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EDITORIAL

Vážení spoluobčané,
druhá polovina léta je za námi a na rovinu, 
teplotní maxima nám letos dala skutečně zabrat. 
Nebylo by to to nejhorší pro nás, ale 

podívejte se okolo sebe. Ač my se můžeme 
schovat do relativního stínu, vegetace toto ne-
dokáže. Díky mnoha týdnům bez jediné kapky 
začaly traviny, stromy a pole vysychat. Jsou 
úplně spálené a suchem velice trpí. Ale snad 
už je nejhorší za námi a počasí se již srovná do 
míry příjemné nejen nám, ale i flóře a fauně. 
Od poloviny srpna jsou teploty příjemné, vrací 
se k nám deště a svěží vzduch, takže, a to mu-
sím zaťukat, už to bude dobré.
 Na druhou stranu bych rád zpětně při-
pomněl dva krásné nebeské úkazy viditelné 

o prázdninách, a sice modrý měsíc a Perseidy. Jistě si 
mnoho z Vás v brzkých ranních hodinách přivstalo, 
aby o tu podívanou nepřišlo. Sám za sebe mohu říci, 

že ač viditelnost při Perseidách byla do 
určité míry ovlivněna světlem domů, přece 
jen bylo možné leccos zahlédnout. Pokud 
se někomu podařilo pořídit nějaké hezké 
snímky některé podívané, byl bych velice 
rád, bude-li se s nimi chtít pochlubit ostat-
ním.
 K závěru bych Vám chtěl popřát poho-
dové prožití zbytku léta a dětem, malým 
i větším, příjemný start v novém školním 
roce.

Váš Zdeněk Růžička
starosta Městské části Praha 21
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AKTUALITY

Zpevnění břehů rybníka

Přístavba MZŠ Polesná

Radou městské části Praha 21 byla na základě výběrového 
řízení schválena smlouva s prováděcí firmou Nowastav a.s. 
na provedení oprav a zpevnění břehů rybníka. Ve stře-
du 19.8.2015 bylo předáno staveniště a hned ve čtvrtek 
započaly stavební práce, které budou ukončeny nejpozději 
do konce října tohoto roku. Součástí stavebních prací bude 
i obnovení chodníku na koruně hráze, okolní zeleně, laviček 
a odpadkových košů.
 Pro finanční krytí stavebních prací v hodnotě téměř 3,5 
miliónu Kč, včetně DPH, se podařilo získat dotaci 92,5% 
z Operačního programu Praha konkurenceschopnost 
(OPPK), zbývajících 7,5% platí MČ Praha 21.
 Tímto žádáme obyvatele v přilehlé lokalitě o trpělivost, 
stavební práce nebudou trvat déle, nežli do konce října.

ÚMČ Praha 21

Na základě výběrového řízení byla z podaných 24 nabídek komisí vybrá-
na vítězná nabídky firmy DAKA Stav, s.r.o., v hodnotě přibližně 25 milió-
nů Kč, včetně DPH, a bylo RMČ schváleno uzavření smlouvy. Po uplynutí 
lhůty na odvolání ostatních uchazečů, a uzavření smlouvy, budou zahá-
jeny stavební práce na přelomu srpna a září 2015. Stavební práce budou 
ukončeny v létě 2016.
 Připomínáme, že stavební práce spočívají ve výstavbě nového pavilónu 
„nové školy“ Polesná 1690, o dvou nadzemních podlažích, spojené krčkem 
s budovou, 4 kmenových a 2 učebnách družiny, přístupné vlastním vcho-
dem z Čentické ulice, v místě dnešních vrat. Zde bude i přístup na oploce-
né staveniště.
 Zhotovitel bude mít smluvní zákaz provádět dopravu stavebního ma-
teriálu – nákladní dopravu v době ranního nástupu dětí do školy a obou 
školek. Přesto žádáme rodiče, aby děti využívali především MHD, v průbě-
hu nadcházejícího školního roku bude dokončena nová zastávka autobusu 
na hlavní ulici (Starokolínská), a zařazena do jízdních řádů.

ÚMČ Praha 21

V období 1.7. – 14.8.2015 proběhlo zateplení střechy MŠ Rohožník, 
a s tím spojená i nová hydroizolace a oplechování střechy. Zároveň 

byl i zateplen strop technického suterénu.
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Kalendárium na září
3. 9.     Vernisáž výstavy Františka Kollmana „Dyna-

mika v obrazech“, Centrum volnočasových 
aktivit „65“,  Úvaly, od 17.30 

6. 9.     AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU 
V KLÁNOVICÍCH, 14 – 19 hod.

10. 9.   Procházka po Staré Praze - JELENÍ PŘÍKOP, 
SPCCH, 10 – 17 hod.

12. 9.   Den Zdraví – od 14 hod pořádá na Multi-
funkčním hřišti ÚMČ Praha 21

12. 9.   Kolodění startuje Rarášek v rámci Dne Zdraví 
ve 14 hod. z Multifunkčního hřiště

12. 9.   KAS zve na hrad Kokořín, projížďku lodí 
po Máchově jezeře, návštěvu muzea K.H. 
Máchy a oběd v Doksech, zámek v Bělé 
pod Bezdězem, pokud vyjde čas, památková 
rezervace Úštěk

19. 9.   Vernisáž výstavy reprodukcí historických map, 
Prahy, Čech, Moravy a Slezska od 10 hod.

21. 9.   jednání zastupitelstva od 16 hod.
21. 9.   Újezdská akademie  

volného času 9:30 - 12:00
24. 9.   v 15h - společné setkání dětí se seniory, 

odpoledne plné společenských her v 1. MŠ. 
26. 9.   Újezdské posvícení pořádá na multifunkčním 

hřišti ÚMČ Praha 21, 10 – 22 hod.
1. 10.   Přednáška O včelkách trošku jinak, SPCCH, 

zasedací místnost ÚMČ Praha 21 od 15 hod
3. 10.   Pozvánka do Švandova divadla  

na představení „ CRY BABY CRY“,  
odjezd z Rohožníku v 17.30.

6. 10.   Sportovní aktivity zajišťované  
SPCCH v Újezdě nad Lesy  
v období říjen – prosinec 2015

8. 10.   Pozvánka pro členy SPCCH v Újezdě nad Lesy 
na autobusový zájezd Rakovnickem, odjezd 
v 6,30 od prodejny Lidl

Milé dámy a pánové – 
budoucí akademici. Mám 
pro nás dvě zprávy: dob-
rou a tu druhou. Dobrá 

je zároveň ta nejlepší: naše drahé 
(známé a oblíbené) paní lektorky jsou 
připraveny, v kondici a těší se na nás. 
A ta druhá zpráva (s níž souvisí i po-
někud stísněné termíny pro přihlášky 
a Vaši orientaci v novém semestru): 
přestože stále ještě nebyl vyjasněn 
pokračovatel ve správě „našeho“ 
domovského sídla LEVEL, byl jsem 
panem starostou několikráte ubez-
pečen, že ani třetí školní rok nebude 
nikterak ohrožen a můžeme se tedy 
těšit na setkání – s Vámi i s našimi 
osvědčenými lektory /viz výše i níže/.          
 V „semestru“ roku  2015/16 (od 21. 
září 2015 až do 18. ledna 2016) - tra-
dičně ve dvou střídajících se cyklech 
– bychom tedy pokračovali již před-
-oznámenými programy:
 
I. Biblická témata ve světovém  
výtvarném umění - lektorka:  
dr. Jana Jebavá
Adam a Eva - první pokušení (21. 
9. 2015);  Kain a Ábel - první vražda 
v dějinách lidstva (5. 10.);  Abrahám 
- smlouva s Bohem (19. 10.); Jákob 
a Ráchel - Jákobovy skutky (2. 11.); Job 
- tajemství lidského utrpení (16. 11.); 
Mojžíš - obraz lidského osudu (30. 
11.); David - není třeba bát se Goliášů 
(14. 12.);  Šalamoun - šlechetný vladař 
s darem moudrosti (11. 1. 2016 .) 

VII. Újezdská akademie

FILMOVÝ KLUB FK 21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Podrobněji na webových stránkách MČ – www.praha.cz/kva

středa 23. září, 19.hod., MZŠ
Městečko na dlani

.

Natočen v roce 1942; - koncert pro Jindř. Plachtu, 
Fr. Smolíka, i o volbě starosty v městečku Rukapáň.

HOST: dr. PAVEL TAUSSIG - a nebude to lehké 
povídání, při realizaci krásného filmu se sešli vedle 

sebe a proti sobě! 3 tragické postavy z hrůzných 
časů války – režisér filmu Václav Bínovec a herečka 
A. Letenská spolu se spoluscénáristou K. Hašlerem.

 

vstup pro všechny  volný, každý je vítán, místa je dost

Úvodem chvilku odjinud: součástí naší příští (VII.) Újezdské 
Akademie bude, na všeobecné přání natěšených akademi-
ků, i opětovné setkání s dr. Pavlem Taussigem a českým 
filmem vůbec. A protože mezi osmi tématy, která si pro nás 
věhlasný Mistr historie českého 
filmu připravil, bude i Jindřich 
Plachta, začlenili dramaturgové 
FK 21 na 23. září 2015 promítání 
filmu Městečko na dlani, kde Pa-
na herce Plachtu uvidíme a pan 
Taussig bude mít o čem povídat. 
Na realizaci  filmu se totiž  podíle-
li i tři rozporuplné postavy z časů 
válečných tragédií – paní Anna 
Letenská a Karel Hašler (jako 
spoluautor scénáře) a jejich proti-
pól, režisér filmu Václav Bínovec. 
To nebude lehké poslouchání, ale 
taková už je lidská bída. 

 Těším se – na Vás, na hosta, na Mistra Plachtu, koneč-
ně proč ne – i na Jana Drdu s jeho plnou mateřštinou … 
a samozřejmě i  na trochu smutný, ale krásný film (v němž 
půjde i o volbu moudrého starosty vesničky Rukapáň). 

Natočen byl v roce 1942 
a hraje v něm spousta velkých 
postav českého filmu a jeviště 
– Fr. Smolík, Marie Glázrová, 
Jaroslav Marvan, Fr. Filipovský, 
Jára Kohout … 
   Přijďte se podívat. Uvidíte 
sami a nebojte se, že bude 
vyprodáno – ostatně vstup je 
pro všechny volný a zacházení 
mírné. 
   Začínáme ve středu, 19. 00 
v aule MZŠ a těšíme se na 
Vás…

Za KVA - Petr Mach 

II. Význam emocí v lidském životě, 
souhra „mozku a srdce“ - lektor-
ka: MUDr. Jaroslava Winterová.
Harmonie rozumu a duše – do-
konalost bytí (29. 9. 2015 - !!!ÚTE-
RÝ!!!); Svobodná vůle – zákon příčin 
a následků (12. 10.); Význam IQ? 
- když v neočekávaných a nepředví-
daných situacích zvítězí „srdce“ nad 
rozumem (26. 10.); Vývoj našeho 
„vyššího já“ - souhra materiálního 
s duchovnem a emocí s tělem (9. 
11.); Emoce jsou „ energie v pohybu“ 
(23. 11.); „ Láska x strach“ vládnou 
našim životům (7. 12.); Negativní 
emoce prozrazují nesoulad s „vnitř-
ním Já“ (21. 12.); Stupeň naší emoční 
inteligence má 5 základních disciplín: 
sebeuvědomění, motivaci, sebere-
gulaci, empatii a adaptabilitu k okolí 
(18. 1. 2016). 

Od počátku měsíce září bude v po-
datelně MÚ závazná PŘIHLÁŠKA, 
kterou laskavě odevzdejte do 15. zá-
ří. My si tak potvrdíme Vaše stávající 
(u nových členů i nové) adresy, přes 
něž, bude-li třeba, budeme moci 
komunikovat.
 Přednášky jsou stále nastaveny 
na pondělí (s výjimkou úterý 29. 9. 
2015) od 10. hodin. Na první před-
nášky z obou cyklů přijďte, prosím, 
už v 9.30 kvůli vyřízení administrati-
vy. Cena jednoho cyklu (8 besed) je 
i nadále 250 Kč.
  Za KVA – Petr Mach



V pátek 14.8.2015 přijela do naší městské části vzác-
ná návštěva, primátorka hl.m. Prahy, paní Adriana 
Krnáčová. Paní Krnáčová přijala pozvání pana 
starosty a přijela se podívat, jak se nám na východ-

ním okraji Prahy žije. Návštěva byla předem naplánována 
na den mimořádného zasedání Rady MČ. 
 Paní primátorka se velmi zajímala o problémy naší měst-
ské části a přislíbila nám podporu při projednávání problé-
mů, které nás tíží. Témata, o kterých se nejvíce mluvilo, byla 
chybějící infrastruktura, problematická doprava, skautská 
klubovna, polyfunkční dům, hasičská zbrojnice, financování 
městských částí, které zajišťují státní správu (tzv. správní 
obvody) a jiné.
 Pan starosta provezl paní primátorku po Újezdě, aby 
na vlastní oči viděla, co nás pálí. Paní Krnáčová si pro-
hlédla např. Hodkovskou, Chmelickou, sídliště Rohožník, 
skautskou klubovnu, hasičskou zbrojnici a mateřské školy 
v Lišické a na Rohožníku, polyfunkční dům, ale i nový park 
a budovu 1.stupně MZŠ.

