěvě všech akcí, které v muzeu bu-
deme pořádat.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Újezdské muzeum informuje

Dne 9. července 2011 se dožila vý-
znamného životního jubilea 90. let
paní Anna Žílová z Újezda nad Lesy.
Ke krásnému výročí přejeme vše nej-

lepší, hodně zdraví a pohody.
Dcera Blanka s celou rodinou

SPOLEČENSKÁ RUBR IKA

Újezdské muzeum srdečně zve
dne 17. 9. od 10:00 hod
na vernisáž výstavy

obrazů z cest a života naší akad.
malířky paní Alžběty Štulcové

Na vernisáži vystoupí frekventanti
hudebních kurzů při újezdské knihovně.
Všechny vystavované obrazy pocházejí

z její letošní cesty po Americe
a zájemci si je mohou i koupit.
Výstava potrvá do 31. října.

Otevírací doba muzea po dobu výstavy:
út - pá od 14:00 do 18:00 hod
so - ne od 14:00 do 18.00 hod

S lítostí oznamujeme, že 6. srpna
2011 po dlouhé nemoci ve věku 74
let zemřel pan Ladislav Lízner, bý-
valý místostarosta MČ Praha 21.
Děkujeme za projevenou soustrast.

dcera Drahomíra s rodinou

je naučit se, jak vše vyřídit na úřa-
dech, jak získat finance, jak vést
účetnictví, jak svůj projekt správně
komunikovat, jak jednat s dodava-
teli, jak si vytvořit webové stránky
apod., registrace: www.cestakpodni-
kani.cz.
Více informací: +420 724 535 898,
info@cestakpodnikani.cz

• Ve čtvrtek 15. září od 15:00 hod
v zasedací místnosti ÚMČ se můžete
zúčastnit besedy na téma „Pouze po-
stižený mající vůli k aktivní činnosti,
může něco dokázat“. Příspěvek před-
nese pan Dohnálek, který se po po-
stižení cévní mozkovou příhodou
snaží ukázat, jak dále pokračovat
v normálním životě.

• Od pondělí 26. září od 19:00 hod
začínají v zasedací místnosti ÚMČ
Praha 21 pravidelné besedy týkající
se plánování společné budoucnosti.
„První kulatý stůl“ na téma „Školství,
kulturní dědictví, volnočasové akti-
vity, cestovní ruch“; v pondělí dne 3.
října „Druhý kulatý stůl“ na téma
„Sociální a zdravotní politika“; ve
středu 5. října „Třetí kulatý stůl“ na
téma „Životní prostředí“; v pondělí
10. října „Čtvrtý kulatý stůl“ na téma
„Doprava“; ve středu 12. října „Pátý
kulatý stůl“ na téma „Urbánní
a územní rozvoj, veřejná správa, in-
formovanost“; v pondělí 17. října na
téma „Majetek a bytová politika, ve-
řejná infrastruktura“

POJEDEME
NA VÝLET
• Ve čtvrtek 22. září
pořádá SPCCH nejen
pro své členy rekon-
diční a poznávací vycházku s ná-
zvem „Z Bohnic přes Troju k Vltavě
a přívozem do Podbaby“. Sraz je
v 9.00 hod u stanice metra B Na Čer-
ném Mostě.

• V sobotu 24. září pořádá Český za-
hrádkářský svaz nejen pro všechny
přátele zahrádkáře celodenní výlet
do Litoměřic s názvem „Litoměřice -
Zahrada Čech“. Navštívíte 35. veletrh
výstavy ovoce, zeleniny, květin, keřů,
ovocných stromků, zahradní tech-
niky a nábytku, postřiků, hnojiv, po-
travin, přírodních léčiv, farmářské

trhy a vinobraní, včetně prohlídky
historického města Litoměřice. Od-
jezd je v 7:00 od Lidlu, přihlášky: pí
Vacková tel. 281 972 364, pí Lízne-
rová tel. 281 972 219, záloha 200,-Kč,
děti do 10 let polovic.

BOHOSLUŽBA
• V sobotu 17. září za-
čínají pravidelné bo-
hoslužby v Újezdském
muzeu v polyfunkč-
ním domě, které pořádá Kazatelská
stanice Českobratrské církve evan-
gelické v Újezdě nad Lesy. Boho-
služby se konají každou třetí sobotu
v měsíci od 16:30 hodin. Pozn. Pravi-
delné bohoslužby v kostele tohoto
sboru se konají ve Škvorci každou 2.
a 4. neděli v měsíci vždy v 9:30 hod.
Tam se konají i křtiny a svatby.

KULTURA A VÝROČÍ
• Ve čtvrtek 2. září
pořádá Sdružení dů-
chodců návštěvu Diva-
dla ABC na divadelní
představení „Ženy z kalendáře“.
Bližší informace na vývěskách.

• V sobotu 1. října se koná od 14:00
hod v polyfunkčním domě oslava
Mezinárodního dne seniorů. Přijďte
na pohoštění, zatančit si nebo jen
poslechnout hudbu a setkat se se
vzácným hostem. Všechny osla-
vence seniory srdečně zve Sdružení
důchodců za finanční podpory MČ
Praha21.

BRIGÁDA
• V sobotu 8. října
opět pořádá občan-
ské sdružení Újezd-
ský STROM o.s. tra-
diční podzimní brigádu sbírání od-
padků v Klánovickém lese. Informa-
ce o začátku brigády a o oblastech
úklidu budou upřesněny na plakát-
cích, nawebu a v říjnovémZpravodaji.

ZASTUPITELSTVO
• Ve středu 21. září
se koná od 18:00 hod
v zasedací místnosti
úřadu 3. schůze Za-
stupitelstva MČ Praha 21, na které
srdečně zve za ÚMČ Praha 21 Pavel
Roušar, starosta.

Blahopřání

Poděkování

Oznámení

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji odboru Občanskoprávnímu

a SPCCH za gratulace k mému život-
nímu jubileu. Velmi mě to potěšilo.

Anna Žílová

Dne 14. září 2011 slaví pan Václav
Zach 80. narozeniny. Vše nejlepší a
hlavně hodně zdraví přeje rodina.

Václav a Marie Zachovi oslaví dne
23. září 2011 šedesáté výročí na spo-
lečné cestě životem. Do dalších let
přeje celá rodina hodně zdraví a po-
hody
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Střípky z jednání Rady MČ
28. 6. Rada na svém jednání jmeno-
vala na základě výsledku VŘ paní
Bc. Radku Lipanovičovou vedoucí
Odboru sociálních věcí.
Schválila doplnění autobusové (MHD)
zastávky na dlouhé trase mezi za-
stávkami Blatov a Újezd nad Lesy
a dvou parkovišť typu K+R (kiss
+ ride). Nové zastávky umožní rodi-
čům během chvilky bezpečně vysa-
dit děti z auta a dál pokračovat do
zaměstnání a omezí ranní kolony
mezi I. a II. stupněm ZŠ v ulici Čen-
tická. Zastávka K+R směrem do

Prahy bude umístěna na Starokolín-
ské za křižovatkou s Polesnou, smě-
rem z Prahy bude vybudována nová
zastávka MHD společně se zastáv-
kou K+R na rohu Starokolínské a Rá-
pošovské.
26. 7. Rada vzala na vědomí infor-
mace o průběhu odstraňování rekla-
mačních závad v polyfunkčním do-
mě. Protože tyto závady nejsou ade-
kvátně odstraňovány a dodavatel
stavby Betonstav Teplice a.s. převedl
své závazky na novou společnost,
uložila rada vedoucí OMI řešit rekla-

mační řízení prostřednictvím právní
kanceláře. Jmenovala na základě vý-
sledku VŘ pana Pavla Zemana ve-
doucímOdboru vedlejší hospodářské
činnosti, správy bytů a údržby.
Schválila přemístění stanoviště tří-
děného odpadu z pozemku č. parc.
1068/1 na pozemek č. parc. 1402/1
(ul. Pilovská). Vzala na vědomí infor-
maci o přijatých dopravních opatře-
ních v rámci zahájení výstavby
kanalizace na Novosibřinské ul.
a havárie plynu na Rohožnické ul.