 Jsme velmi rádi, že paní primátorka přijela na oficiální 
návštěvu a vážíme si toho, že se vedení hl.m. Prahy zajímá 
i o okrajové části Prahy, jako je městská část Praha 21, kte-
ré mají své specifické problémy.
 Věříme, že tato návštěva nebyla návštěvou poslední.
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UDÁLOSTI

Návštěva primátorky v Újezdě

Oznámení Poděkování

Poděkování

Tisková zpráva –  
Masarykova základní škola

Dne 15.7.2015 zanikl mandát zastupitele paní Jaroslavě 
Punové, zvolené za Hnutí ANO 2011 a to z důvodu změny 
trvalého bydliště. Na uprázdněný mandát nastupuje dneš-
ním dnem dle zákona náhradník z téže kandidátní listiny, 
kterým je pan Mgr. Ing. Martin Kopecký.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým kolegům 
z Hnutí ANO, zastupitelům - zejména z koalice, spolupra-
covníkům v komisích, úředníkům ÚMČ Praha 21, vám 
spoluobčanům, přátelům  a zejména starostovi Zdeňkovi 
Růžičkovi za projevenou důvěru, za možnost podílet se 
alespoň krátkou dobu na dění v MČ Praha 21, děkuji za 
pomoc, které se mi dostávalo, bylo mi ctí s Vámi spolupra-
covat.

Jaroslava Punová 

Rada MČ Praha 21 na svém jednání dne 25. 8. 2015 
jmenovala na vedoucí pracovní místo ředitelky MZŠ paní 
Mgr. et Bc. Alenu Sochůrkovou. Dne 1. 9. 2015 paní ředi-
telka Sochůrková zahájila nový školní rok 2015/16 spolu 
s panem starostou Zdeňkem Růžičkou a s paní místosta-
rostkou Karlou Jakob Čechovou v 8:00 hod před budovou 
II. stupně MZŠ pro žáky 2. - 9. tříd. Žáky 1. tříd společně 
přivítali v 9:00 hod na školním dvoře budovy I. stupně ZŠ.

Rád bych touto cestou moc 
poděkoval všem zainteresova-
ným pracovníkům MČ Praha 21, 
včetně pana starosty, při zajištění 
hydrantu s vodoměrem od PVK 
(je to administrativní divočina) 
a také újezdským hasičům, hlavně 
panu Josefu Doškářovi, za reali-
zaci důkladného pokropení obou 
fotbalových hřišť v období velkého 
sucha v polovině srpna.  
   Díky výše jmenovaným se nám 
podařilo zachránit zelenou trávu, 

když kropení z vlastních zdrojů (studny) absolutně nesta-
čilo. Všichni byli ochotní, milí a maximálně vstřícní!!! Zažil 
jsem nevídaný pocit, že úředník je „můj úředník“, což je 
fajn. A páni hasiči nechtěli ani proplatit náklady za naftu…..

Respekt všem a díky!
Martin Mora, předseda FK Újezd nad Lesy  

újezdským hasičům 
a ochotným úředníkům MČ Praha 21

Srdečně děkuji bývalým spolupracovníkům základní a 1. 
mateřské školy, místním společenským organizacím a MČ 
Praha 21 za blahopřání k mému životnímu jubileu.

 Miroslava Buzovská

Dne 2. srpna 2015 nás navždy opustila 
naše drahá manželka, maminka a babička paní 

MUDr. Alena ŠULCOVÁ.

Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném.
S láskou vzpomínají manžel Zdeněk a syn Zdeněk 

s rodinou.

Všem, kdo jste ji znali 
děkujeme za tichou vzpomínku.
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SPOLKY

Klub aktivních seniorů

V květnu jsme navštívili okolí Tachovska. Prvním 
cílem se stala návštěva unikátní konírny ve Světcích 
u Tachova. Byla vybudována na konci devatenáctého 
století polním maršálem Windischgratzem. Po roce 
1989 se ocitla v troskách. Nyní, po náročné opravě 
městem Tachov a za významného přispění Evropské 
unie je zařazena do seznamu kulturních památek ČR. 
Je velmi zajímavá svým vnitřním i vnějším vzhledem.
 Muzeum železné opony na hraničním přechodu 
Rozvadov připomíná svými exponáty dobu minulou. 
Nabízí řadu trojrozměrných exponátů, množství 
důležitých historických dokumentů, poukazující na 
dějiny naší země od první světové války do doby sou-
časné ve všech souvislostech. Pro mladší generaci 
poučné, starší generaci připomíná to, co jsme prožili. 
Po obědě se stalo místem návštěvy královské město 
Stříbro. V Minoritském klášteře, nyní muzeu, jsme se 
poučili o minulosti města a jeho okolí. Zaujalo nás 
rozlehlé náměstí s dominujícím morovým sloupem 
a výstavnou radnicí s sgrafity a zvonkohrou.
 Naším posledním zastavením se stal benedik-
tinský klášter v Kladrubech. Zejména díky chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, který byl v 18. století pře-
stavěn architektem Santinim, se stal hojně navště-
vovaný turisty. Připočteme-li nádherné počasí, byl to 
jeden z nejvydařenějších zájezdů.
 Jsme aktivní senioři i v naší městské části. Aktivně 
se podílíme na sbližování mladší generace se seniory. 
Ve spolupráci s vedením MŠ Čentická se podílíme 
na čtení pohádek a pořádání příležitostných besed. 
Výbor začal spolupracovat se společností “Mezi námi” 
a v květnu a červnu se konaly 2 úspěšné akce. V červ-
nu se již uskutečnila poučná vycházka do historické-
ho centra Prahy.
 Pravidelné měsíční akce KAS po různých částech 
republiky jsou poučné a poznatky na nich získané 
přispívají k tříbení našeho myšlení, k tělesnému 
i duševnímu zdraví nás seniorů. Touto cestou děkuji 
jménem členů KAS za poučné a pravidelné měsíční 
akce za hranice všedních dnů.

Miroslava Buzovská

11.července 
odjelo 28 členů 
SPCCH na 7denní 
hvězdicový po-
znávací zájezd na 
Šumavu. Ubyto-
vání byli v Lesním 
hotelu v obci Laz-
ny. Každý den, po 
ranní rozcvičce 
a snídani, vyjížděli 
autobusem, který 
s nimi zůstal na 
místě, na různá místa Šumavy.
 Navštívili hrady Rabí a Kašperk, zámek v Žihobci, 
Strakonicích a Blatné. Prošli se po Chalupské a Jezerní 
slati i po hradlovém mostě přes Vydru. 
 Prohlédli si Kvildu, Královský dvorec Antýgl a Prášily. 
Velký dojem na ně udělal skleněný oltář a skleněná 
křížová cesta v kostele Sv. Vintíře v Dobré vodě, kde si 
v místní studánce nabrali dobrou vodu .
 V městečkách Modrava-srdce Šumavy, Sušice a kap-
le Anděla strážce, Hartmanice, Kašperské hory, Rabí, 
Borová Lada a Srní si prohlédli krásnou starou architek-
turu a podívali se do kostelů.
 Nezapoměli ani na Javorník, na památník Karla 
Klostrmana, nebo na sklárnu v Anníně, kde se ještě 
stále ručně brousí krásné křišťálové sklo. Při přejíždění 
z jednoho místa na druhé vždy Mirka seznámila účast-
níky s historií a zajímavostmi místa, na které jeli.
 Samozřejmostí byla na každé tůře návštěva cukrár-
ny, nebo hospůdky. Počasí výletům přálo,po návratu 
vždy čekala výborná večeře a pro některé i venkovní 
bazén. Byl to opravdu pěkný a povedený týden

Eva Štrasmajrová

Putování po Šumavě

Spolek postižených civilizačními chorobami

Cvičení pro kardiaky s prvky jogy

Sportovní aktivity zajišťované SPCCH v Újezdě n/L
od října do prosince 2015

Plavání a cvičení v bazénu ve Wellnesu Kossuth
plavání v bazénu začne v úterý 6. 10.–8. 12. - 10x

cena 300 Kč
 cvičení v bazénu začne v pátek 9. 10.–11. 12. - 10x

cena 400 Kč
Zájemci hlaste se u pí.Tomaidesové tel.775 377 769

Masarykova ZŠ - 5. 10.–14. 12. - 11x 
 poplatek Kč 165,-, (11x15,-) 

vybere pí Vašková-zdrav.dozor

ZŠ Polesná - 7. 10.-16. 12 - 10x
poplatek Kč 150,- (10x15,-) 

vybere pí Štrasmajrová

Mimo toho ještě trénování paměti
každé 2.pondělí v měsíci ,začíná 14.9. od 14.00 hod. 

v zasedací místnosti MÚ

Zveme na posvícení
Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy opět připra-

vuje tradiční Újezdské posvícení, a to na 26.9.2015 od 
10:00 hod, opět na multifunkčním sportovišti v ulici 

Čentické. Na všechny návštěvníky čeká letos spousta 
atrakcí, stánků, občerstvení a živé hudby. Pro děti je 
opět připraveno pohádkové představení v divadle ZŠ 

Masarykova. 
Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Zdeněk Voříšek – OŠK.

Místo pro stánky
V rámci uspořádání tradičního Újezdského posvícení, 

dne 26. září 2015, v ulici Čentické, nabízíme všem 
místním prodejcům místo k umístění svého prodejní-

ho stánku. Poplatek za stánek 300,-Kč.
Kontakt: 777 811 331 nebo 

zdenek.vorisek@praha21.cz. 
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HISTORIE

U příležitosti letošního výroční konce 2.světové války si 
významná újezdská občanka, dlouholetá představitel-
ka místní organizace Českého zahrádkářského svazu, 
paní Blanka Exnerová, zavzpomínala a vyprávěla Újezd-
skému zpravodaji svůj životní příběh.

Tu skutečnost, že se okupace a válka vepsala i do mého 
života, jsem si plně uvědomila na slavnostním setkání ke 
květnovému výročí 70 let od ukončení války.
 Jarka a Standa spolu v době okupace chodili – byli pár. 
Pak se stalo to, že Jarka (ročník 1923) dostala povolání 
na nucené práce a byla totálně nasazena v Německu, 
v městečku Glashutte u Drážďan. Vždy říkala, že pracovali 
u strojů, které byly umístěny v domech vypadající jako 
vily a ubytování bylo v objektech podobných továrním ob-
jektům. Nebezpečí, které hrozilo z blízkosti Drážďan bylo 
zřejmé a také bombardování viděli na vlastní oči. Velmi 
nerada o době v Německu mluvila, když přeci, bylo to vždy 
jen pár slov. Někdy, velmi okrajově se zmínila o stravě. Že 
špenát byl z ohnilých řepných listů, bylo asi to nejmenší. 
Ještě štěstí, že mohla rodina poslat občas balík se sezóním 
šatstvem a trochou jídla. Německá akurátnost a přesnost 
ji přinesla štěstí, že na ni vyšla dovolená na Vánoce roku 
1943 a do 4. ledna 1944 se musela vrátit, to věděla několik 

týdnů dopředu. Rodina Standy rozhodla, že se „musí“ vzít, 
aby se nemusela na nucené práce vrátit. Ale jak to udělat, 
když Standa byl bez víry a existovala jediná rychlá svatba 
a to církevní? Proto byl Standa v kolodějském  kostele 8.lis-
topadu 1943 ve svých skoro 22 letech pokřtěn farářem Ja-
roslavem Petrtýlem, který ho znal od dětských let. Když se 
Jarka dostala z Německa domů, ihned byly prohlášky a to 
19., 25. a 26. prosince 1943 a 1.1.1944 svatba, kdy oddá-
vajícím byl opět farář Jaroslav Petrtýl. Vůbec si nedovedu 
představit, jak v té válečné době byly obě rodiny schopny 
svatbu zajistit. Z fotografií vím, že nevěsta i družičky měly 
krásné kytice ze živých květů, ty dovezl strýc z Jaroměře 
města zahradníků, sám zahradník a tady se ukázalo, že si 
v oboru dovedou vypomoci – kytice v lednu byly nádherné. 
Šaty pro nevěstu byly půjčené, tak, jak v té době bylo zvy-
kem, družičky a mládenci vyparádění, no prostě svatba jak 
má být, ale to hlavní bylo, že se Jarka již nemusela vrátit do 
Německa na nucené práce. Přes pracovní úřad pak dostala 
práci v Praze v obchodním oddělení, na co měla školu. 
V létě po osvobození jsem pak přišla na svět já – dcera. 
Rodiče byli spolu krátce přes 50 let , kdy maminka zemřela 
a tatínek žil o sedm let déle. 

Blanka Exnerová - Obermajerová 

Blanka Exnerová: Jedna životní historie

NÁBOR 
DO TENISOVÉ ŠKOLY
skupinové nebo individuální tréninky
v čase, který Vám bude vyhovovat
pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče

PŘIHLÁŠKY
PŘIJÍMÁME 

DO 1. ŘÍJNA 2015

e-mail: oazaricany@oazaricany.cz
tel: 736 679 097
recepce: 323 601 170
Šéftrenér Vítek Ptáček 
tel: 721 530 462 
ptacek@oazaricany.cz

Pro nové zájemce zdarma 
zkušební hodina s trenérem.

Dle individuální dohody 
s šéftrenérem možnost sparingu.

Pravidelná kondiční příprava 
v tělocvičně. 

Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu Oázy, 
včetně sportovních masáží.

Vánoční tenisový turnaj všech našich 
hráčů a jiné společenské akce.
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INZERCE

Přijďte prožít příjemné chvíle do našeho 
nového vinného baru.