-red-

V současné době probíhá na úřadu
MČ Praha 21 rozsáhlá sanace
sklepa a přízemí budovy B, vchod
z ulice Hulické – dřívější pošta.
Vzhledem ke stáří budovy, kamen-
ným základům a porušení izolací,
pokud zde nějaké byly, se vlhkost
z jílovitého podloží dostala až do
výše 1,5 m nad úroveň podlahy. Ve
sklepních prostorách bylo za deš-
tivého počasí i 5 cm vody a pro-
story byly naprosto nevyužitelné.
V 1. nadzemním podlaží bylo
nutné vést elektrické a síťové ka-
bely stropním podhledem, protože
při vysoké vlhkosti docházelo k po-
rušení zejména datových kabelů
a používání elektrických zásuvek
bylo nebezpečné. S plánovanou
přístavbou bylo rozhodnuto za-
hrnout sanační práce staré bu-
dovy do požadavku na dotaci, což
nám bylo i MHMP schváleno. Rea-
lizaci stavby provádí firma SANACE
VAPE, s.r.o., Domašov – Bělá pod Pra-

dědem, která zakázku získala ve vý-
běrovém řízení. Celkový objem za-

kázky je cca 1,5 mil. Kč. Na nezbytně
nutnou dobu byly jedny z nejnavště-

V posledním čísle Újezdského zpra-
vodaje jsme informovali o prvních
zrealizovaných záměrech Dopravní
komise, týkajících se úprav na hlavní
křižovatce v Újezdě nad Lesy. Za nej-
důležitější považuje Komise dopravy
bezpečnost jak chodců, tak i projíž-
dějících vozidel.
O první změně, nových návěstidlech
upozorňujících řidiče na zvýšení po-
zornosti na přechodu, jsme Vás in-
formovali v minulém čísle.
Druhým závažným problémem na
této křižovatce je levé odbočení a to
jak z ulice Starokolínské do Staroklá-

novické, tak i z Novosibřinské do Sta-
roújezdské ulice. Společně s Odbo-
rem dopravy Magistrátu hl. m.
Prahy, s vedením Městské části
Praha 21, s technickou správou ko-
munikací a společností ELTODO Do-
pravní systémy s.r.o připravujeme
instalaci nového řadiče světelné sig-
nalizace. Ten umožní rozfázování
jednotlivých kroků pro průjezd uve-
denou křižovatkou. To znamená, že
bude vždy volný pouze jeden směr
a ve středu křižovatky nebudou vzni-
kat zábrany jako doposud. Toto opa-
tření je ověřeným způsobem řešení

stejných situací v některých soused-
ních zemích, kde jsme se přesvědčili,
že jde o promyšlený, bezpečný a ply-
nulý systém řešení dopravy. Tento
systém bude v budoucnu napojen
do projektu řešícího všechny křižo-
vatky, přechody a ostatní dopravní
informační zařízení nejen v Újezdě
nad Lesy, ale i v dalších obcích na
této komunikaci.
Poslední informací pro všechny ři-
diče projíždějící křižovatkou ulic Sta-
rokolínská, Onšovecká, Novolhotská
(před zastávkou MHD Blatov smě-
rem do centra) je nově instalované
dopravní značení. Není možné na
tomto značení zastavit (žluté pruhy
na silnici). Je instalováno proto, aby
obyvatelé severozápadní části
Újezda nad Lesy mohli bezpečněji
vjíždět do uvedené křižovatky.
Bezpečný a plynulý provoz přeje

Ing. Milan Hájek,
předseda dopravní komise

redakčně upraveno, plné znění na www.praha21.cz
v sekci Újezdský Zpravodaj-příspěvky

Již na prvních jednání identifiko-
vala Komise životního prostředí
(KŽP) jako významný faktor pod-
poru alternativ k automobilové do-
pravě, pěších a cyklistických tras,
včetně rozvoje rekreační turistiky
a cyklistiky. Proto byl v rámci zá-
kona zahájen dlouhodobý projekt
evidence a ochrany pěších a cy-
klistických cest za účelem jejich za-
chování a ochrany. V rámci tohoto
projektu bylo ve spolupráci s do-
pravním odboremMČ Praha 21 do-
plněno osazení výjimkové značky
povolující vjezd cyklistům na fre-
kventované cyklistické trase lesní
asfaltkou ve směru Úvaly.
Dalším drobným vyřešeným úko-
lem byl zanedbaný záhon a zá-
bradlí za stanicí MHD Blatov ve
směru z Prahy. Na základě usne-
sení a podnětu KŽP bylo zábradlí
nově natřeno a záhon upraven za-
hradnickou firmou. V jednání je
i budoucí možná spolupráce smíst-
ním květinářstvím pro další zlep-
šení veřejného prostoru v okolí. Je

společným zájmem aktivních ob-
čanů, aby bylo naše okolí krásnější
a dobře nám sloužilo.

Úplný seznam a stav rozpracování
projektů řešených komisí je na we-
bových stránkách www.praha21.cz
v sekci vyhrazené KŽP.

Ing. Michael Hartman, předseda KŽP

redakčně upraveno, plné znění na www.praha21.cz
v sekci Újezdský Zpravodaj-příspěvky

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 25. září od 9:00 do 11:30 hod bude zaparkovaná před místním
úřadem dodávka Pražské plynárenské, kde si můžete vyřídit potřebné
záležitosti související s odběrem plynu. Podrobné info se dozvíte na tel:
267 175 174, 202.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany Újezda zdarma
V pondělí dne 5. září proběhne v Újezdě mobilní sběr nebezpečného od-
padu, kde můžete odevzdat zdarma baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a te-
ploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmaš-
ťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu,
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

1. Druhanická x Staroújezdská 15:00 - 15:20
2. Novosibřinská x Toušická 15:30 - 15:50
3. Zalešanská x Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (u Alberta) 16:30 - 16:50
5. Velimská x Klešická 17:00 - 17:20
6. Holšická x Sulovická 17:30 - 17:50
7. ul. Novolhotská (u zastávky) 18:00 - 18:20
8. Bělušická x Netušilská 18:30 - 18:50

Velkoobjemové kontejnery

10. září Toušická
kolem 9:30 hod Rohožnická

Dědická x Ranská

24. září Druhanická x Staroújezdská
kolem 9:30 hod Staroújezdská

Čenovická x Pilovská

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

Kontejner na sběr elektroodpadu
Do 12. září bude umístěn u místního úřadu
v Hulické ulici kontejner na sběr elektrood-
padu a baterií. Jedná se o zkušební projekt Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, Pražských služeb a firmy
Asekol. V případě, že bude projekt vyhodno-
cen jako úspěšný, budou kontejnery umístěny
trvale. Využijte proto tuto možnost a přijďte
uložit svůj elektroodpad.
Po celé České republice je umístěno kolem
1400 ks. Za první pololetí vybrala firma Asekol
např. více než 40 000 mobilních telefonů, což
je asi 4,5 tuny. Z tohoto množství lze vyrobit
třeba více než 3000 stříbrných prstenů. Více se dozvíte nawww.praha21.cz

Kontejnery na textil
V průběhu srpna byly umístěny vedle vchodu
úřadu v Hulické ulici a v areálu zdravotního
střediska kontejnery na sběr textilu. Do kon-
tejneru můžete odložit čisté: ošacení, bytový
textil, deky, ložní prádlo, ručníky, obuv a ply-
šové hračky. Provoz zajišťuje charitativní or-
ganizace Diakonie Broumov. Všem dárcům
děkujeme.

vovanějších agend a to je osobní
a cestovní doklady a matrika, pře-
stěhovány do náhradních prostor
v hlavní budově, 1. poschodí. I přes
značně stísněné poměry se snažíme
zachovat provoz ve ztížených pod-
mínkách, aby naši občané nemuseli
kvůli cestovním dokladům a občan-
ským průkazům dojíždět na jinou
MČ s přenesenou působností, kde by
byli ochotni na dobu oprav, naši
agendu přijmout. Celková doba
oprav je plánována na 75 dní, což je
přibližně do 10. 10. 2011. Stavební
firma nám slíbila, že pokud opravy
vnitřních prostor ukončí dříve, do-
volí nám prostory zprovoznit pro ve-
řejnost, i když venkovní a sklepní
práce ještě budou probíhat. Věřím,
že všichni občané, kteří si v této
době budou na zmíněných agen-
dách vyřizovat své záležitosti, budou
ke stávající situaci shovívaví.