Vyberte si ze široké nabídky rozlévaných mo-
ravských i světových vín, nebo zvolte některé 
ze skvělých lahvových vín z vinařství z okolí 

Mikulova.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
otevírací doba každý den 15:00 – 22:00

Oplanská 2614, Újezd Nad Lesy, Praha 9, 
www.facebook.com/vinarnadobryrocnik

www.vinoujezd.cz

NOVĚ OTEVŘENÝ VINNÝ BAR
V ÚJEZDĚ NAD LESY
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Újezdské muzeum nachystalo Výstavu historických 
map Prahy, Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní vernisáž 
proběhne 19.září v 10hodin a výstava potrvá do 7.listo-
padu.

Nejstarší nákresy podobné mapám vznikaly už před vyná-
lezem písma. Lidé se potřebovali orientovat ve svém okolí. 
Zejména důležité bylo dobře 
znát, kde jsou zdroje potravy, 
kudy vedou cesty za obchodem 
a kde jsou případní sousedé. 
 Vypovídající hodnota tako-
vých map odpovídala znalos-
tem a technickým možnostem. 
Neocenitelnou hodnotu měly 
mapy pro cestovatele a moře-
plavce. Významným krokem 
pro zvýšení věrohodnosti a kva-
lity map měl vynález chrono-
metru a sextantu.
 Zobrazování země a její ma-
pování, bylo z počátku prová-
děno zaznamenávání prostorů, 
rajonů, regionů, krajů a zemí 
formou náčrtků a zobrazení 
uvedených oblastí. Jejich úko-
lem bylo zakreslení (náčrtku) 
jistého pozemku, terénu či ma-
jetku k jeho archivování. Stup-
ňováním požadavků na rozsah 
území se zakreslovaly celé země 
a to zprvu z pohledu od severu 
s vyznačením pohoří, řek, měst 
a obcí s obrysem hranic. To vše 
v obecném měřítku, metodou 
poměrovou. Posléze se mapy zpřesňovaly, zaznamenávaly 
podrobnější potřebné údaje a byly pořizovány tak, že sever 
byl na horní části mapy z leteckého - půdorysného pohledu.
 Sledujeme-li vývoj zobrazování českých zemí na mapách, 
zjistíme, že až do počátku 18. století vznikaly mapy ze sou-
kromé iniciativy jednotlivců. Ti se snažili vyhotovovat mapy 
tak, aby vyhověly požadavkům správním, hospodářským, 
vojenským i jiným. Byly to především přehledné mapy jed-
notlivých korunních zemí, zpravidla malého měřítka.
 Od 18. století projevuje zájem o kartografické zobra-
zení země také stát, a to se zřetelem ke svým vojenským 
potřebám strategickým nebo komunikačním. S rozvojem 
vojenské techniky a zdokonalením vojenské taktiky vzrostla 
potřeba podrobných a spolehlivých map. Po vzoru jiných 
zemí se nejprve na Moravě (císařským nařízením Leopolda I.) 
a později v Čechách (císařským nařízením Karla VI.) přistou-
pilo k přesnějšímu mapování, kterým byl pověřen císařský 
inženýr a kartograf Jan Kryštof Müller.
 Sedmiletá válka prokázala nutnost změnit starou taktiku 
bojr. Výrazně se proto začíná uplatňovat systém velení pro-
střednictvím štábů a jako účinný nástroj přípravy a vedení 
boje se uplatňuje topografická mapa, do které se zakres-
luje plán boje. Poznatky ze sedmileté války tedy přispěly 
k rozhodnutí vyhotovit topografické mapy zemí habsburské 
monarchie, a tím i území našeho státu. Úkolem byl pově-

řen generální štáb armády ve Vídni. V roce 1763 tak vzniká 
oficiální rakouská vojenská kartografie, která až do zániku 
monarchie v roce 1918 vytvořila řadu významných vojen-
ských mapových děl.
 Po rozpadu habsburské monarchie v souvislosti s budo-
váním samostatného Československa vzniká potřeba mít 
vlastní mapové dílo. V počátcích zejména pro státní správu 

při mírových jednáních pro vyme-
zení státní suverenity, stanovení 
a vytyčení nové státní hranice. 
 Tato aktuální potřeba vedla vrchní 
velitelství branné moci, necelý 
měsíc po vyhlášení samostatnosti, 
k vydání rozkazu o zřízení oddělení 
pro vojenské zeměpisné záleži-
tosti. Tento rozkaz následovalo 
opatření z 18. 12. 1918, k zřízení, 
na nově vzniklém Ministerstvu 
národní obrany (MNO), kartografic-
ké oddělení. Při reorganizaci MNO 
k 15. 10. 1919 byl přijat název 
Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ).
 Vojenský zeměpisný ústav byl 
založen jako „středisko pro pěs-
tování zeměpisné vědy z hlediska 
vojenského i jako státní kartogra-
fické středisko”. Po celou dobu své 
více než osmdesátičtyřleté existen-
ce plnil a zabezpečoval úkoly ve 
prospěch zajištění obrany státu, 
státní suverenity a správy, pro 
rozvoj československé geografie 
a kartografie. V roce 2003, z reor-
ganizačních důvodů v armádě, byl 
Vojenský zeměpisný ústav v Praze, 

zrušen a jeho úkoly převzal Vojenský geografický a hydro-
meteorologický úřad v Dobrušce.
 V průběhu své existence, při různých příležitostech, vydá-
val VZÚ soubory reprodukcí zajímavých historických map. 
Některé z nich jsou představeny na připravované Výstavě 
reprodukcí historických map Prahy. Čech, Moravy a Slezska 
v Újezdském muzeu.

Plk. Ing. Karel Tůma, kurátor výstavy

Topografické mapování českých zemí

19. 9. 2015 – 7. 11. 2015 
Reprodukce historických map Čech, 

Moravy a Slezska
(kurátorem výstavy je plk. Ing. Karel Tůma)

7. 11. 2015 – 2. 1. 2016 
Spolky a spolková činnost

(kurátorkou výstavy je paní Marie Tomaidesová, více 
informací k připravované výstavě najdete v říjnovém 

zpravodaji)

Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum

Plán výstav Újezdského muzea v období 
září – prosinec 2015



Nejprve, než začnu psát 
pár rad na září, musím se 
ohlédnout za prázdnino-
vými měsíci s jejich maxi 

teplotami a nedostatkem deště. 
Tak jsem si řekla: kdo je patronem 
zahrádkářů a zahradníků? Nestačila 
jsem se divit. Našla jsem minimálně 
čtyři - a to je asi ten problém: pros-
tě se nedomluvili a spoléhali jeden 
na druhého. Těmi patrony jsou:
Svatý Fiakr –  atributy: lopata,  

rýč, věnec z růží 
Patron zahradníků, obchodníků 
s květinami, kovářů, bednářů, 
výrobců punčoch, baličů a notářů 

Svatý Mauritius –  atributy: rýč,  
ryby, holubice

Patron zahrádkářů a rybářů

Svatý Fokas  Zahradník –  
je představován  
pouze s holí

Patron zahradníků, zemědělských 
dělníků, farmářů, vinařů, námoř-
níků, lodníků a vodáků

Svatý Urban –  atributem bývá 
hrozen, keř vinné 
révy nebo soudek 
s vínem

Patron zahradníků a vinařů, uměl 
vyprosit slunné počasí, déšť jak 
vinařipotřebovali

Září – měsíc, jak přísloví říká „Co 
srpen nedovařil, září nedosmaží“ 
nebo „Ozve-li se v září hrom, bude 
v zimě zavát každý strom“. Již 
v září bychom měli mít vytypovaná 
místa pro umístění krmítek pro 
ptactvo. Ptačí napajedla ještě jed-
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v září

Újezdští zahrádkáři tradičně každoročně ukončují svůj 
pěstitelský rok výstavou ovoce a zeleniny. 
 Spoléháme na přízeň našich členů i občanů obce 
a těšíme se na jejich výpěstky v prostorách „AREÁLU 
SNŮ“ – Staroújezdská 495,150 m od křižovatky směrem 
na Koloděje

PŘÍJEM VÝPĚSTKŮ: … každý je vítán !
čtvrtek 1. 10. od 14 – 18 hod.

Termín výstavy:
pátek 2. 10. dopoledne 8-12 h. pro děti ze škol
pátek 2. 10. otevřeno od 14 – 17 hod. 
sobota 3. 10. otevřeno od 8 – 16 hod.

neděle 4. 10. otevřeno od 10 – 14 hod.
(Výdej exponátů v neděli od 14 hod.) 

SOUTĚŽ DĚTÍ
Současně na naší výstavě bude probíhat ve spolupráci 
s MZŠ výstava a soutěž dětí ze základních a mateřských 
škol, kterou vyhlásil ČZS ČR na rok 2016, a to výtvarná 
soutěž na téma „Rozkvetlá zahrada“ a fotografická sou-
těž na téma „Plody našich zahrádek“.
 Ta díla, která obdrží od návštěvníků nejvíce hlasů 
v jednotlivých věkových kategoriích, budou zaslána do 
celostátní soutěže.

Těšíme se na Vás. Výbor ČZS

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 2015ZO ČZS Praha 21 Újezd nad Lesy

nou vyčistíme a dbáme na to, aby byla 
stále plná vody

RADY – ZELENINOVÁ ZAHRADA
Hlávkový salát – ozimý by se měl vysé-
vat od 1. do 10. září odrůdy Humil a Al-
tenburský, vyséváme na volný chráněný 
výsevní záhon, semenáčky zůstávají na 
záhoně až do výsadby, proto vyséváme 
řídce především rovnoměrně v množ-
ství na každý 1m2 1g osiva.

Ředkvičky – vyséváme do volného 
pařeniště a pokud zasejeme na záhon 
do poloviny září a půda je lehká humóz-
ní dosáhne do sklizňové zralosti do 
podzimu. Musíme ovšem vysévat druhy 
určené pro podzimní výsev 

Polníček – kozlíček – nejpozději vysévá-
me do půli září pro jarní sklizeň

Rebarboru můžeme dělit a přesazo-
vat v okamžiku, kdy jí zežloutnou listy. 
Sázíme do dobře zpracované půdy na 
hloubku dvou rýčů zásobená humu-
sem – uleželý kravský hnůj či kompost. 
Prostor pro jednu sazenici minimálně 
1m x 1m.

Petrželka naťová + pažitka, vyséváme 
začátkem září do květináčů , před mra-
zíky pak uklidíme do skleníků, pařníků či 
domů a máme čerstvé po celou zimu.

OVOCNÁ ZAHRADA
Již v průběhu září začíná hlavní sklizeň 
jádrového ovoce – nevím jak letos bude 
sklizeň bohatá, jablka hojně padají, 

sucho k tomu velmi přispívá. Spadané 
ovoce nenechávejte dlouho ležet, je 
nebezpečí, že se larvy v zemi zakuklí.

Jabloně, které dosahují sklizňové zralos-
ti od poloviny do konce září např. jsou: 
Parména zlatá, Mac Intosh Red, Spartan, 
Selena, Šampion, Melodie .

Z hrušní dozrávají např. Boscova Lahvi-
ce, Konference , Elektra 

Broskve a jsou to následující druhy: 
Diana, Elberta, Gracia, Martina a posled-
ní Cresthaven 

Rakytník řešetlákový – stále více pěs-
tovaná rostlina, i zde je nutno dbát na 
správnou dobu sklizně. Odrůda Leikora 
dosahuje zralosti v polovině září a od-
růda Hergo od poloviny září do začátku 
října. Při opožděné sklizni klesne obsah 
cenných, biologicky aktivních látek o 30 
– 40%.

Bezinky sklízejte od konce srpna do 
poloviny listopadu, když jsou všech-
na plodenství modročerná. Bobule 
je nutno zpracovat ihned po otrhání. 
Před požíváním neuvařených bezinek je 
ovšem nutné důrazně varovat, protože 
obsahují glykosid sambunigrin. Vařením 
se glykosid zcela odbourá. Při zpracová-
ní odstraňujte stopky negativně ovlivňu-
jí chuť šťáv či džemů z bezinek.

OKRASNÁ ZAHRADA
Cibuloviny sázíme od září do listopadu. 
Pokud je v září to správné babí léto je 
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vhodnější říjen a listopad je již stu-
denější měsíc. Vyhlédneme si pro ně 
slunné místo s propustnou půdou. Jeli 
zem příliš jílovitá a to tady v Újezdu 
většinou je, rozhrneme po cibuloviny 
alespoň 2 až 3 cm vysokou vrstvu 
štěrku, písku, keramzitu jako drenáž – 
vyhneme se tak vzniku různých hnilob. 
Při výsadbě cibulovin se vyplatí použí-
vat misky(košíčky), cibuloviny nebudou 
sestupovat do země a budou pěkně 
kvést. V prvním roce cibuloviny nepo-
třebují přihnojení, protože jsou ještě 
dostatečně silné. Základní pravidlo je, 
že je sázíme do hloubky dvojnásobné 
výšky cibule. Pokud nasadíme hlou-
běji vyrostou nám jenom listy. Pokud 
máme na zahradě hraboše ti milují 
hlavně tulipány sázíme jejich cibule do 
drátěných košů. 
 Pokud vysazujeme nové, řídíme 
se grafickým znázorněním na sáčku. 

Někdy nakupujeme jednotlivě a nebo 
přesazujeme naše či darované, proto 
malý přehled do jaké průměrné hloub-
ky sázíme :
Talovín, sasanka hloubka 5cm
Modřenec, sněženka hloubka 6 – 8cm
Rané narcisy, ladoňky, hyacinty, 
řebčíky kostkované hloubka 10cm
Šafrány hloubka 5- 10cm
Pozdní tulipány, narcisy hloubka 15cm
Okrasné česneky, ladoníky hloubka 
20cm
Řebčíky královské hloubka 25cm

Koncem září odstraníme ze záhonů 
veškeré letničky, odstraňte odkvet-
lý zlatobýl, pokud to neuděláte, pak 
se z hezké trvalky stane obtížný 
plevel. 
 Listopadky pravidelně zavlažujeme, 
protože pokud trpí nedostatkem vody 
nedočkáme se květů.

 Pokojové rostliny, kaktusy, sukulen-
ty, které letníme venku, před přícho-
dem teplot blížící se nule odneseme 
do bezpečí. Také s nižšími teplotami 
snížíme zálivku. Do poloviny září má-
me čas na přesazování pokojovek. Vše 
při přenášení důkladně prohlédneme, 
abychom si nezanesli domů nebo do 
zimních zahrad škůdce např. molice, 
mšice a zejména červce – bílé jako 
vatové polštářky.

MOŠTOVÁNÍ:
Tak jako každý rok připravujeme pro 
zájemce moštování. Předpokládaný 
začátek, pokud bude dostatečný počet 
zájemců, v polovině září. Sledujte naše 
vývěsní skříňky a hlaste se na uvede-
ném tel. čísle: Ing. Dvořák 281971928. 

Za výbor ČZS organizace Újezd nad 
Lesy Blanka Exnerová

MED V PARAGRAFECH
Med je vyhláškou 76/2003 Sb. de-
finován jako potravina přírodního 
sacharidového charakteru vytvořená 
včelami zrající v plástech.  Zároveň 
tato vyhláška definuje a kvantifikuje 
i další kvalitativní parametry na med. 
Mezi ty patři mj. pravidlo, že do medu 
se nesmí nic přidávat ani z něj nic 
odebírat. Výjimkou je přidání celých 
kusů včelího díla, kterým vzniká tzv. 
med s plástečky.

HODNOCENÉ PARAMETRY
U medů v české obchodní síti se 
u medů hodnotí různé parametry. 
Mezi ty nejdůležitější patří obsah 
vody, obsah sacharózy, elektrická 
vodivost, kterou se určuje zda-li 
je med květový nebo medovicový 
(lesní) a HMF (hydroxymethylfurfu-
ral). Dále se hodnotí aktivita enzy-
mu diastáza a přidání dodatečných 
a tedy nežádoucích látek – zpravi-
dla karamelu.

 HMF je látka, jejíž nežádoucí 
účinky na lidský organismus jsou 
stále předmětem vědeckého bá-
dání. Jisté však je, že je obsažena 
v potravinách obsahující sacharidy 
a jeho koncentrace roste zejména 
zpracováváním potravin za pomoci 
tepelných procesů. U medu je to 
tedy zejména rozehřívání. Pro me-
dy z ČR je limit 40 mg/kg, pro medy 
z tropických oblastí je limit 80 mg/
kg. U čerstvého medu je běžné, že 
hodnota HMF dosahuje hodnoty 
řádu jednotek mg. V testech medů 
na pultech českých obchodů bylo 
překročení limitu HMF jedním z vel-
mi častých prohřešků.
 Naproti tomu aktivita enzymu 
diastáza značí čerstvost medu. En-
zym je do medu dodáván včelou při 
zpracovávání doneseného nektaru. 
Je tedy přirozenou složkou medu. 
Jeho aktivita klesá nejen zahříváním, 
ale i přirozeně časem. Chceme-li tedy 
enzymaticky aktivní med, je zapotřebí 

volit takový, který nebyl dlouho skla-
dován.

JAK NAKUPOVAT
Nakupujete-li med, lhostejno zda 
u včelaře nebo v obchodě, těžko jej 
podrobíte laboratornímu zkoumá-
ní. Existují ale indicie, které mohou 
varovat. Pro medy obecně platí, že by 
měl být přiměřeně hustý (při tečení se 
skládá), s barvou, chutí a vůní odpo-
vídající původu a bez tuhých příměsí 
(zbytky vosku atp.). Jarní medy jsou 
zpravidla světlejší a rychle krystalizují. 
Medy medovicové mají naopak typicky 
tmavou (hnědou až hnědočernou) 
barvu. V chuti je nežádoucí nepřiměře-
ná kyselost nebo chuť značící počína-
jící kvašení. U medů v obchodě může 
být signálem k obezřetnosti označení 
původu medu, zpravidla se za ním 
skrývá vyšší obsah HMF.  

Ing. Richard Těhník
Předseda ZO ČSV Újezd nad Lesy

Seriál o medu (5) Kvalita medu

Nejen sladká a lahodná potravina, ale i kus domácí lékárny – to je pro většinu spotře-
bitelů sklenice medu. Aby tomu bylo opravdu tak, je zapotřebí dbát na jeho kvalitní 
produkci i zpracování. Tu u hobby včelařů, nejen těch újezdských, snadno najdete. 



Neposedný pochod 2015

Týden nízkoprahových klubů 2015

Letos se po velmi vydařeném prvním 
ročníku koná další Neposedný po-
chod. Stejně jako v minulém roce vy-
razí souběžně tři průvody z lokalit, kde 
nezisková organizace Neposeda nabízí 
své preventivní služby. Společně se 
tak na cestu vydáme z Černého Mostu 
(Praha 14), z Horních Počernic (Praha 
20) a z Újezdu nad Lesy (Praha 21). 
Cílem pochodu a zároveň společným 
místem setkání bude vila v Baštýřské 
ulici na Jahodnici, kde bude slavnostně 
otevřeno Sousedské centrum.

Účastníci jednotlivých průvodů se se-
jdou 10. října 2015 v 10 hodin na jed-

nom ze tří startovních míst (Plechárna, 
nádraží Horní Počernice, multifunkční 
hřiště v Újezdě nad Lesy) a vyrazí 
zajímavou trasou, která je povede co 
nejvíce přírodou a po zajímavých mís-
tech v lokalitě. Cestu si chodci budou 
moci zpestřit výlet úkoly a kvízovými 
otázkami. Pochod je určen pro všech-
ny, od miminek s rodiči až po seniory, 
délka tras se pohybuje v rozmezí 4 – 9 
kilometrů.

Doputováním do cíle však akce 
nekončí. Pro všechny absolventy 
bude připraven pamětní list a bohatý 
program na zahradě nového objektu 

organizace Neposeda. Můžete se těšit 
na hudební vystoupení, hry pro děti, 
výtvarné dílny, ukázky různých sportů, 
občerstvení a prostor pro přátelské 
posezení se sousedy.

Smyslem celého pochodu je podpořit 
zdravý životní styl, umožnit obyvate-
lům lokalit poznat nové lidi z blízkého 
okolí, užít si hezký výlet a příjemné 
odpoledne plné zábavy a zajímavých 
zážitků.

Více informací na www.neposeda.
org/pochod. 

Petr Košek

V týdnu od 21. do 27. září 2015 pro-
běhnou již podeváté ve více než 40 
městech České republiky rozmanité 
akce pro veřejnost s cílem představit 
české veřejnosti činnost nízkopraho-
vých zařízení pro děti a mládež. Cílem 
této akce je upozornit na práci a vý-
znam těchto zařízení, kam mohou děti  
po škole přijít trávit volný čas nebo 
řešit problémy bez jakýchkoli registra-
cí, či poplatků. Týden nízkoprahových 
klubů pořádá Česká asociace stre-
etwork ve spolupráci s jednotlivými 
poskytovateli. 
 Tak jako již tradičně, i letos nabíd-
nou nízkoprahové kluby lokalitám, kde 

působí, zajímavý a pestrý program 
s cílem přiblížit svou práci veřejnosti. 
Bude to příležitost pro všechny, které 
činnost nízkoprahových klubů zajímá, 
osobně nahlédnout do prostředí této 
potřebné sociální služby. Přehledný 
program Týdne nízkoprahových klubů 
naleznete na komunitním portálu 
www.jdidoklubu.cz a na stránce or-
ganizace www.neposeda.org/tyden-
-nzdm. 
 Nízkoprahový klub neboli nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež je soci-
ální služba určená dětem a dospívají-
cím. Kluby vznikají v malých i velkých 
městech, ve vyloučených lokalitách 

nebo tam, kde se mládež schází. Jsou 
prevencí vysedávání na lavičkách, 
vandalismu na veřejném prostran-
ství, záškoláctví nebo konfliktů se 
zákonem. Pracovníci nízkoprahových 
klubů poskytují mladým lidem pomoc 
v obtížných situacích spojených s dopí-
váním, experimenty všeho druhu, 
školní docházkou, rodinným životem 
a také formou prevence usilují o to, 
aby mladí lidé obtížné situace zažívali 
v co nejmenší míře a byli si vědomi 
potenciálních rizik. Výraz nízkopraho-
vý znamená “dostupný, neodrazující 
od vstupu”.

Ivana Štefková
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ZPRÁVY Z RADY

Rezignace na členství, jmenování 
nových členů
RMČ vzala na vědomí rezignaci člena 
komise sociální pí. Pilné a jmenovala 
novým členem na základě doporučení 
komise sociální pí. Štrasmajerovou. 
RMČ jmenovala nového člena redakční 
rady ÚZ – Mgr. Pavla Bakiče. Vzhledem 
k pozbytí mandátu zastupitele a radní 
pí. Punové, RMČ vzala na vědomí její 
rezignaci na všechny funkce a jmeno-
vala pí. Juřenovou předsedkyní „Komi-
se pro udělování čestných titulů“, p. 
Kopeckého členem „komise sociální“, 
pí. Kuprovou členkou „Komise vzdělá-
vání“. RMČ dále schvaluje na základě 
doporučení komise vzdělávání jmeno-
vání nové členky Mgr. Doležalové.

Zápisy z jednání komisí RMČ 
RMČ vzala na vědomí zápisy z jed-
nání komisí, které proběhly v červnu 
a červenci 2015. Kompletní zápisy 
z jednotlivých komisí jsou k nahlédnutí 
na webových stránkách v sekci „Samo-
správa – komise rady“.

Újezdský STROM – reakce na sděle-
ní – „kauza odpadkové koše“
RMČ se nadále nebude zabývat 
kauzou „odpadkových košů“ (článek 
v Újezdském zpravodaji), dále je toto 
pouze záležitostí mezi spolkem, p. 
starostou a šéfredaktorem ÚZ.

Bytové hospodářství
RMČ schválila novelu pravidel pro 
pronajímání bytů ve správě MČ Praha 
21. Pravidla byla upravena tak, aby 
neodporovala NOZ, hodnotící systém 
se neměnil. RMČ schválila pronájmy 
bytů (byt č. 37 Miletická ul., byt č. 5 a 6 
Žíželická ul.), všechny byty byly pro-
najaty dle pořadníku a na doporučení 
bytové komise.

Přístavba Masarykovy ZŠ
Dne 9.7.2015 se sešla hodnotící ko-
mise pro otevírání obálek, z jednání 
byl pořízen protokol, v požadovaném 

termínu bylo doručeno 24 nabídek 
stavebních firem. Následně (16.7. 
a 27.7.) proběhlo jednání hodnotící 
komise, která posoudila nabídky z hle-
diska splnění zák.požadavků a poža-
davků zadávacích podmínek a někteří 
uchazeči byli vyzváni k dovysvětlení 
svých nabídek. Dne 10.8. se sešla 
komise k dokončení jednání hodnoce-
ní nabídek. Základním kritériem byla 
nejnižší cena, komise sestavila pořadí 
uchazečů. Nejvýhodnější nabídkou by-
la nabídka uchazeče DAKA Stav, s.r.o., 
Staré Město. RMČ vzala na vědomí 
protokoly z jednání komise a schválila 
výběr vítězného uchazeče a uzavření 
smlouvy o dílo s firmou DAKA Stav, 
s.r.o.

Požadavky na investiční dotace 
z MHMP pro r. 2016 a další roky
Vzhledem k tomu, že se blíží období 
sestavování návrhu rozpočtu HMP na 
rok 2016 a střednědobého rozpočto-
vého výhledu, RMČ schválila požadav-
ky MČ Praha 21 na účelové investiční 
dotace z rozpočtu HMP na rok 2016 
a další roky. Požadavky na účelové 
investiční dotace předložily zřízené 
příspěvkové organizace a správci 
rozpočtu MČ Praha 21, investiční akce 
byly vybrány v souladu se strategic-
kým plánem.

Chlazení kanceláří ÚMČ Praha21
RMČ schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou PRAGOCLIMA, hodnota díla je 
cca 380 tisíc vč. DPH. OMI ÚMČ Praha 
21 provedlo na základě předchozího 
záměru RMČ zjednodušené poptávko-
vé řízení, bylo osloveno 11 firem, byly 
doručeny 4 nabídky. Dílo bylo dokon-
čeno a předáno do konce července 
2015.

Zimní údržba vozovek  
v Újezdě nad Lesy
RMČ schválila 30.6.2015 zadání VZ 
pro „zimní údržbu vozovek v UnL 
a schválila zadávací dokumentaci. Dne 

23.7.2015 schválila RMČ na základě 
doporučení hodnotící komise výběr 
vítězného uchazeče, firmu Vojtěch 
Polidar, Jevany a schválila uzavření 
smlouvy o dílo.

Revitalizace rybníka v ul. Dubinská
V návaznosti na schválení projektové 
žádosti MČ Praha 21, RMČ schválila 
záměr vypsat výběrové řízení pro vý-
běr dodavatele na VZ a schválila také 
složení hodnotící komise (Růžička, 
Březina, Roušal, Gross a Mikšíková). 
Dne 3.8. se sešla jmenovaná hodnotící 
komise a na základě jejího doporučení 
schválila RMČ výběr vítězného ucha-
zeče, firmy NOWASTAV, a.s., Praha 3. 
Projekt bude financován z programu 
OPPK. Stavební práce budou trvat cca 
2,5 měsíce od jejich zahájení.