Vladimír Saitz, tajemník

Lesopark na Rohožníku, úředně lesní pozemek parc.č. 4351/1 k.ú. Újezd nad
Lesy je dlouhodobě postižen neuvěřitelným nepořádkem. Místo příjemného
místa odpočinku, zejména pro obyvatele rohožnického sídliště, se lesík stává
smetištěm. Lesopark, který byl dosud v majetku naší městské části, byl roz-
hodnutím Magistrátu převeden jako majetek Hlavního města Prahy pod
správu Lesů hl. m. Prahy, péče o něj je ale zcela nedostatečná. Protože je
naším společným zájmem, aby se situace zlepšila, nikoli abychom se jen na-
vzájem bombardovali stížnostmi, s novým vlastníkem lesoparku jsme se do-
hodli takto: Lesy hl. m. Prahy budou provádět údržbu zeleně, naše MČ bude
dále zajišťovat pravidelný odvoz odpadků z pěti odpadkových košů. Ale to
zdaleka nestačí! Bez zájmu a péče lidí, kteří místo navštěvují, je každá snaha
marná. Obracíme se proto zejména na vás, kteří bydlíte v okolí rohožnického
lesoparku, se žádostí o pomoc při pravidelné údržbě - sběru odhozených od-
padků kolem košů, laviček, hracích prvků a podél hlavních cestiček, také při
přípravě odvozu naplněných pytlů z odpadkových košů. Jedná se o dobro-
volnou práci vhodnou například pro pejskaře, studenty či spoluobčany na
odpočinku, možná je i pravidelná odměna.
Přihlaste se prosím u tajemníka úřadu pana Vladimíra Saitze na telefonu
281 012 913.
Každému dobrovolníkovi děkujeme za zájem o společnou péči o vlastní okolí!
ÚMČ Praha21 a redakce ÚZ

Omluva
Omlouváme se za tiskové chyby v anketě a v inzerátu restaurace Kollmanky,
které se objevily v letním dvojčísle Újezdského zpravodaje.

-red-

Dopravní komise zvyšuje bezpečnost v Újezdě

Najdeme pomocníka pro lesopark?

Rekonstrukce úřadu v Újezdě stále probíhá

Zaměřeno na životní prostředí
Drobné úspěchy Komise životního prostředí
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Zapojte se do rozvoje

Vrátilo se nám celkem 183 vyplněných
dotazníků, z toho 66 na formuláři zve-
řejněném v minulém čísle Zpravodaje
a 117 prostřednictvím webových strá-
nek. Ankety se účastnilo 46% mužů,
54% žen, přičemž nejmladšímu účast-
níkovi bylo 11 let, dvěma nejstarším
účastníkům 88 let. Přestože se ne-
jedná o dostatečně reprezentativní
vzorek, je to významný posun v zahá-

Základn í shrnut í Ankety

Vadí vám
chybějící

infrastruktura
(kanalizace, plyn,
komunikace, ...)

Vadí vám
dostupnost

a kvalita služeb
(obchody,
kadeřnictví,

apod.)

Vadí vám
nebezpečné
křižovatky

a exponované ulice
bez chodníků?

Necítím je jako problém Necítím ja jako závažný problém Tak napůl Cítím je jako problém Cítím je jako závažný problém

Jak chcete
podporovat údržbu

a rozšiřování
cyklostezek?

Jak chcete
podporovat vznik
jiných pracovních

příležitostí?

Jak chcete
podporovat
školství?

Více Mnohem více Stejně jako dosud Méně Mnohemméně

27%

34%
38%

1%
0%

18%

32%
43%

4%
3%

36%

2%

34%

25%
3%

60%

7%

25%

1%
7%

26%

24%

10%

36%

4%

25%

37%

16%

8%

14%

Jak si přejete, aby lidé naši městskou část vnímali?

25%
18%

30%
9%

13%

2%
2%
1%

Místo pro bydlení a rekreaci

Místo zeleně

Místo pro sport a volnočasové aktivity

Kulturní a společenské centrum

Místo bez bariér

Místo zakázkové výroby

Místo vývoje moderních technologií

Jiné

naší městské části
Městská část Praha 21 zpracovává koncepční dokument Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 na období let 2012 – 2022.
Tento dokument bude zpracován komunitní metodou pomocí místní Agendy 21 ve spolupráci s občany, soukromým a ne-
ziskovým sektorem, úředníky ÚMČ Praha 21 a zastupiteli MČ Praha 21. Cílem je vytvořit ucelenou strategii dalšího rozvoje
městské části.
Strategický plán se bude skládat z několika částí. V analytické části (profilu) bude popsán současný stav v různých oblas-
tech se SWOT analýzou. V následných částech se již budeme zabývat konkrétními opatřeními v daných oblastech (např.
v dopravě, životním prostředí, v sociální a zdravotní oblasti, školství). Naplňování strategického plánu budeme realizovat
vždy v daném roce konkrétními projekty – aktivitami s určením odpovědné osoby a finančních zdrojů. Naším cílem je roz-
víjet městskou část společně s Vámi, aby vznikalo kvalitní místo pro život.
Prvním důležitým podkladem pro strategický plán je anketa. Chtěli bychom poděkovat občanům naší městské části za vlíd-
nou spolupráci, díky které jsme mohli co nejobjektivněji zjistit, jak obyvatelé Újezdu nad Lesy nahlíží na budoucnost v naší
městské části. Na tomto místě Vám předkládáme jen pár dílčích výsledků, závěrečné výsledky budou publikovány v průběhu
následujícího měsíce na webových stránkách úřadu a budou se objevovat ve Zpravodaji. K nahlédnutí budou i v písemné
podobě na úřadu MČ a také v knihovně.

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je
možno identifikovat silné (ang: Strengths)
a slabé (ang:Weaknesses) stránky, příleži-
tosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang:
Threats), spojené s určitým projektem,
typem podnikání, podnikatelským zámě-
rem, politikou (ve smyslu opatření) apod.
Jedná se o metodu analýzy užívanou
především vmarketingu, ale také např. při
analýze a tvorbě politik (policy analysis).
Díky tomu jemožné komplexně vyhodno-
tit fungování firmy, nalézt problémy nebo
novémožnosti růstu. Je součástí strategic-
kého (dlouhodobého) plánování společ-
nosti.

Zdroj: Wikipedie

jení komunikace s občany.
Nyní bychom chtěli uvést jen některé
grafy a zmínit některé vaše připo-
mínky a postřehy.
Vměstské části vás trápí nedokončená
výstavba kanalizace, plynu, vadí vám
nebezpečné křižovatky a exponované
ulice bez chodníků. Velká nespokoje-
nost je se stavem komunikací, s velkou
hustotou provozu, čímž dochází ke

zvýšení hluku a prachu. Na druhou
stranu vám vyhovuje počet parkova-
cích míst v místě bydliště. Uvádíte ne-
dostatečnou kapacitu mateřských
škol a chtěli byste, aby školství bylo
více podporováno. Celkem jste spoko-
jeni s dostupností a kvalitou služeb
(např. kadeřnictví, obchody), s rozlo-
žením jízdního řádu MHD ve dne
i v noci. Uvítali byste výstavbu bazénu.

Nevnímáte jako zásadní problém kri-
minalitu a ohrožení osobní bezpeč-
nosti. Pozitivně hodnotíte vstřícné
chování úředníků a jejich odbornost.
Samozřejmě se vám líbí dostatek
zeleně s možností využití k vycházkám
a jízdě na kole. Naproti tomu kritizu-
jete nemožnost jezdit bezpečně na in-
line. S čistotouMČ jste spíše spokojeni,
to se ale nedá říci o úklidu v zimních

měsících. Hodnotíte informace o kul-
turním, sportovním a společenském
dění jako dostačující.
Celkově byste rádi naší městskou část
vnímali jako místo zeleně pro re-
kreaci, sport, volný čas a bydlení.
Děkujeme, že jste si udělali čas a vy-
plnili anketu. Poznatky jsou pro nás
velmi cenné a budeme se s nimi za-
bývat. Jak, to se dozvíte v následují-
cích číslech Zpravodaje.



Na úřad MČ Praha 21 nastoupila dne 15. 8. 2011 paní Iva Hájková, která bude koordinovat proces
místní Agendy 21 v naší městské části. Tento proces zaváděla s úspěchem v městské části Praha-
Libuš od roku 2004 do současné doby. Položili jsme jí proto pár otázek, abychom se dozvěděli
o tomto procesu více.

Mohla byste nám vysvětlit, v čem
proces místní Agendy 21 spočívá?
Místní Agenda 21 je nástroj pro
uplatnění principů udržitelného roz-
voje na místní úrovni. Prostřednic-
tvím něho se zkvalitňují věci veřejné,
strategické plánování a řízení, zapo-

jování veřejnosti, soukromého a neziskového sektoru. Do-
chází ke zvýšení kvality života obyvatel, občané jsou vtaženi
do rozvoje MČ a utváří se tak větší sounáležitost s místem,
kde občan žije. Jedná se ale o dlouhodobý proces, který vy-
žaduje maximální spolupráci úřadu a zastupitelů MČ s ob-
čany a s různými organizacemi, jak příspěvkovými, tak
neziskovými i soukromými.

Zmínila jste udržitelný rozvoj.
Ano, jedná se o rozvoj, který uspokojí současnou generaci
a neohrozí generaci budoucí v oblasti sociální, ekonomické
a environmentální (životní prostředí). Proto je nutné setkávat
se společně a zjišťovat od různých skupin obyvatel názory
na jednotlivé oblasti rozvoje a záměry městské části jak in-
vestičního tak neinvestičního charakteru. Občan přeci musí
mít právo vyjádřit se k dalšímu rozvoji městské části.

Jak chcete zapojit občany do rozvoje městské části?
V současné době je ukončena anketa, ve které měli občané
šanci vyjádřit se v mnoha oblastech k tomu, jak městskou
část vnímají, jakou by jí chtěli mít v budoucnu. Následovat
budou kulaté stoly, na kterých očekáváme diskuzi občanů
a pozvaných cílových skupin nad určitými tématy. Městská
část zahajuje zpracování Strategického plánu rozvoje MČ
v dlouhodobém horizontu a do zpracování se budou také
moci zapojit občané. Chtěli bychom uskutečnit i řízené roz-
hovory s určitými skupinami, např. podnikateli, neziskovými
organizacemi.

Zapojují se občané z Vaší zkušenosti do zmíněných veřej-
ných jednání?
Za prvé je nutné přizpůsobit jednání na podvečerní hodiny,
nejlépe od 18 do 20 hodin, aby se jich mohli vůbec účastnit.
Za další musí být dán občanovi prostor k vyjádření svých
myšlenek. A podstatné je, jak se s názory bude dále naklá-
dat. Z mé zkušenosti je někdy problém právě v této fázi, kdy
zastupitelé chtějí ovlivnit rozvoj sami. Po každých veřejných
jednáních bude uveřejněn zápis na webových stránkáchMČ,
informace bude uveřejněna i v místním Zpravodaji a hlavně
se výstupy bude zabývat nově vzniklý Strategický tým a Ko-
mise udržitelného rozvoje. Samozřejmě, že další směr roz-
voje musí schválit rada i zastupitelstvo MČ.

Můžete nám více vysvětlit pojem kulatý stůl v procesu
místní Agendy 21?
Již název „kulatý“ znamená, že se vede jednání otevřené, bez
„hran“ a všichni (občané, organizace, zastupitelé, úředníci)
mají stejné podmínky pro diskuzi. Cílem je během dvou
hodin obdržet od přítomných co nejvíce připomínek a ná-
vrhů v dané oblasti. Je možné, pokud o to občané projeví
zájem, že v budoucnu bude potřeba uspořádat návazné ku-
laté stoly s přizváním odborníků příslušné oblasti.

Jaký to vše bude mít přínos pro městskou část?
Občané by se měli naučit komunikovat o svých námětech s úřadem, to ale bude vyžadováno i od úřadu. Upřímně, musí
se to obě strany naučit. Strategický plán rozvoje MČ umožní koncepčně pohlížet na rozvoj MČ v určitém časovém horizontu
a tím se snažit účelně využívat finance z rozpočtu MČ, Magistrátu HMP, grantů atd. Pokud se do rozvoje zapojí i různé
organizace, mohou přinést do dalšího rozvoje MČ pohled komunitní a to např. pořádáním různých společných akcí, kam-
paní s upozorněním na problémové oblasti, ale může to mít i přínos finanční.

Na závěr bych ráda pozvala občany na kulaté stoly, jejichž rozpis je uveden dále i s příslušnými tématy. Budou se konat
vždy od 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.

-red-
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V srpnu tohoto roku byl zvolen na za-
sedání RMČ Praha 21 č. 22 ze dne 9. 8.
2011 usnesením č. BJ/00426/2011 Stra-
tegický tým složený z pracovníků
úřadu – odborníků přes určité oblasti.
Hlavním cílem strategického týmu je
spolupráce na zpracování Strategic-
kého plánu rozvoje MČ Praha 21. Dále
se bude podílet na organizaci kulatých

Zeptali jsme se, co je místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který
zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních
problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem
je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí
veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním
všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech
jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního pro-
středí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti
musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strate-
gie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové
organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množ-
ství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:
• výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
• začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do doku-

mentů

nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:
• zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
• poradenství, konzultační a informační činnost
• zapojování veřejnosti do rozhodování
• spolupráce, partnerství
• vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
• měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
• sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).

Vysvětlení pojmů:
- dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí
v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem
pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě.
Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat
nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.
- nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní
a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě
a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalit-
ňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), za-
pojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků
o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu ži-
vota ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za
jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.
- odkazuje naVaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně
region.
- slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam
věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
- vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uva-
žování v delším časovém horizontu.
- nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspoko-
juje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích ge-
nerací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše
společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen
na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností
a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svo-
bodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným
lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je ta-
kový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspoko-
jovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost
přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č.
17/1992 Sb. o životním prostředí).

Agenda 21

Místní
Agenda 21
(MA21)

Místní

Agenda

21

Udržitelný
rozvoj

stolů, veřejných projednání a zároveň
se těchto jednání bude účastnit. Stra-
tegický tým se bude vyjadřovat k po-
třebnosti zapojení se do vyhlášených
výzev s určením dalšího postupu. Ze
schůzek, které se konají jedenkrát za
14 dní pořizuje zápisy, které naleznete
na webových stránkách MČ Praha 21,
www.praha21.cz.

Strategický tým MČ Praha 21

Zveme vás
na kulaté stoly

Vážení občané, zveme vás na kulaté stoly, které otevírají diskuzi nad dalším roz-
vojem naší městské části a budou podkladem pro Strategický plán rozvoje MČ,
na kterém začínáme pracovat.
Kulaté stoly se konají v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Starokláno-
vická 260 vždy od 18 do 20 hodin v níže uvedených termínech.

Diskuzní témata:
Dne 26. 9. 2011 ŠKOLSTVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY,

CESTOVNÍ RUCH
Problematika škol, spokojenost s možností využití volného
času, turistiky, cyklistiky…

Dne 3. 10. 2011 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA
Spokojenost se sociální a zdravotní péčí, jaké služby Vám
chybí…

Dne 5. 10. 2011 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Péče o zeleň, hřiště, sportoviště, očekáváme Vaše podněty…

Dne 10. 10. 2011 DOPRAVA
Spokojenost se stavem silnic, chodníků, způsobu dopravy
v městské části…

Dne 12. 10. 2011 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNÁ SPRÁVA,
INFORMOVANOST
Další rozvoj městské části, spokojenost s fungováním úřadu,
chcete být lépe informováni a jak?...

Dne 17. 10. 2011 MAJETEK A BYTOVÁ POLITIKA, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Hospodaření městské části s majetkem, spokojenost se služ-
bami v městské části (obchody, občanská vybavenost…)…..

Moderovaných diskuzí se účastní vždy člen strategického týmu, který má pří-
slušnou oblast na starosti a přítomen bude starosta MČ Praha 21. Přijďte nám
sdělit Vaše náměty a postřehy.

Přijďte diskutovat o dalším rozvoji městské části.

Seznam členů strategického týmu s rozdělením odpovědnosti za konkrétní ob-
lasti:
Urbánní a územní rozvoj (zodpovídá Ing. Václav Müller)
Obyvatelstvo, jeho vývoj a struktura (Zdenka Vodová)
Veřejná správa, občanská vybavenost, informovanost (Vladimír Saitz)
Sociální a zdravotní politika (Bc. Radka Lipanovičová)
Školství, kulturní dědictví a volnočasové aktivity (Hana Kořínková)
Veřejná infrastruktura (RNDr. Soňa Beroušková)
Majetek MČ a bytová politika (RNDr. Soňa Beroušková, Pavel Zeman)
Doprava a životní prostředí (JUDr. Vladimíra Kozáková)
Ekonomika, trh práce, cestovní ruch (Iva Hájková)
Předseda týmu (RNDr. Pavel Roušar)

Strategický tým zleva: Pavel Zeman, Radka Lipanovičová, Hana Kořínková, Iva Hájková,
Vladimíra Kozáková, Soňa Beroušková, Vladimír Saitz, Pavel Roušar

Na zpracování dvoustrany se podílel pracovní tým Komise udržitelného rozvoje
Iva Hájková, Jiří Lameš, Václav Müller, Pavel Roušar.