Smlouva o zajišťování služeb sociál-
ní péče 
Z důvodu ukončení činnosti fy FOOD 
SERVICE Praha v provozovně PFD 
Level, která zajišťovala teplé jídlo pro 
pečovatelskou službu v době odstávky 
školní jídelny, RMČ 30.6.2015 schválila 
výpověď smlouvy o zajišťování služeb 
soc.péče v oblasti stravování. RMČ 
schválila 23.7.2015 novou smlouvu 
s provozovatelem restaurace Na hřišti, 
na základě výběrového řízení OSV 
ÚMČ Praha 21.

Žaloba pro bezdůvodné obohacení
V souvislosti s řešením majetkopráv-
ního vztahu se společností IDEAL 
LUX, která užívá pozemky 932/1, 
932/2, 932/3 a 932/4, vše k.ú. Újezd 
nad Lesy, bez právního titulu, RMČ 
souhlasí s podáním žaloby na vydání 
bezdůvodného obohacení. Městskou 
část bude v tomto řízení zastupovat 
smluvní právní kancelář.

Ostatní
RMČ vzala na vědomí předložené in-
spekční zprávy ČŠI z MŠ Sluníčko a MŠ 
Rohožník.

Kompletní usnesení Rady MČ jsou uveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21, a to 
v sekci „Samospráva – zápisy RMČ“. Dne 15.7.2015 byl ukončen mandát pí. Jaroslavy Puno-
vé z důvodu změny trvalého bydliště, zároveň má RMČ Praha 21 od této chvíle 4 členy, a to 
až do volby pátého člena, která proběhne v termínu řádného zastupitelstva v září. Prezence: 
19.zasedání (30.6.) – omluvena pí. Punová; 20. zasedání (23.7.) - kompletní složení; 22. zase-
dání (mimořádné – 14.8.) – omluvena pí. Čechová.

Střípky z jednání RMČ č. 19, 20 a 21
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 Na základě změny formátu ÚZ RMČ schválila ceník 
a rozměry inzerátů v Újezdském zpravodaji, s platností od 
1.8.2015.
 RMČ schválila pronájem sálu v PFD Level pro tréninky 
Taekwondo v měsíci srpnu, kromě období, kdy je sál prona-
jat pro příměstský tábor org. Neposeda. 
 RMČ vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na 
vedoucí místo ředitelky 1.MŠ a jmenovala pí. Kuprovou 
ředitelkou 1.MŠ v souladu se zák. č. 561/2004 Sb.

 RMČ schválila prodej nefunkční meteostaničky v ul. Hu-
lické, a to nejvyšší nabídce.
 RMČ souhlasila s podáním žádosti MČ Praha 21 na po-
skytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Terén-
ní sociální práce s osobami bez přístřeší v rámci terénního 
komunitního programu Křižovatka“ a projekt „Mapování 
přístupnosti objektů v majetku MČ Praha 21“.

Za RMČ zpracovala Š.Z.

ZMČ schválilo:
 zápis ze 2. a 3. zasedání – k zápisu 
ze 2.jednání byla vznesena námit-
ka, zápis ze 3. jednání nebyl ověřen 
RNDr.Roušarem.
 předložená rozpočtová opatření
 účetní závěrku MČ Praha 21 a pře-
vod výsledku hospodaření za rok 
2014 (ve výši cca 11,8 mio Kč)
 závěrečný účet MČ Praha 21, to 
znamená celoroční hospodaření 
Městské částí Praha 21 za rok 2014 
s výhradou nedostatků v MZŠ Poles-
ná, uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření MČ Praha 21 (zároveň 
byla uložena realizace všech náprav-
ných opatření pro MZŠ)

 plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. 
čtvrtletí 2015
 bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 171/1 k. ú. Újezd nad Lesy včetně 
stavby komunikace do majetku hl. m. 
Prahy se správou pro MČ Praha 21 za 
daných podmínek
 darování pozemku č. parc. 97 o vý-
měře 579 m², ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Újezd nad Lesy do 
vlastnictví hlavního města Prahy se 
svěřenou správou pro MČ Praha 21
 navýšení odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva MČ Praha 21 
(s výjimkou místostarostů), podle NV 
č. 52/2015 Sb. v maximální výši, od 1. 
7. 2015

Střípky ze 4. zasedání ZMČ – červen 2015
Zastupitelstvo MČ Praha 21 se sešlo na svém 4. zasedání 
dne 22.6.2015 v 17 hodin v divadelním sále MZŠ. Zastupitel-
stvo se sešlo v kompletním složení. Vzhledem k tomu, že se 
nepodařilo do půlnoci projednat všechny body programu, 
bylo 4. zasedání ZMČ přerušeno. Pokračování jednání by-
lo svoláno na 29.6.2015 v 8 hodin. Zastupitelstvo se sešlo 
v usnášeníschopném složení 10 zastupitelů.

Vážení občané, 
srdečně Vás zveme na

Program bude uveřejněn 
na úřední desce a na webových 

stránkách MČ Praha 21.

které se uskuteční 21. 9. 2015 
od 16:00 hod v Divadelním sále MZŠ

5. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 21

ZMČ vzalo na vědomí:
 zápis z jednání kontrolního a finanč-
ního výboru
 informace o odvolání Mgr. Mirosla-
va Kurky z funkce ředitele Masarykovy 
základní školy
 informaci k dalšímu fungování škol-
ního pedagogického pracoviště při MZŠ 
Újezd nad Lesy
 informaci o žalobě na 62 mil. Kč spo-
lečnosti Spirit Finance
 podání ústní informace o záměrech 
s PFD Level
 Zápis ze 4. zasedání ZMČ a komplet-
ní usnesení včetně uložených úkolů je 
uveřejněn na webových stránkách MČ 
Praha 21, v sekci „Samospráva – zastu-
pitelstvo“.

ZPRÁVY Z RADY

Naše hlavní město oplývá krásnými 
přírodními zákoutími, ale zachování 
jejich druhové rozmanitosti závisí 
na kvalitním opylení. V Praze je 
však 10 x méně včelstev, než bylo 
před třiceti lety. Proto i naše zelená 
a kvetoucí PRAHA POTŘEBUJE 
VČELY, což je také název kurzů pro 
pražské zájemce o včelaření, které 
za finanční podpory Magistrátu hl. 
města Prahy pořádá Spolek pro 
rozvoj včelařství MÁJA v Agroenvi-
ronmentálním vzdělávacím centru 
– včelařském Areálu MÁJA v praž-
ské Ruzyni. Jestliže uvažujete, že 

začnete chovat včely, a rádi byste 
se nejdříve podrobněji dozvěděli, 
co včelařství obnáší, pak je kurz 
PRAHA POTŘEBUJE VČELY právě 
pro vás. Kurzy se uskutečňují pod 
vedením zkušeného včelařského 
odborníka a přírodovědce RNDr. 
Václava Švamberka. Získáte základ-
ní informace o včelách a víkendo-
vém hobby včelaření, uvidíte výběr 
z včelařských filmů, navštívíte ukáz-
kový včelín. Každý účastník získá 
brožuru „To nejzákladnější o vče-
lařství pro nevčelaře“. Kurz se koná 
vždy v neděli od 10 do 18 hodin 

v termínech 27. září 2015, 17. dubna 
2016, 15. května 2016, 21. srpna 
2016, 11. září 2016. Počet účastníků 
v jenom kurzu je 10. Účastnický pří-
spěvek činí 300 Kč, zahrnuje občers-
tvení. Kurzy se uskutečňují v Agroen-
vironmentálním vzdělávacím centru 
– včelařském areálu MÁJA v Praze 6 
- Ruzyni. Přihlášky posílejte na e-mail 
spolek@majabee.cz. Další infor-
mace poskytne a na otázky odpoví 
koordinátorka kurzů Radka Ingrová, 
mobil 731 440 599, radka@majabee.
cz. Více o organizátorovi kurzů se 
dozvíte na www.majabee.cz.

Seznamovací kurzy pro pražské zájemce o VČELAŘENÍ



V pondělí 27. července 2015 zahájila Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy výstavbu dvou nových zastávek MHD v ulici 
Starokolínská. Součástí je i zřízení třech parkovacích míst K+R 
v místě základní školy. Celková výstavba, včetně světelné signali-
zace, potrvá do 22. listopadu 2015.
 
Jedná se o stavbu dvou nových autobusových zastávek a 3 
parkovacích stání K+R. Autobusové zastávky se nachází při ul. 
Starokolínská, konkrétně se jedná o zastávky s budoucím názvem 
„Polesná“. Akce bude realizována společně s výstavbou světel-
ných signalizačních zařízení (SSZ) v křižovatce Starokolínská – Po-
lesná, kde dojde k vybudování nového signalizovaného přechodu 
ze zastávky ve směru z centra. 
 
„Hlavním cílem akce je zvýšit bezpečnost dětí navštěvujících míst-
ní základní školu,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává: „nejen 
nové zastávky MHD, ale i nové světelné signalizační zařízení mají 
velký přínos k bezpečnosti v této lokalitě, kdy se jedná o frekven-
tovanou komunikaci s velkým pohybem chodců, zejména dětí.“

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.  pokraču-
je ve stavebních úpravách plynovodních řadů v MČ 
Praha 21.  V podobných termínech probíhají práce 
od cca druhé poloviny srpna 2015 v těchto komuni-
kacích: 

1/ Na Zaříčanské a v části Chabeřické a dále 
v Třebětínské, Chmelické, Týnecké, Tuchotické 
a v dalších částech Chabeřické, kde budou končit 
14.10.2015. Práce provádí spol. REVIS - Praha, s.r.o. 
a odpovědným pracovníkem je pan Patrik Doubek, 
tel.č. 603 280 750.

2/ V Chotěnovské, Toušické, Chmelické, Talmberské 
a Tuchotické, kde budou zatím končit 30.09.2015; 
s předpokladem pokračování prací až do 
23.10.2015. Práce provádí spol. Výstavba sítí Kolín, 
a.s. a odpovědným pracovníkem je pan Martin Urik, 
tel.č. 603 558 515. 
 Obě akce jsou časově i místně koordinovány 
a občanům se omlouváme za dopravní omezení. 

OŽPD ÚMČ Praha 21
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Stavební úpravy plynovod-
ních řadů v MČ Praha 21 Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ 

Praha 21 možnost využívat informace pro oslovení rodičů nově 
narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany MČ Praha 
21. Slavnost „vítání občánků ” má ale v naší městské části dlou-
holetou tradici a radnice by ji ráda zachovala.
 Proto pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově naro-
zenými dětmi  tohoto obřadu, ozvěte se prosím nejpozději do 
9.10.2015 na níže uvedený kontakt a uveďte:
jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresu trva-
lého bydliště dítěte, příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne v měsíci listopadu 2015 se 
bude týkat dětí narozených v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 
a rodiče těchto dětí obdrží pozvánku s přesným datem a mís-
tem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, 
Praha 9-Újezd nad Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, 
e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281012923, 
e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.

Děkujeme, Odbor občansko správní

Vítání občánků - listopad 2015

Starokolínská
Dopravní opatření: 
Částečné omezení – provoz bude řízen přenosným 
SSZ s kamerami, které budou vyhodnocovat hustotu 
provozu, a na základě vyhodnocení hustoty bude 
řízena délka průjezdů. 
 
Dopravní omezení bude probíhat 
v těchto etapách:
1. et. - zábor staveniště v délce cca 110 m – pravá 
strana ul. Starokolínská (za křižovatkou Starokolínská 
– Polesná), směr do centra
 
2. et. - zábor staveniště v délce cca 90 m – levá strana 
ul. Starokolínská (za křižovatkou Starokolínská – Po-
lesná), směr do centra
 
3. et. - zábor staveniště v délce cca 80 m – pravá 
strana ul. Starokolínská (křižovatka Starokolínská – 
Rápošovská), směr z centra

Z opoziční zahrádky
Starosta MČ brání části zastupitelů 
pracovat ve prospěch obce. A snaží 
se odstavit nepohodlnou veřejnost 
z jednání ZMČ.

Radnice městské části Praha 21 se 
snaží, aby nepohodlní zastupitelé, kla-
doucí dotazy nebo předkládající body 
k projednání, nemohli pro obec praco-
vat a účastnit se jednání zastupitelstva 

stejně jako nepohodlná veřejnost. 
7 zastupitelů ze 17 bylo tento týden 
vyřazeno z jednání ZMČ poté, co si sta-
rosta a spříznění zastupitelé dohodli 
v historii MČ dosud neslýchaný ter-
mín, načež jej oznámili tak pozdě, že 
část veřejnosti a zastupitelů nemohla 
s ohledem na své pracovní závazky 
přijít. „Jako zastupitel chci pracovat ve 
prospěch obce. To by měl být společ-

ný zájem nás všech zastupitelů. Když 
nám neumožní účastnit se zasedání, 
na kterém jsem dokonce předklada-
telem návrhu, to mi dost vadí. Nechá-
pu, jak to, co se dnes děje, naší MČ 
prospěje“ říká Ing. Michael Hartman, 
zastupitel za volební sdružení nezávis-
lých kandidátů Otevřený Újezd, které 
se ve volbách umístilo hned druhé za 
hnutím ANO 2011 s 21% volebních 
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Dr. Jeníček radí, pátrá, informuje:
I. Úvaha zastupitele – proč nemohu 
na jeden bod zasedání dopravní 
komise.
Nejsem členem dopravní komise. 
Jako člen jiných komisí si nedovedu 
představit, že bych nesouhlasil s účastí 
zastupitele nečlena naší komise na 
jejím jednání. 
 Na posledním zastupitelstvu jsem 
předložil k projednání bod, který se tý-
kal přípravy objížděk v souvislosti s vý-
stavbou kanalizace. Návrh jsme sta-
čili projednat před přerušením a byl 
přijat! Na zasedání dopravní komise 
1.7.2015 bylo i téma týkající se objízd-
ných tras, chtěl jsem se na jednání 
podívat. Zajímaly mne další informace, 
ale byl jsem promptně a nekompro-
misně odmítnut. Nejprve tajemnicí 
komise po poradě se zastupitelem za 
ANO panem Čížkem. Důvod: jednání 
probíhá v malé místnosti a není místo. 
Já bych býval jen tiše v koutku postál. 
Vyjádřil jsem podiv a pan zastupitel 
Čížek mi emailem ještě jednou za sebe 
potvrdil, že by se mi nemohli věnovat ( 
hodně pozvaných hostů! ), protože na 
jednání komise je málo času.