Strategický tým zahájil zpracování
podkladů pro Analytický profil měst-
ské části. Jedná se o popis současného

stavu jednotlivých oblastí, abychom si
uvědomili, kde jsme a kam se chceme
všichni společně ubírat. To ale zjistíme
na základě diskuzí s vámi.
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Dva měsíce letních měsíců jsou již minulostí, mnoho krásných slunečných
dnů jsme si neužili a již musíme přemýšlet o tom, jak v měsíci září budeme
připravovat zahradu na zimu a příští jaro.
V květinové zahradě odstraňujeme letničky, které máme na záhonech mezi
trvalkami pro vyplnění místa, neboť letničky již v tuto dobu nebývají pěkné.
S výjimkou trvalek, které kvetou později na podzim,můžeme v září dělit a pře-
sazovat všechny trsy květin. Při přesazování dbáme na to, aby oddělené trsy
byly dostatečně veliké, trsy pevně zasazené ve správné hloubce a dobře za-
lité. Při přesazování zkracujeme kořeny na polovinu. Koncem září můžeme
přesadit jednotlivé rostliny ze záhonů či truhlíků do květináčů a těšit se z je-
jich květů ještě doma. Takové přesazení dobře snáší muškáty, fuksie, begonie.
Pokud se u listopadek špatně vyvíjejí poupata, je to nedostatkem vody, je
dobré vyvarovat se zalévání celé rostliny, protože to podporuje vznik chorob
– plísní, zaléváme pouze ke kořenům.

Pokud jsme sázeli gladioly, i ty po-
stupně jak odkvétají, vyrýváme ze
země, odstraňujeme brut – malé
hlízky, nadzemní část odřízneme asi
10cm nad hlízou a dáme do suché vě-
trané místnosti, kde dobře oschnou.
Září je i měsícem vysazování cibulo-
vin, dokončujeme výsadbu sněženek,
bledulí, modřenců, kosatečků, ša-
fránů, ozdobných česneků, pokraču-
jeme narcisy a tulipány.
Pokud chceme, aby jehličnany přeč-
kaly dobře zimu, musíme již v září
bez ohledu na počasí zásobit rostliny
vodou. U nich totiž probíhá odpařo-
vání po celý rok i v zimě.
Koncem měsíce se již mohou vyskyt-
nout přízemní mrazíky a tak pokud
jsme letnili kaktusy a sukulentní
rostliny, musíme je přenést do bez-

pečí a zároveň omezit zálivku.
Nevěděla jsem, ale dočetla se, že plody mahonie se dají využít tak, že je při-
dáme do marmelád, kde vylepšují chuť, lépe je nejdříve vyzkoušet. Požívání
syrových je nebezpečné.
V září je také poslední možnost ještě před příchodemmrazíků pro zimní po-
třebu usušit listy libečku, petrželky a i jiných bylin jako tymián, saturejka,
meduňka, máta. Zásadně nesušíme na slunci, protože by ztratily svoje aroma.
Protože prostor ve Zpravodaji máme omezen, kdo s námi rádi cestujete, sle-
dujte naše vývěsní skříňky a internetové stránky www.kvetyujezda.ic.cz.
Všichni zájemci z řad členů i občanů jste vítáni, hlaste se u př. Jitky Vackové
telefonní číslo 281972364.

Za výbor ZO ČZS Blanka Exnerová

Při pohledu zpět po rychle uplynu-
lých prázdninách, musím konstato-
vat, že děti z Arabesky nezahálely.
Na přelomu června a července se
zúčastnily mistrovství světa v tanci
DANCE WORLD CUP v Paříži. Okolo
1800 mladých tanečnic a tanečníků
soutěžilo v různých tanečních kate-
goriích a naše děvčata si vedla více
než dobře. Z 90 maximálně dosaži-
telných bodů získaly 83!
Od 23. června pořádala Arabeska
první baletní soustředění v krásném
prostředí Velkého Semerinku u Ja-
nova nad Nisou. Pod vedením tří
zkušených pedagogů se ve dvou ba-
letních sálech vyučovaly hodiny kla-
sického, moderního a scénického
tance. Jeden den jsme věnovali celo-
dennímu výletu do Bozkovských do-
lomitových jeskyní a návštěvě korál-

Ceník černobílé inzerce
č. inz. velikost celkem

š x v (mm)

1 87 x 31 360,00 Kč
2-2A 87 x 67 720,00 Kč
3 87 x 103 1 080,00 Kč
4-4A 87 x 138 1 440,00 Kč
5 87 x 211 1 800,00 Kč
6 178 x 139 2 880,00 Kč
7 178 x 283 5 760,00 Kč

Při opakované inzerci sleva.

Ceník barevné inzerce
č. inz. velikost celkem

š x v (mm)

1 87 x 31 450,00 Kč
2-2A 87 x 67 900,00 Kč
3 87 x 103 1 290,00 Kč
4-4A 87 x 138 1 800,00 Kč
5 87 x 211 2 250,00 Kč
6 178 x 139 3 600,00 Kč
7 178 x 283 7 200,00 Kč

Při opakované inzerci sleva.

Pomoc občanům v nepříznivé
sociální situaci v rámci procesu
jejich sociálního začleňování.
JOB KLUB je součástí poradny Kon-
takt, v Job klubu poskytujeme
služby osobám hledajícím pra-
covní uplatnění.
www.csspraha.cz,
Ječná 3, Praha 2,
telefon: 222 517 781,
e-mail: iis@csspraha.cz

Ruka pro život – občanské sdru-
žení nabízí volná místa v pro-
gramu DENNÍ STACIONÁŘ pro
dospělé spoluobčany s mentálním
a kombinovaným postižením od
16 let věku. V programu stacionáře
jsou zařazeny aktivity na podporu
a rozvoj soběstačnosti a sebe-
realizace, zájmová činnost spor-
tovního a kulturního charakteru,
aktivity pro rozvoj a upevňování
již nabytých vědomostí a schop-
ností.
Více informací na
www.rukaprozivot.cz
tel: 284 681 674, 739 408 679, Sklo-
něná 308/16, 190 00 Praha 9, e-
mail: info@rukaprozivot.cz

Na Obchodní akademii Praha,
s.r.o. v Satalicích chodí studenti
z Újezda nad Lesy. Pochází odtud
i ředitelka Mária Václavíková.
Tato škola se může pochlubit skvě-
lými výsledky prvních státních
maturit. 9 studentů získalo vyzna-
menání a všichni studenti den-
ního studia ukončili písemnou
státní maturitu úspěšně. Všem ro-
dičům, kteří k nám posílají svoje
studenty, děkujeme za důvěru
a věříme, že je tato zpráva potěší.

PaedDr. Eliška Pospíchalová,
zást. ředitelky

Rekonstrukce České spořitelny
v Újezdě pokračuje
Od pondělí 25. července probíhá
v Újezdě nad Lesy rekonstrukce
České spořitelny. Náhradní provoz
včetně bankomatu je zajištěn
vmobilní buňce, která je umístěna
za pobočkou na parkovišti a tento
by měl trvat do konce září, kdy by
měla být rekonstrukce dokončena.
Otevírací doba zůstává i v náhrad-
ních prostorách nezměněná.
Pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:30
a 13:30–18:00, úterý, pátek 9:00 –
14:00.