PROSTĚ ZAVŘENO.
II. Jak vznikla nová pravidla bez 
ohledu na výsledky kulatého stolu 
o ÚZ dne 12.5.2015.
Po změně šéfredaktora a během 
listování prvního čísla ÚZ pod novým 
vedením jsem viděl jedinou možnost. 
Iniciovat kulatý stůl o pravidlech vydá-
vání ÚZ. Že to byla myšlenka správná 

potvrdila i místostarostka paní K.J. 
Čechová, protože řekla, že kdybych 
kulatý stůl nesvolal já, svolala by 
ho sama!
 Impulsem k napsání tohoto 
článku byla zpráva v posledním 
prázdninovém vydání ÚZ, zprávy 
z RMČ: RMČ schválila upravená 
pravidla pro vydávání Újezdského 
zpravodaje a to dle závěrů kulaté-
ho stolu konaného dne 12.5.2015 
s jedinou výjimkou (politické téma 
mimo sloupek zastupitele, toto by-
lo ponecháno v původním znění). 

NENÍ TO PRAVDA! 

RMČ se nezabývala mým návrhem. 
Ten byl širší a žádal jsem jeho 
projednání na nejbližším zastupi-
telstvu. RMČ schválila svojí verzi, 
která neodpovídá všem závěrům 
a návrhům přijatým u kulatého 
stolu!

Pokusím se ještě krátce, fakto-
graficky popsat přípravu, průběh 
i závěry kulatého stolu. Od začát-
ku byl cítit tlak na to, aby kulatý 
stůl nejprve vůbec nebyl. Někteří 
zastupitelé ANO se mě ptali, proč 
chci zvát i veřejnost. Co kdyby-
chom si to vyříkali mezi zastupiteli? 
A podobných dotazů bylo víc. Když 
jsem na své koncepci trval, byl 
jsem odkázán na paní Ponicovou 
s tím, že mi Agenda 21 pomůže 
s komunikací s ÚMČ. V té době byl 

znám termín, měl jsem zajištěnou 
místnost, souhlas pana starosty 
a přislíbenou účast pana tajemníka. 
Výroba pozvánky trvala 10 dní! Do-
stal jsem jí emailem v neděli večer, 
kulatý stůl byl hned za 8 dní v úterý.  
Během víkendu před akcí jsem si 
prošel a projel Újezd a pozvánku 
jsem našel jen na nástěnce u Pe-
nny. NEBYLA ANI NA NÁSTĚNKÁCH 
U ÚMČ! Vrchol ignorance pak převe-
dl nový šéfredaktor, když neuveřejnil 
pozvánku na kulatý stůl v ÚZ, i když 
jí dostal včas před uzávěrkou čísla.
 Kulatý stůl proběhl v konstruk-
tivním duchu,  podařilo se dodržet 
časový plán a opravdu jsme skončili 
ve 20 hodin. Bohužel pan starosta 
musel již v 17,30 odejít a z přítom-
ných členů RMČ jsme neobdrželi 
příslib projednání a ev. schválení no-
vých pravidel dle všech připomínek 
občanů. Zpracoval jsem krátké závě-
ry kulatého stolu a začal připravovat 
změněná pravidla. Zapracoval jsem 
všechny připomínky občanů a podal 
žádost na RMČ o zařazení bodu na 
zastupitelstvo. Žádost byla odmítnu-
ta,  protože jsem podal žádost poz-
ději než byl termín podání. Proto byl 
bod zařazen na další jednání RMČ 
a tam byla nová pravidla v mém 
návrhu odmítnuta a RMČ schválila 
pravidla výše zmiňovaná, tedy dle 
vlastní úvahy. Jsou zase posunem, 
ale nezohledňují všechny připomín-
ky občanů. Mají ještě jeden problém, 
možná největší. Pan šéfredaktor je 

hlasů. „Veřejnost je na tom ještě hůř. 
Zastupitelé mají nárok na uvolnění 
ze zaměstnání, pokud se o termínu 
jednání dovědí včas. Zákon stanoví 
lhůtu 7 dnů. Občané takovou možnost 
nemají. Pro veřejnost je čas 8:00 pro-
blematický i kdyby se to dověděli včas 
a ne jako nyní dopředu jen 3 pracovní 
dny. Žádná radnice, ani ta nejhorší, ta-
kovouto věc občanům zatím nikdy ne-
udělala“ pokračuje Michael Hartman. 
Bez možnosti zapojení veřejnosti, 
která je v naší městské části často od-
borně na velmi vysoké úrovni, kvalita 
veřejné správy a veřejného prostředí 
rychle degraduje.V pondělí 29.6.2014 
v 8:00 pokračovalo jednání zastu-
pitelstva ze dne 22.6.2015. Jednání 
22.6.2015, zahájené v 17:00, nestihlo 
projednat od března nahromadě-

né body ani do pozdních večerních 
hodin. Předchozí výzvy zastupitelů, 
aby starosta konal jednání zastupitel-
stva častěji, nevyslyšel. A to přesto, 
že v okolních městských částech se 
konají častěji a sám před volbami čas-
tější zastupitelstva sliboval. Dokonce 
hovořil o termínu jednou měsíčně. 
Na přerušeném jednání přes dotazy 
opozice odmítl starosta sdělit přesný 
termín pokračování. Následně svolal 
jednání na úřední desce jen 3 pracovní 
dny předem. Zákon o hlavním městě 
Praze i jednací řád Magistrátu přitom 
hovoří o minimálně 7 dnech. Pro řadu 
zastupitelů s výjimkou starosty, který 
si takto udělal jednání v rámci vlastní 
pracovní doby, a koaličních zastupite-
lů, kteří se s ním na termínu předem 
domluvili, je uvolnění z pracovních 

závazků takto narychlo problém . 
Tomu odpovídá skutečnost, že pouze 
jeden z celkem 8 zastupitelů, kteří ne-
jsou přímo napojeni na koalici, mohl 
přijít. A to jen proto, že zastupitelka 
Juřenová (ODS), je zaměstnána přímo 
na Úřadě MČ. Na pořadu jednání 
přitom byly dosti důležité body jako je 
rozpočet obce a účetní závěrka, kde 
veřejná kontrola občany a opozicí by 
byla více než žádoucí. Proti postupu 
protestovali hned po vyhlášení všichni 
opoziční a dokonce i někteří koaliční 
zastupitelé dopisy i tiskovou zprávou. 
Zdá se však, že nebylo zájmem koalice 
umožnit zastupitelům práci, ani účast 
veřejnosti, a to i za cenu rozporu se 
zákonem.

Michael Hartman, Otevřený Újezd
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ZPRÁVY Z RADY

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy 
kam volat když ...? (nesvítí 

lampa veřejného osvětlení, neteče 
voda nebo „nejde“ elektřina) jsme si 
dovolili sepsat seznam nejdůležitějších 
telefonních čísel s instrukcemi, které 
jednotlivým správcům dané sítě ulehčí 
identifikaci problému a jeho následné 
odstranění.

Havárie veřejného osvětlení –  
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného osvět-

lení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na 
poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, 
jestliže se sami pokusíte najít místo 
závady. Nemáte-li nablízku odborníka, 
můžete využít náš stručný návod. Vez-
měte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy 
v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 

instalaci řeší soukromé elektroinsta-
lační firmy. 
Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektro-

měrem, případně zda je v pořádku 
jištění jednotlivých obvodů v bytě

  zda máte funkční elektroměr, máte-li 
k digitální elektroměr, na displeji 
musí být zobrazena digitální čísla

  zda nemá stejnou poruchu i soused-
ní byt, případně sousední objekt

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší 
výpadek sítě, doporučujeme Vám kon-
taktovat poruchovou linku až po 20 až 
30 minutách. Po této době budeme 
schopni o dané poruše poskytnout 
více informací.

Havárie dodávek tepla – 
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích

zcela ignoruje a vede ÚZ podle prav-
děpodobně vlastních představ.

III. Koalice a opozice v  Praze 21 
Od voleb uběhlo pár měsíců. Vzpomí-
nám, s nadsázkou lze říci, nostalgicky 
na první po volební schůzky. Vítězové 
tehdy vehementně a jednohlasně 
deklarovali nutnost spolupráce všech!  
Byl jsem zván i na schůzku vznikající 
koalice, tenkrát jsem iluzi podlehl a slí-
bil jsem podporu při volbách vedení 
MČ na prvním zastupitelstvu a také 
a to zejména podporu všech smyslu-
plných návrhů. Před druhým zastupi-
telstvem jsem byl pozván spolu s ODS 
na diskuzi nad jednotlivými body. Ne 
se všemi jsem souhlasil, dovolil jsem 
si lehce zakritizovat. A jak se podzim-
ní volby pomalu stávaly historií, cítil 
jsem, že se věci začínají měnit, s ote-
vřeností to do budoucna nebude asi 
tak vřelé. Před třetím zastupitelstvem 
jsme se již neviděli. Jeho průběh jsem 
popsal v jednom z minulých článků. 
Po určité e.mailové diskuzi si radní 
Punová vzpomněla, že bychom se měli 
vidět a informovat, ale 3 navržené 

termíny v týdnu neměl nikdo z ANO 
čas na setkání ( duben 2015 ) a pak již 
žádný podnět ke schůzce ani nezazněl. 
PROSTĚ NENÍ ČAS, MUSÍ SE MAKAT, 
NEJSME POLITICI. Rozhodujícím pro 
přeřazení mezi nepřátele koalice byla 
moje aktivita okolo ÚZ ( více v článku 
o nových pravidlech vydávání ÚZ ) 
anebo nesouhlas s výstavbou Rá-
kosníčkova Lídl hřiště. Od té doby 
se mnou v koalici nemluví ani ona 
pověstná klika od jakýchkoliv dveří. 
 Vyvrcholením nespolupráce zatím 
bylo naše jen částečně společné 
čtvrté zastupitelstvo. Domnívám se, že 
základním problémem je malá frek-
venci zasedání. Například přislíbené 
zastupitelstvo v květnu se nekonalo. 
Dalším a to nemalým problémem je 
silové jednání koalice. Ještě že má-
me zastupitele za ODS, ti pomohou 
zlepšit poměr 9:8 na opticky lepší 
10:7 či 12 : 5.  A jak jsem už popsal 
v jiném článku krutou a tvrdou ránou 
spolupráci a demokracii bylo pokračo-
vání zastupitelstva, které začalo 22.6 
a pokračovalo 29.6. od 8 hodin ráno. 
To že 7 zastupitelů nemohlo vzhledem 

ke svým pracovním povinnostem 
vůbec přijít nikoho nezajímalo. Nijak 
se nechci zviditelňovat, ale jsem lékař 
a svojí plně objednanou čekárnu 
jsem nemohl opustit jen pro svévolné 
chování koalice a věřím, že i ostatní 
zaměstnaní zastupitelé měli podobné 
důvody k neúčasti na netradičním 
raním zasedání. A to jsme byli i před-
kladatelé několika bodů, troufám si 
tvrdit, že smysluplných, které byly 
dodatečně schválené na projedná-
ní. Viděl jsem část zastupitelstva na 
internetu. Zdá se, že hrubou silou byla 
u některých zastupitelů členů stran 
zaměstnaných na úřadě dojednána 
poslušnost a loajalita. Prostě hlasují 
nebo se zdržují i proti bodu, jenž před 
týdnem podporovali zařadit!!! ( soupis 
majetku MČ a jeho zveřejnění na inter-
netu ).

Vážená koalice mluvte prosím 
s opozicí, respektujte opozici a jiný 

názor, vyplatí se to Újezdu!

MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc.,  
zastupitel Praha 21 za Svobodné
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OŽPD

Nezakládejte černé skládky, při úklidu bioodpadu máte 
hned několik možností kam ho odložit a to zcela zdarma. 
Jednou z možností je sběrný dvůr v ulici Podnikatelská 
v Běchovicích, kam ho mohou občané s trvalým pobytem 
v Praze odvézt v jakémkoliv množství. Otevírací doba nyní 
v letním období (dle letního času) je od pondělí do pátku 
8:30 až 18:00 hod. (v zimním období do 17:00) a v sobotu 
od 8:30 do 15:00. Další možností je kompostárna v Praze – 
Malešicích v ulice Dřevčická. 
 Dále OŽPD ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s Magistrátem 
hlavního města Prahy organizuje třikrát ročně přistavení 

kontejnerů na bioodpad a to v dubnu, říjnu a listopadu. 
Také je možné pořídit si popelnici na bioodpad. Svoz těchto 
popelnic probíhá od dubna do listopadu, pro Újezd nad Le-
sy je tento rok sjednocen vývoz na pátky v lichých týdnech.
 Pokud budete mít zájem o popelnici na bioodpad, 
kontaktujte Pražské služby a.s. na tel: 284 091 888, nebo si 
smlouvu můžete uzavřít online na www.psas.cz . Poplatek 
za svoz bioodpadu  za období od 1.4. do 30.11. s odvozem 
1 x za 14 dní činí: u 120 l popelnice 600,-Kč, u 240 l popelni-
ce 960,-Kč.