Martina Nejtková, redakce

Studijní pobyt v irském Dublinu
Již devátým rokem učím na zdejší
základní škole češtinu a anglič-
tinu. V loňském roce jsem se roz-
hodla zažádat v rámci celoživot-
ního vzdělávání o jazykový pobyt
v zahraničí z programu Comenius.
Vybrala jsem si program pořádaný
v irském Dublinu zaměřený přímo
na učitele angličtiny 2. stupně zá-
kladních a učitele středních škol.
V letošním roce bylo mé žádosti
vyhověno a v červenci jsem odle-
těla do Irska. Kurz byl náročný, ale
velice příjemný, všichni vyučující
byli velice milí a nápomocní.
V rámci kurzu jsme absolvovali ho-
diny praktického jazyka, metodiky
výuky i vzdělávací semináře
o Irsku, jeho školství a kultuře a
byl pro nás připraven i kulturní
program. Ve volném čase jsem na-
vštívila některé pamětihodnosti
v Dublinu i blízkém okolí. Hodně
jsem se naučila, poznala některé
zajímavé výukové metody, při-
vezla si plný šanon materiálů pro
výuku, což věřím, že bude uži-
tečné pro mě i mé kolegy. Kurz
jsem si opravdu užila a byla to
cenná zkušenost, o kterou bych se
chtěla podělit i s vámi. Článek
v plném znění bude na webových
stránkách obce.

Mgr. Jana Maryšková

Letošní léto zahájili zdravotně posti-
žení senioři, členové SPCCH z Újezda
nad Lesy, cestováním.
Počátkem června se vypravili do
Chorvatska na krásnou Makarskou
rivieru. Počasí bylo příjemné a voda
v moři se šplhala ke 24 stupňům.
Strávili zde ranním trekováním po
pobřeží, koupáním v moři, opalová-
ním se, procházkami a výlety lodí,
a hlavně dýcháním slaného vzdu-
chu, v dobré partě, hezkých 7 dnů.
Při vstupu i výstupu z moře a chůzí
po kamenité pláži si procvičili rov-
nováhu, plaváním posílili zádové
svaly a srovnali páteř, slaný vzduch
prosycený jodem zlepšil dýchání
i činnost celého organizmu. Ozdrav-
ný pobyt v nádherné přírodě jistě
všem aspoň trochu pomohl upevnit
zdraví a poznat nové přátele.
Cestování pokračovalo počátkem

K R Á T C E

Zeptala jsem seMgr. MagdalenyMu-
silové, vedoucí centra pro zdravotně
postižené pro Prahu 9, která sídlí na
poliklinice Prosek, ul. Lovosická 40,
co jsou za organizaci a jaké služby
nabízejí?

Jsme nezisko-
vá organizace,
která je finan-
cována z gran-

tů a různých dotací a zdarma na-
bízíme odborné sociální poradenství
v sociálně právních otázkách senio-
rům, zdravotně postiženým a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se do-
stali do vážné životní situace.
V jakých oblastech dokážete klien-
tům poradit?
Poradíme při uplatňování práv a ná-
roků v sociální oblasti např. v oblasti
bydlení, domácí péče, odstraňování
bariér, soběstačnosti, mobility, dě-
dictví, exekuce a různých sociálně
právních otázkách. Toto poradenství
poskytujeme i anonymně po tele-
fonu. Také vydáváme časopis Popu-
laris.
Poskytujete jen poradenství nebo
nabízíte i jiné služby?

Půjčujeme za úplatu zdravotní po-
můcky jako např. invalidní vozíky,
polohovací postele, klozetová křesla,
chodítka atd.
Je půjčování těchto pomůcek ome-
zené např. průkazem o zdravotním
postižení?
Půjčování těchto pomůcek není
omezené ani věkem, průkazem či
členstvím ve svazu postižených.
Může si ho půjčit tedy každý, kdo po-
můcku potřebuje.
Kam semohou občané obrátit, když
by potřebovali pomoci?
Více informací se dozvíte na webo-
vých stránkách www.czppraha.cz,
nebo měmůžete přímo kontaktovat
a domluvit si schůzku, e mailem,
czpp9@czppraha.cz , nebo tel. 284
810 936, 736 509 853, úřední hodiny
pro veřejnost jsou pondělí a středa
od 8:00 do 17.00 hod /pol. pauza
12:00 -13.00/, ostatní dny dle do-
hody.

Děkuji za rozhovor a přeji nejen
hodně spokojených klientů, ale i
sponzorů.

Martina Nejtková, redakce

kárny, kde si děti vyzkoušely svoji
zručnost a fantazii při navlékání ko-
rálků. Na zdraví dětí dohlížela paní
MUDr. Zuzana Zafarová, která vět-
ším děvčatům obohatila program za-
jímavou výukou jógy.
V měsíci září proběhne na Praze 9
hudební podzim „Devětkrát s devít-
kou“. Občanské sdružení balet –
koncert v rámci této akce uvede kon-
certní provedení Carmen, kde vedle
profesionálních zpěváků, tanečníků
a velkého symfonického orchestru
vystoupí také děti z Arabesky. Akce
se uskuteční 18. září od 19:00 hod
v Parku přátelství na Proseku.

Daniela Poková , redakčně zkráceno,
plné znění na www.praha21.cz
v sekci Újezdský Zpravodaj-příspěvky

LETNÍ INICIATIVA BALETNÍ
ŠKOLY ARABESKA

Babí léto v zahradách

Potřebujete pomoci,
poradit nebo jste se náhle dostali do

vážné životní situace?

Letošní léto zdravotně postižených
července, kdy se skupina dalších
členů SPCCH vypravila na ozdravný
poznávací zájezd do Krkonoš. Auto-
bus, který je dovezl na místo určení
- Benecko, zůstal po celou dobu po-
bytu a každý den po ranní rozcvičce
s nimi vyrazil do některého z hor-
ských středisek, kde účastníci vy-
stoupili a chodili a chodili. Seznámili
se s historií Jilemnice, Vrchlabí a Har-
rachova. Navštívili hrady Pecku, Hru-
bou Skálu a Valdštejn. Prohlédli si
Bozkovské dolomitové jeskyně a vy-
šlapali k Mumlavskému vodopádu
ana horu Žalý. Krásná procházka byla
přes přehradu Les Království a po
březích přehradní nádrže. Všem úča-
stníkům, jejichž věkový průměr činil
více než 72 let, se zájezd líbil
a všichni se aktivně zúčastňovali
plnění dost náročného programu.

Eva Štrasmajrová

Ceník inzerce v kalendáriu
1. strana 6000,-Kč , 2. strana 6000,-Kč
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Aniž bychom tušily, že za půl roku
přinese Zpravodaj anketu o vytvá-
ření společné budoucnosti v Újezdě,
připravily jsme s kamarádkouMoni-
kou Hartmanovou na přelomu roku
2010/2011 literární anketu prakticky
o tomtéž. Na tuto „malou anketu“,
jak ji nyní nazýváme, reagovalo 15
respondentů ve věku 40 - 85 let, je-
jichž příspěvky byly uveřejněny ve
Zpravodajích 12/2010 až 3/2011.
Souhrn jejich postřehů a námětů
vám teď předkládáme:

1. Je to pouze shoda okolností, že ži-
jete v Újezdě n. L. nebo jste si tuto
lokalitu k bydlení vybral/a záměr-
ně?
- všichni respondenti se přistěho
vali mnohdy před desítkami let
většinou z Prahy, často s vazbou
na Újezd z minulosti, přivedlo
je převážně lákavé spojení blíz-
kosti města a vesnického charak-
teru obce

2. Čeho si v obci a jejím bezpro-
středním okolí ceníte nejvíc, co Vám
dělá radost a potěšení?
- jednoznačně les, okolní volná kra-
jina s možností výletů a relaxace

- blízkost Prahy a dobré spojení
především příměstskými vlaky

- kompromis mezi dostupností cen-
tra a bydlením na vesnici

- starý styl zástavby se zahradami,
bydlení v zeleni

- styl života, který je spoluvytvářen:
- dobrými sousedskými vztahy,
pocitem bezpečí (žádné živelné

katastrofy, menší kriminalita),
klidem

- dobrými nákupními možnostmi
– tři obchody v dosahu MHD

- existencí místního tisku
- školou se sportovním ředitelem,
zájmovými školními kroužky

- skvělým farářem v Kolodějích

3. Co Vás naopak v Újezdě trápí a co
byste si přál/a změnit?
- dopravní situace je špatná nejen
pro motoristy, ale i pro cyklisty
a pro chodce včetně starších spo-
luobčanů, trápí nás přetíženost
hlavní, její nebezpečnost a fakt, že
přetíná a rozděluje obec vejpůl
- přílišná automobilová doprava,
průjezd kamionů

- bezohlednost řidičů, objíždění
vedlejšími ulicemi

- stavmístních komunikací, prach,
bláto, díry, chybějí chodníky

- nedůstojné podmínky cestování
MHD, jmenovitě bus 250 (pře-
cpané a špinavé busy)