Martin Švejnoha OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí září 2015

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

JAK NAKLÁDAT S BIOODPADEM

KAM S NÍM….?

12. září -  Valdovská x Hrádková 
Druhanická x Staroújezdská

26. září -  Církvická x Ochozská 
Holšická x Sudějovická

Patří: starý nábytek, 
pohovky, gauče, 
koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré 
sportovní náčiní, 
autosklo a kovové 
předměty (např. staré 
bojlery).

Nepatří: živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motoro-
vé oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odbě-
ru (např. vyřazené elektrozařízení, 
TV a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, 
M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA A
pondělí křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 1500–1520

7. září 2015 křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530–1550

křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600–1620

ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert) 1630–1650

křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700–1720

křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730–1750

křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 1800–1820

křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830–1850

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze 
svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto 
odpady: 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsa-
hem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, 
tiskařské barvy, lepidla pryskyřice, deter-
genty obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostati-
ka, baterie a akumulátory.

Martin Švejnoha, OŽPD

V poslední době se množí případy odkládání 
igelitových pytlů s domovním odpadem do 
odpadkových košů, které jsou zejména urče-
ny na sáčky s psími exkrementy. Povinností 
majitele nemovitosti, v níž komunální odpad 
vzniká, je zajistit si nádobu u oprávněné 
svozové společnosti. Pro občany Újezda nad 
Lesy to jsou Pražské Služby a.s. popelnici 
na komunální odpad můžete zařídit v jejich 
zákaznickém centru na adrese Průmyslová 
615/32, PRAHA 10 – Malešice, tel.: 284 091 
455. Další informace najdete na stránkách 
www.psas.cz. 

Martin Švejnoha OŽPD
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KULTURA

VÝSTAVA MĚSÍCE
„Summer in the city“ 
Zveme vás na výstavu grafik „Summer 
in the city“ výtvarníka, básníka, novi-
náře a válečného reportéra Luboše 
Palaty. 

ESEMESKY 
Autorské čtění 1. 9. úterý, 19:00
Křest a autorské čtení z nově vydané 
sbírky Esemesky klánovického básníka 
a novináře Luboše Palaty. Zazní písnič-
ky dívčího dua Joska a Kiki a nejen klá-
novického hudebního objevu tohoto 
roku, kapely Frenchise.  

KINO 
2. 9. středa, 20:00
Mission impossible - národ grázlů
Pátý díl akční série, v němž budou 
diváci společně s hlavním hrdinou 
Ethanem Huntem (Tom Cruise) cesto-
vat po celém světě. 

AKCE MĚSÍCE 
6. 9. neděle, 14:00
3. ročník AVON pochodu proti  
rakovině prsu v Klánovicích 
Začátek bohatého programu pro 
celou rodinu je v 14:00 v parčíku KC 
Nová Beseda. Cíl pochodu je v pro-
storách školního hřiště ZŠ. Letošní 
novinkou je propojení s Nadačním 
fondem Petra Koukala s projektem 
STK pro chlapy. 

KONCERT 
6. 9. neděle, 17:00 
THE TAP TAP
Vystoupení kapely The Tap Tap, 
složené ze studentů a absolventů škol 
pražského Jedličkova ústavu. Koncert 
se uskuteční na dvoře ZŠ, v případě 
nepříznivého počasí se koncert bude 
konat v tělocvičně ZŚ. 
 
FILMOVÝ KLUB 
7. 9. pondělí, 20:00
Mallory
Strhující film o vzestupech a pádech 
zpěvačky Amy Winehouse, která na 
začátku tisíciletí přepsala dějiny po-
pové hudby. GB/2015/dokumentární, 
životopisný, hudební/128 min/mládeži 
přístupný od 12 let

PŘEDNÁŠKA 
8. 9. úterý, 19:00
Učitelkou v Lesothu 
Jaké to je učit sexuální výchovu na 
katolické škole pro dívky v malé hor-
ské vesničce na jihu Afriky? Přednáší: 
Radka Slámová 

KINO 
9. 9. středa, 20:00
Domácí péče
Filmový debut režiséra Slávka Horáka 
se lehkou a zábavnou formou zaobírá 
nejdůležitějšími životními otázkami. 
ČR/2015/92 min

KONCERT 
10. 9. čtvrtek, 19:30 - 
každý druhý čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION 

JARMARK 
12. 9. sobota, 9:00-12:00

KINO PRO DĚTI 
13. 9. neděle, 16:00
V hlavě
Nejnovější animák společnosti 
Pixar (Auta, Úžasňákovi, Toy 
Story,...). USA/2015/animova-
ný, komedie/102 min/v čes-
kém znění 

KINO 
13. 9. neděle, 18:00
Papírová města
Po filmu Hvězdy nám nepřály při-
chází do kin další filmová adaptace 
podle románu spisovatele Johna 
Greena. USA/2015/drama

KINO 
14. 9. pondělí, 20:00
Pride
Komedie o konfrontaci homosexuálů 
s puritánskou vesnickou komunitou 
z Británie roku 1984. GB/2014/kome-
die/120 min

KINO 
16. 9. středa, 20:00
Iracionální muž
Profesor filozofie Abe Lucas si pro-
chází existenciální krizí a nedaří se mu 
nalézt smysl života. USA/2015/mysteri-
ózní/96 min    

DIVADLO PRO DĚTI 
20. 9. neděle, 16:00 
a 21. 9. pondělí, 10:00
Cesta kolem světa 
Za pomoci kouzelného říkadla se vy-
dáme na cestu kolem světa, na které 
si užijeme mnoho zábavy a dobro-
družství.

KINO
21. 9. pondělí, 20:00
Vykolejená
Monogamie je nemožná. Tohle životní 
moudro vtluče rozvádějící se otec do 
hlavy malé Amy. USA/2015/kome-
die/125 min 

KINO 
23. 9. středa, 20:00
Nikdy není pozdě
Meryl Streep v roli stárnoucí rockové 
hvězdy. USA/2015/komedie, hudeb-
ní/101 min/přístupný mládeži od 12 
let/ s českými titulky

KURZ 
29. 9. úterý, 19:30 a 20:30 
Social Club - poklábosení v angličtině

KINO 
30. 9. středa, 20:00
Everest
Dramatický příběh dvou expedičních 
skupin, které postihla v roce 1996 
jedna z nejhorších katastrof v dějinách 
horolezectví. 
               
Každá středa do ledna 2016 
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00, 1. hodina středa 23. 9.

PROGRAM září 2015

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz

tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 

a 15:00-22:00, So 15:00-22:00, Ne 14:00-20:00

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu diva-
delních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
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SLOUPEK

SLOUPEK ZASTUPITELŮ
Ing. Šárka Zátková / ANO 2011

Poděkování.
Dne 15.7.2015 vypršel z důvodu změny 
trvalého bydliště mandát zastupitelky 
paní Jaroslavě Punové. Tímto dnem také 
Rada MČ přišla o velmi platného a praco-
vitého člena. Říká se, že každý je nahradi-
telný, ale pro mě budeš ty, Jarko, nena-
hraditelná. Děkuji ti za tvou práci pro 
Újezd, pro děti ve školce… přeji ti, aby 
se ti dařilo v novém bydlišti jen dobře 
a abys zůstala takovou, jakou tě známe, 
rovnou a poctivou ženskou. V Újezdě jsi 
zanechala nesmazatelnou stopu, vždycky 
tě tu rádi mezi námi uvítáme.

S úctou, Š.Z.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. / Svobodní

Neveřejný Rákosníček
Rákosníček je moc hezký večerníček. Zná ho už kolikátá generace 
dětí. Teď budou znát i Lídl. Těžko porovnat kvalitu uměleckého 
díla, jakým v určitém směru večerníček je a diskontního řetězce 
se sortimentem nejen potravin. Reklamy je kolem nás spousty, 
nemám ji příliš rád a neřídím se jí. Rákosníčkovo hřiště je forma 
reklamy. Dnes děti častou louskají písmenka a krátká slova už 
v předškolním věku, Lídl se hodí. Je to krátké slovo. A tak od út-
lého dětství budou mít děti v podvědomí Lídl, Lídl, Lídl. O kvalitě 
potravin v tomto obchodě již pochybovali mnozí, tím se nebudu 
zabývat. A dospělí? Jistě jich řada je odolných proti reklamě. Nic-
méně by měli vědět, že smlouva mezi Lídlem a naší MČ Praha 21 
je totiž na přání Lídlu neveřejná. Dostal jsem jí tedy jen do ruky 
jako zastupitel na úřadě k nahlédnutí,  údajně se nesmí kopíro-
vat, fotit a asi není radno jí ani znát. A tak jsem se alespoň snažil 
najít to důležité. Co ze smlouvy vyplývá pro naší obec. Hurá 
máme zadarmo Lídl hřiště. Ale! Máme hřiště a 10 let ho budeme 
udržovat. A 10 let budeme za celkovou částku 10 000,- Kč udržo-
vat reklamní značky Lídlu na pozemku MČ Praha 21. Možná je ve 
smlouvě i něco dalšího. Má mnoho stránek, nelze na vše přijít při 
listování. Hřiště přebrala RMČ na svém zasedání a zastupitelstvo 
nemělo šanci projednat dar za cenu 1,6 miliónu. Zlí jazykové, 
stavební odborníci, tvrdí, že hřiště tuto hodnota nemá. Já to 
neposoudím, nejsem stavař a otevřené projednání daru nebylo 
umožněno.

Ing. Michael Hartman 
/ Otevřený Újezd

Všem čtenářům Újezdského zpravodaje, 
kteří se zajímají o dění v naší MČ a pročet-
li se až k sloupkům, které radnice odsou-
vá čím dále víc dozadu, stejně jako výzvy 
k častějšímu svolávání zastupitelstva, přeji 
dost sil načerpaných na  letních cestách 
a dovolených.  Ať  se můžete věnovat 
svému okolí a naší MČ. Vice než kdy jindy 
to potřebuje.
 Stačí se dívat kolem sebe. To co se 
dnes děje v Újezdě není normální. Není 
divu, že jiné MČ fungují lépe. Běchovice 
například od voleb konaly již 7 zasedání 
zastupitelstva, u nás se konalo teprve tře-
tí. Jinde jednají častěji a řeší s veřejností 
co MČ nejvíce pálí.  U nás občané naopak 
podávají již nekolikátou petici. Ćasto mar-
ně. Pokud se věci neujmou právníci, jako 
v případě občanů Ochozská - Druhanická.  
 Všude se ledacos užitečného podvede 
a vybuduje, například v zmíněných men-
ších Běchovicích. V Újezdě také dobíhají 
akce naplánované minulou radnicí (kana-
lizace, nové zastávky, příprava přístavby 
ZŠ).  Začínají ovšem vznikat i pomníky 
nového stylu starosty Růžičky “o vás bez 
vás”.  Na severním konci ulice Polepská, 
kde uprostřed komunikace do míst dle 
územního plánu určených pro městskou 
zeleň přímo na vstupu parčíku (letos 
sekačkami úřadu dosti zanedbaného) 
vyrostla například stavba, kterou se jen 
těžko může chlubit urbanistika evropské 
metropole. Proč se o podobě stavby ne-
diskutovalo?  

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd

Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,
od února vydáváme internetový deník, kde najdete více než 
680 článků týkajících se života v Újezdě nad Lesy a jeho okolí, 
nabídek grantů a dotací, občanského a kulturního života. Každý 
den 2 -3 články, jejichž autorem se můžete stát i vy. Od září 
začínáme publikovat  informace k doposud nepředstaveným 
projektům a informacím z radnice. Nebo snad něco víte o při-
pravovaném P+R parkovišti na nádraží? O projektu příjezdové 
nádražní komunikace? O přestavbě Levelu na Dům dětí a mláde-
že? O přeložce potoka, odvádějící kanalizační přepad na Blatově? 
Nezajímá vás, kdo je zodpovědný za ztrátu 7 mil. Kč, které úřad 
“omylem” poslal na špatný účet? Proč nemáme přihlášený kame-
rový systém na Úřadě pro ochranu osobních údajů? Proč musel 
být odvolán ředitel Kurka a jak dopadla nápravná opatření, která 
byla škole stanovena?
 Spustili jsme diskusní fórum a vaše náměty jsou vítány. Mlčení 
a ticho Újezd rozhodně neléčí...

Lunapark Beck zve na již tradiční ujezdské Posvícení, 
v ulici Četnické vedle základní školy II stupně. 

provoz lunaparku bude zahájen od 24.9 do 28.9.2015.
bude připraveno spousta Atrakcí Pro děti a mládež: 

Autodrom, Létající labutě, Velká nafukovací skluzavka, 
Kolotoče,Střelnice, Bungee Jumping, A spousty jiných atrakcí.. 

Těší se na vás Lunapark Bec
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KULTURA

V Centru volnočasových aktivit 
„65“ v Úvalech bude mezi 3. a 24.
zářím probíhat výstava známého 
újezdského umělce a renesančního 
člověka Františka Kollmana.