- nedokončená kanalizace
- chybějící koncepce rozvoje
- absence náměstí a logického
centra obce, přílišná a nekon-
cepční zástavba, chybějící infra-
struktura

- špatné využití parcel v centru -
nepotřebný a problémový PFD
a bytová zástavba, Penny Mar
ket, pumpa, parkoviště místo zá-
stavby formou náměstí a vytvo-
ření živého veřejného prostoru

- chybějící služby (lékárna) v cen-
tru obce

- chybějící střední škola
- neúcta k přírodě, kanalizační sto-
ka lesem, odpadky ve veřejné ze-
leni, zaplevelené parcely

- znečištěné ovzduší v topné se-
zoně, spalování odpadů

Návrhy na zlepšení:
- hustší příměstská vlaková dopra-
va a navazující busy

- více vlaků na Hlavní nádraží i o ví-
kendech

- vlaková zastávka Blatov s nadcho-
dem do lesa

- čistší a důstojnější cestování
busem

- autobusová zastávka na znamení
mezi Blatovem a Újezdem (příliš
dlouhý úsek)

- více přechodů na hlavní
- omezení kamionů
- revize jednosměrek a častější re-
tardéry

- vyspravení rygolů na místních ko-
munikacích

- odklízení sněhu a náledí
- vybudované cyklostezky v obci
a navázání na okolní cyklotrasy

- udržování štěrkové cesty na ná-
draží

- místo nepotřebného polyfunkč-
ního domu kruhový objezd

- na křižovatce mohlo být: středis-
ko, dům služeb, dům s pečovatel-
skou službou, kostel

- využití stávajícího polyfunkčního
domu - pronájem na drobné
krámy a provozovny, oživení, pro-
spěch a finance obci

- živé ploty kolem kontejnerů na

tříděný odpad
- místní vyhláška / nařízení
starat se o údržbu a úpra-
vu vlastního pozemku/

Děkujeme všem autorům za
čas a soustředění, které vě-
novali odpovědím na za-
dané otázky, ale především
za zájem o Újezd jako místo
svého domova. Náměty,
které tato „malá anketa“
přinesla, jsou cenným přís-
pěvkem k další diskusi
a práci na současnosti i bu-
doucnosti Újezda.

Za dvoučlenný zpracovatelský
tým Zita Kazdová.

Co přinesla Anketa na pokračování

N o v é j í z d n í ř á d y M H D

Poznámka redakční rady:
Noční autobus č. 503 zůstává nezměněn a autobus č. 391 nemá do doby tisku Zpravodaje schválen nový jízdní řád.
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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

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

S masážemi až za Vámi...
Klasické sportovní a rekondiční masáže.
www.masaze-kvam.cz
Tomáš Seifert  tel: 728 003 325

e-mail: t.seifert@email.cz

Sekání trávy včetně odvozu. 
Volejte Jardu 

mob: 721 949 427

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
důraz klademe hlavně na komunikaci, 
vyučujeme zábavnou formou.
VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ PONDĚLÍ 
dospělí 10:30 -12:00 hod od 19. 9. 2011
ZAČÁTEČNÍCI
STŘEDA dospělí    9:00 - 10:30 hod od 21. 9. 2011
VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ/FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 
STŘEDA dospělí od 10:30 - 12:00 hod od 21. 9. 2011
Cena kurzu 3800 Kč / pololetí – max 5-6 účastníků v kurzu

Angličtina děti - Výuka hrou
ZAČÁTEČNÍCI – VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ (8-9 let) 
čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod od 22. 9. 2011
VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ (10 let+) 
čtvrtek od 14:00 do15:00 hod od 22. 9. 2011
VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ (10 let+) 
pondělí od 14:00 do 15:00 hod od 22. 9. 2011
Cena 2100 Kč/pololetí 
Opět se na Vás těší Helena Wojdylová a kolektiv.
Objednávky tanecni-ujezd@seznam.cz
Vyučujeme v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300.
Tel. 603 493 667

Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil 
advokát

nabízí široké zkušenosti 
soudce Nejvyššího správního soudu

trestního soudce
rozhodce Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR
-----------

Sídlo: K jízdárně 9/20, 19016 Praha 9, 
radnice MČ Praha – Koloděje, 

GSM: + 606 647 760, 
e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

Doučování německého jazyka 
– gramatika, konverzace
Doučování němčiny na všech úrovních – začátečníci, pokročilí. Jsem
studentkou VŠ, vlastním ÖSD C1 (rakouský ekvivalent Goethe-Zerti-
fikat C1), absolvovala jsem roční pobyt v Německu. Mám mnoho mate-
riálů k výuce, zkušenosti s doučováním i prací s dětmi. Cena dohodou.

Kontakt: Kristýna Pekárková, tel. 739 605 292

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. 
Servis, montáž, revize, regulace. PlynTech
Kalát, www.plyntech.cz, +420 608 626 496.

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

☎ 603 505 987 

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě, jednotlivci

i skupinky DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel: 775 950 098

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 

pozůstalosti, sklep či půdu levně. 

Tel.: 777 22 78 40

Prodej mezonetových bytů
v Újezdě nad Lesy, Praha 9 v blízkosti Klá-
novického lesa. Důraz na kvalitu provedení.
Dispozice 2kk–5kk od 2 780 000 do 4 498 000 Kč.

Tel: 734 766 023

PRODEJ ŘRD (5kk) v Újezdě nad Lesy - Blatov.
Rohový pozemek 305 m2, obývací pokoj s kk
orientovaný na JZ - 35 m2, ostatní pokoje
15,14,13 m2. Obytné podkroví 20 m2. Pokoje
vybaveny vestavěnými skříněmi. RK nevolat. 
Kontakt přímo na majitele T: 606 653 054

VŠE KOLEM DOMU

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ vložená příloha
placená inzerce
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KURZY PRO DOSPĚLÉ
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
● NEDĚLE od 25. 9. 2011 od 18:30 - 20:00 hod Velmi Mírně Pokročilí II
● NEDĚLE od 20:15 - 21:45 hod Mírně Pokročilí I
● PONDĚLÍ od 26. 9. 2011 od 20:15 - 21:45 hod Začátečníci
● ÚTERÝ od 27. 9. 2011 od 20:15 - 21:45 hod Pokročilí
● STŘEDA od 28. 9. 2011 od  20:15 hod Mírně Pokročilí 1
● ČTVRTEK od 29. 9. 2011 od 20:15 hod Začátečníci
Kurzy obsahují 11 lekcí + prodlouženou (Začátečníci 3500 Kč/pár
Mírně pokročilí 3700 Kč/pár, Pokročilí 3800 Kč/pár)

KURZY ORIENTÁLNÍHO (břišního) TANCE PRO ŽENY a SLEČNY
● PONDĚLÍ OD 19. 9. 2011 od 18-19 h mírně pokročílí
● PONDĚLÍ OD 19. 9. 2011 od 19-20 h začátečníci
Cena 2300 Kč /pololetí/ studenti 1900 Kč

SINGLE LADIES DANCING (naučíte se variace, kroky, budeme vytvářet
choreografie - latinsko-americké tance i standardní)
Cena 2300 Kč /pololetí/ studenti 1900 Kč

PRAVIDELNÁ TANČÍRNA "Taneční Čaje" 
● NEDĚLE od 15:30-17:30 od  26. 9. 2011 100 Kč-120 /osoba, 60 Kč/ studenti

ZUMBA  
● PONDĚLKY od 17-18 hod od 19. 9. 2011 
Cena pololetí 2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● ÚTERKY od 17:15-18:15 hod od 20. 9. 2011 
2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● STŘEDY od 18-19 hod a 19-20 hod od 21. 9. 2011 
2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● ČTVRTKY od 18-19 hod a 19-20 hod od 21. 9. 2011 
2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● SOBOTY dopoledne od 9-10 hod a 10-11 hod (dle rozpisu, předem nutné
ověřit na www.stránkách či telefonicky, vstupné 100 Kč.)

Náhrada hodin možná v kterémkoliv kurzu po dohodě.

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
● ÚTERÝ od 4. 10. 2011 od 18:30 - 20:00 hod
Cena: slečna 3700 Kč včetně gardenky, pán 1700 Kč včetně gardenky
1x, celý přihlášený pár 4900 Kč, gardenka 100 Kč
(18 lekcí + 2x prodloužená)
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - KLUB 
(pro ty, kteří absolvovali taneční 20 lekcí+) 1900 Kč (pololetí) 
● ČTVRTEK 17-18 hod nebo ÚTERÝ 20:00-21:00 hod dle zájmu
Cena 1900 Kč na pololetí 
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO ZAČÁTEČNÍKY „Společenský tanec“
● ÚTERÝ  od 13-14 hod Taneční přípravka 0 - Taneční pohybovka
pro děti od 4-6 let 
● ÚTERÝ od 14-15 hod Taneční přípravka 1 - příprava pro závodní
tancování st+la pro děti od 7 let začátečníci
● ÚTERÝ + ČTVRTEK od 15-16 hod Taneční přípravka 2 - příprava
pro závodní tancování st+la pro děti od 8 let
● ÚTERÝ + ČTVRTEK od 16-17 hod Taneční přípravka 3 -  příprava
pro  závodní tancování st+la pro děti od 10 let
Cena 1900 Kč/pololetí/kurz
ORIENTÁLNÍ (břišní) TANEC pro slečny od 9 let
● PONDĚLÍ od 19. 9. 2011 Cena 1900 Kč/ pololetí
ROZTLESKÁVAČKY 
● STŘEDA od 21. 9. 2011 od 16:00-16:55 (děti 4-6 let), 
17:00-17:55 (děti od 7 let) Cena 1700 Kč pololetí

Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop I 
● PONDĚLÍ + STŘEDA od 13-14 hod Děti 7, 8 let
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop II 
● PONDĚLÍ+ STŘEDA od 14-15 hod  Děti od 8 let
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop III 
● PONDĚLÍ + STŘEDA od 15-16 hod  Děti od 10l et
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop IV 
● PONDĚLÍ od 16-17 hod  Pokročilejší od 11 let
Cena 1900 Kč/pololetí

Při objednání kterýchkoliv 2 kurzů pro jednu osobu sleva 10 %,
3 kurzů 15 %. Sourozenci sleva 5 %. 

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU

(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 

Josef Táborský, 

Praha - Újezd n/Lesy

Žichlínská 1670,

Tel.: 602 949 765, 246 082 355

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)

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

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

Otevírací doba: Sortiment:
Po–Pá 9:00 – 18:00        řezané a hrnkové
So 9:00 – 17:00 květiny, zemina
Ne 9:00 – 13:00 hnojiva, dárečky
Dále nabízíme: svatební výzdobu, dárkové
balíčky, speciální kytice /např. cigaretové,
uzeninové atd. Čekají vás zde příznivé ceny
a příjemná obsluha. 

Tel: 734 725 458, 
email: mendys.21@seznam.cz
www.kvetinarstvidaniela.cz

Vodoinstalatérské a topenářské práce
vodovodní a kanalizační přípojky, čištění

kanalizace, odpadů a prohlídky odpadů

kamerou

Tel.: 721 354 413 Miloš Diviš, Úvaly

Pronajmu byt 2+kk (54 m²) 

v Šestajovicích, Revoluční ulice, 

cena 7.000,- Kč s poplatky. 

Volný od 1. 10. 2011

Tel: 606 42 52 52

Nabízím z naší farmy

prodej a rozvoz kvalitních

domácích brambor

na uskladnění, ale i během

celého roku.

Věra Kellerová - Svitáková

Martinice 15, 259 01 Votice

tel.: 602 438 388 nebo 317 812 876

Taneční Studio Style pořádá od září 2011
v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy, Staroújezdská 2300, Praha 9

Více informací získáte na
tel.: 603 493 667
www.tanecni-ujezd.cz
nebo e-mailu tanecni-ujezd@seznam.cz

Hledám učitele na doučování matematiky
(student osmiletého gymnázia)

Tel: 777 205 987
dadacerna@seznam.cz
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Od 1. 10. opět pořádáme kurzy vazby

a aranžování květin a kurzy dalších

výtvarných technik.

Od 12. 9. zahajujeme prodej výtvar-

ných potřeb (např. fimo hmota, korálky,

barvy na textil, potřeby pro decupage,

barevné papíry, fix na porcelán).

V této nově otevřené části našeho

obchodu je otevírací doba 

Po – Pá        12:30 – 18:00.

Podrobnosti na www.kvetiny-darky.eu,

tel: 776 090 856.

ZAVEDENÁ ŠKOLIČKA

KVĚTINKA
NOVĚ V ÚJEZDĚ NAD LESY 

Dražická 2414

● Soukromé předškolní zařízení od 2 let

● Otevřeno po-pá 7.00-18.00 h

● Denní režimy od 4.400,-

● Noční hlídání

● Kroužky: Jóga, Zumba, Logo, AJ, Flétna

● Výjezdní týdenní aktivity

● Odborný pedagogický tým

www.skolickakvetinka.cz

mobil: 722 959 616

michaela@skolickanazamku.cz

INTERNET

A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

Kvalitní, rychlý a levný přístup k internetu 24 hodin denně.

Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.

Dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně.

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

ZDARMA:
� VoiP telefonní linky bez paušálních poplatků

� samostatná linka pro připojení k PCO

� servis linky včetně dopravy technika

� pouze za 1 Kč veškerý HW pro připojení k síti

Připojte se kdekoliv v lokalitě: Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, Běchovice, Běchovice II, Sibřina,

Koloděje, Květnice, Stupice, Sluštice, Dobročovice, Dubeč, Dubeček , Hájek, Křenice, Pacov, Březí,

Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Limuzy, Masojedy,

Doubravčice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany,

Vyšehořovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, Mstětice, Zeleneč, Šestajovice,

Klánovice, (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní Město − okolí ulice Jabloňová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

phone.újezd.net

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

JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické

práce, údržba zahrad, veškeré vyklízecí

práce a úklid bytových i nebytových prostor. 

Tel.: 776 015 558, 773 615 551

Hledáme recepční 
Potěší nás: SŠ, dobrá znalost AJ, práce s PC

a schopnost jednání s lidmi. CV zašlete na

irena.kosutova@kossuth.cz.

NABÍZÍM KOMPLETNÍ SERVIS PRO VAŠI

DOMÁCNOST
Zhotovení drobných zahradních staveb ze dřeva (pergoly atd.),

montáž zakoupeného nábytku, výměna zámků, seřízení

plastových oken. Po domluvě cokoliv jiného. 

Podrobnosti na www.sikula-domaciservis.cz 
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Počátkem srpna se ve Vižňově konal
tábor kolodějské farnosti, tentokrát na
motivy Pána prstenů. Počasí nám více
méně přálo. V deštivých dnech jsme
se zabavili v teple u kamen, jinak jsme

Kdo po prázdninách zavítá do kostela Povýšení svatého Kříže v Kolodě-
jích, bude uhranut novým oltářem od akademického sochaře Jiřího Be-
ránka. Bukový masiv složený jako stavebnice bez šroubů a hřebů
dokonale doplnil inte-
riér jednoduché klasi-
cistní stavby kostela
a byl vysvěcen arci-
biskupemDominikem
Dukou při slavnostní
mši v neděli 24. čer-
vence.
Profesor Beránek,
který bydlí a pracuje
v Kolodějích, věnoval
oltář farnosti darem.
Druhou zprávou je
příchod nového ad-
ministrátora Mgr.
Ondřeje Salveta.
Páter Jan Kotas, se kterým se natřískaný kostel rozloučil poslední čer-
vencovou neděli, odchází jako sídelní kanovník kapituly sv. Petra
a Pavla na Vyšehrad.
Oběma přejeme vše dobré v nové životní etapě a vítáme P. Ondřeje
v naší farnosti.

za Farní radu Zita Kazdová

Prázdninové změny v naší
farnosti

Farní tábor byli venku. Navštívili jsme městské
muzeum v prostorách Broumovského
kláštera a skalní město Ostaš u Adrž-
pašských skal. Děti i dospělí si vše ná-
ramně užili. Úrazy se vyskytly jen
v podobě škrábanců a vážnější cho-
roby se nám také vyhnuly. Zúčastnily
se děti z Újezda, Koloděj, Květnice,

Šestajovic, Jiren a Horoušan, celkem
35 dětí ve čtyřech skupinách. Dále
osm vedoucích, jeden zdravotník, dvě
kuchařky a na chvíli oba páni faráři -
P. Jan Kotas a P. Ondřej Salvet.

Markéta Burdychová,
úprava redakce
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Uzávěrka příštího čísla
12. září 2011.
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Betonovou vanu za odvoz, rozměr 150x70x60 cm, dám, tel.: 603 193 969