Jak o něm napsala Renáta Rudolfová: 
„Kdo by neznal Františka 
Kollmana, tu neodmysli-
telnou postavu pražské 
výtvarné scény? V jedné 
osobě se sešel malíř, rytec 
skla, ilustrátor, grafik 
a hlavně mistr bojových 
umění. Je proslavený ve 
svém bydlišti v Újezdě na 
Lesy i přilehlých lokali-
tách. Praha je ho plná 
a nejen ta, hlavně jeho 
oblíbené hospůdky, kde 
konverzuje u sklenky 
plzeňského piva s ostatní-
mi lidmi i kolegy umělci. Budete-li ho 
hledat, nemůžete ho přehlédnout.
 Již na dálku ho prozradí hubené, 
vysoké tělo s typickým postojem a mi-

mikou. Dalším poznávacím znakem je 
snad sladce nakřáplý hlas, který vět-
šinou zdárně přehlušuje ostatní. Jen 
málokdy opomene ozdobit své delší 
vlasy čelenkou. Vlasy mívá také někdy 
sepnuty v copánku. Říká se o něm, že 
bílá barva čelenky prozrazuje radost 

a černá znamená smu-
tek a bolest. Čelenku 
v zimních měsících 
vystřídá kožený klobouk.
 Jako správný umělec, 
má neposedného ducha, 
neustále hledajícího 
všechny krásy světa 
a života v něm. Byť gran-
diózní bojovník, duší 
je to snílek a fantasta, 
plný neúnavné energie 
s typickou technikou 
malování a neuvěřitel-
nými brusy, pomyslně 

oživujícími bájného Fénixa z popela – 
v jeho případě rubínového skla.
 Maluje, když se mu zachce vším, 
používá ruce i nohy. Není náročný při 

výběru a k malbě využije snad vše, 
co mu přijde pod ruku. Jeho virtuózní 
technika se skládá z jemné souhry 
pohybů, nepostrádající dynamiku 
a rytmičnost.“

Přijmeme zdravotní sestru na plný pracovní 
úvazek. Požadujeme: praxi min 2 roky 

u lůžka, platnou registraci, spolehlivost, 
zodpovědnost, flexibilitu, profesionální 

přístup k pacientům a příjemné vystupování.

Nutný je řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme: dobré platové podmínky, 
stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity.

Kontakt: Vrchní sestra Francová: 731 610 562

INZERCE

INZERCE

Výstava Františka Kollmana v Úvalech
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Oddíl školního sportovního 
klubu Masarykovy ZŠ

Tj sokol Újezd nad lesy zahajuje 
sportovní sezónu 2015/2016

Mladé Běchovice po padesáté!

V roce 1966 vznikl závod pro děti Mladé Běchovice. Málo-
kdo věřil, že se závod dokáže udržet padesát roků. V prv-
ních ročnících se běhalo po silnici. Po různých změnách 
jsme stanovili nově délky tratí, které se všechny běhají na 
fotbalovém hřišti. 
 Letošní ročník je tedy před námi a my každým dnem 
připisujeme na startovní listinu desítky nových závodníků. 
Je potěšující, že počty zájemců o běh stále stoupají a tak lze 
předpokládat, že loňský rekord - 656 závodníků, bude při 
jubilejním ročníku opět překonán.

 Přihlášené děti můžou přijít krátce před svým startem 
přímo na hřiště, kde dostanou startovní číslo. Jaké? To se 
dozví již v pátek večer na internetové stránce: www.mlade-
bechovice.cz, kde bude kompletní startovní listina. 
 Krátká vzpomínková akce proběhne za účasti bývalých 
závodníků, organizátorů, zástupců sponzorů a starostů 
okolních obci v 9:50 před startem nejmenších závodníků. 
V závěru vyhlásíme závodníka, kterému se povedlo nejpřes-
něji odhadnout počet běžců. Výherce získá digitální foto-
aparát NIKON. Cenou pro vylosovaného závodníka bude 
i letos horské kolo ok firmy IPEX. Důležité je, aby byl se 
startovním číslem při losování! Čekání si mohou závodníci 
zkrátit na tréninkovém hřišti, kde budou připraveny soutě-
že Dětské atletiky. A ještě jedna důležitá zpráva: náš závod 
byl opět zařazen do Poháru Pražských Běžeckých nadějí.

Mladé Běchovice se uskuteční v sobotu 19. zář 2015. Násle-
dující neděli 27. září se uskuteční závod pro bruslaře In-line 
Běchovice a tradiční závod Běchovice - Praha. Od patníku 
s číslicí 13 se vydají na trať nejprve bruslaři a po nich bude 
následovat ve třech rozbězích několika tisícový dav běžců 
na desetikilometrové trati.
 

Jan Jech, ředitel závodu Mladé Běchovice

V pátek 11.září začíná cvičení žáků a žákyň 1.stupně ZŠ 
(všeobecná průprava, hry) s Míšou Křelinovou (732 812 869) 
a Petrou Šebestovou od 17. do 18. hod. ve velké tělocvičně.

V pondělí 7.září pokračuje sportovní gymnastika pro dívky 
1.-5.třídy pod vedením Hanky Rosové (777 025 822) a Stáni 
Babuškové od 16. do 18. hod. v malé tělocvičně.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Přijďte protáhnout svoje těla!

TJ Sokol Újezd nad Lesy

Pravidelné čtvrteční tréninky od 18h do 20h 
v malé tělocvičně ZŠ v Polesné

!!! PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY !!!

Co v kroužku trénujeme?
 základy moderního tance 

 správné držení těla 
 pohybovou paměť a celkovou koordinaci

 rytmiku a pohyb v prostoru
 společnou choreografii na přehlídky,  

soutěže a různá vystoupení

Nezabýváme se styly hip-hop, street dance ani 
disco, nejblíže nám jsou styly jazz dance, moderní 
výrazový a scénický tanec. Nové členy (od 10-ti 

let) přijímáme do konce listopadu 2015. 

Kurzovné 400,- Kč na pololetí.

Kontakty:
 Ing. Lenka Murtingerová  

lenka.murtingerova@centrum.cz
 Mgr. Alžběta Martínková 

betam@seznam.cz (pí. uč. Betynka)

Taneční kroužek

Aktivity pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:

druh pohybu den hodina tělocvična 
v ZŠ Polesná

cvičení ženy 
(aerobic, pilates, 

posilování,...)
pondělí 19,30 – 

20,30
velká 

tělocvična

volejbal ženy 
(pokročilé) středa 20,00 – 

21,00
velká 

tělocvična

cvičení ženy 
(aerobic, pilates, 

kalanetika, 
posilování...)

čtvrtek 20,00 – 
21,00

malá 
tělocvična

V pondělí 7.září 2015 začíná cvičení žen pod vedením Líby 
Maškové (774 214 317) ve velké tělocvičně v ZŠ Polesná a ve 
čtvrtek 10.září se v malé tělocvičně na vás zase těší Iva Klein-
hamplová (605 377 716).
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Volejbalový oddíl SK JOKY na podzim 
zahajuje již třetí sezonu. V současné 
době má oddíl dvě tréninkové skupiny 
„Újezdské sovy“ a „Farma“. 
 V tréninkové skupině „Újezdské 
sovy“ trénují děvčata a chlapci v kate-
gorii žactva (ročník 2002-2006). Tato 
skupina trénuje v hale v Běchovicích 
ve středu od 16 hodin a v pátek od 15 
hodin. Děti se učí základům volejbalu, 
všeobecné obratnosti a účastní se zá-
vodních soutěží a turnajů pořádaných 
Českým volejbalovým svazem. V loň-
ské sezoně družstvo minivolejbalu 
absolvovalo první sezonu v Pražském 
přeboru. Tuto soutěž ukončilo na 21. 
místě, z 36 družstev z Prahy a Středo-
českého kraje. Na příští sezonu je do 
Pražského přeboru kromě družstva 
minivolejbalu přihlášeno i družstvo 
mladších žákyň. Každoročně pořádá-

me na multifunkčním hřišti v Újezdě 
nad Lesy „Dětský den s volejbalem“ 
kde prezentujeme naší činnost. V létě 
absolvuje tato skupina čtrnáctidenní 
soustředění spolu s volejbalovým 
oddílem PVK Olymp Praha v Hořicích.

 Tréninková skupina „Farma“ je ur-
čena pro zájemce o rekreační volejbal 
od kategorie dorostu výše. Trénujeme 
v tělocvičně ZŠ Masarykova v Újezdě 
nad Lesy od 19 hodin ve středu a v pá-
tek. Ženy se letos poprvé účastnily 
svého prvního turnaje.
 Každoročně pořádáme turnaj k vý-
ročí 17. listopadu smíšených družstev, 
letos již 13. ročník.
 Rádi přivítáme nové zájemce do 
obou tréninkových skupin. Děti od 
ročníku 2006. Dorost i dospělé, začá-
tečníky i pokročilé hráče.

Za SK JOKY oddíl volejbalu
Petr Plzenský

tel: 732 954 394 
   Oddíl je finančně podporován v rámci 

Grantového systému MČ Praha 21 - 
Újezd nad Lesy

Volejbalový oddíl SK JOKY – Újezd nad Lesy

Letní soustředění újezdských taekwondistů
Pro každého závodníka újezdského 
taekwondo byl přelom července 
a srpna, jako již každý rok, netrpělivě 
očekávaným termínem. Konalo se 
totiž naše tradiční letní soustředění. 
Tento rok jsme již popáté vyrazili do 
Podkrkonoší do Malých Svatoňovic, 
rodiště bratří Čapků. Naše soustře-
dění, jak nám dají jeho účastníci jistě 
za pravdu, je kombinace náročných 
tréninků, potu, dřiny a spousty zábavy. 

Denní rozvrh se již několik let nemě-
ní. Sestává se z ranního běhu, dvou 
hlavních dvouhodinových tréninků 
a večerního hodinového tréninku, kte-
rý bývá zaměřený na techniku, sestavy 
nebo posilování. Soustředění bývá 
určeno především pro naše závodníky 
a letos nás do Svatoňovic vyjelo 61, 
což také vypovídá o značné síle naše-
ho závodního týmu.

Hlavními trenéry, kteří našim kangsi-
mákům znepříjemňovali po celý týden 
život, byli hlavní trenér Marek Doxan-
ský se svými asistenty Pavlem Pospí-
škem a Marošem Novákem. Funkci 
zdravotnice na sebe letos již podruhé 
vzala Romča Baštová. K výpomoci 
všeho druhu také na soustředění při-
spěli Dominik Šebesta, Robert Husák 
a Dana Vlachová.

Pro mladší závodníky byla i letos 
připravena celotáborová hra. Po 
loňských korejských královstvích mezi 
sebou tentokrát soupeřily o moc vzne-
šené rody ze Západozemí a celá hra 
se nesla v duchu Hry o trůny. Mezi už 
tak náročnými tréninky děti soutěži-
ly o vítězné body do hry a na konci 
týdne si vítězný tým vychutnal sladkou 
odměnu.

V odpočinkovém dnu jsme vyrazili 
do pevnosti Josefov. Tam nás čekala 
prohlídka komplexu, ke které patřila 
i chůze v naprosté tmě. Mimo pev-
nost, jejíž stavba byla započata již za 
Marie Terezie, jsme pak navštívili i ma-
lebné město Českou Skalici. Ani letos 
nechyběla noční bojovka a na konci 
týdne jsme se všichni sešli u táboráku 

a nad opečenými buřty a za zvuku 
kytary hodnotili uplynulý týden. Jen 
málokomu se chtělo domů.

Bez obětavých trenérů a pomoci 
rodičů by to nešlo, takže jim opravdu 
děkujeme. Naše poděkování patří 
i úřadu městské části Praha 21, jelikož 
toto letní soustředění Kangsim Dojang 
bylo podpořeno v rámci grantového 
řízení MČ Praha 21, a také našemu ge-
nerálnímu partneru, firmě Újezd.net.

Za vedení Kangsimu chci poděkovat 
také všem účastníkům za to, jak tvrdě 
celý týden dřeli. Věřím, že jejich snaha 
se odrazí v podzimních výsledcích na 
turnajích.

Pavel Pospíšek
Kangsim Dojang
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany
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Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Tel. 775 95 00 98 www.anglictina-u-vas.cz

ANGLIČTINA individuálně 
pro malé i velké, u Vás 
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

strana 7ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2015

Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í
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AUTODOPRAVA
zemní prácekontejnery, 

sklápěč, valník, 
multikára, sutě, 
odpad, zemina, 
písky, kačírek, 
drtě, recyklát, 
demolice - hyd-
raul. kladivo, 
deponie

Milan Petružálek 
Mobil: 603 242 142 www.sute-pisky.cz

Praha 9

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,  
malířské, bourací a výkopové práce
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VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!
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603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé.

Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče
od DUBNA 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

Kontakt: Domanovická 1744, 190 16 Praha 9 – 
Újezd nad Lesy, telefon: 602 202 311 –  

návštěva po telefonické dohodě.

Petra Malinská - pánské i dámské zakázkové 
krejčovství, opravy a úpravy oděvů i šití 

bytového textilu. Kvalita a tradice od roku 1992.

Tel.: 721041330, wellness.lea@centrum.cz

Zkušená lektorka nabízí výuku 
AJ, RJ, NJ a ČJ. Také hlídání 

a doučování dětí.
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma
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Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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tel. 603 723 486KLEMPÍŘSTVÍ

- pokrývači, tesaři, střechy na klíč 
- opravy a údržba střech – výškové práce 

- nátěry žlabů, dřevěných štítů atd. 
- půjčovna HAKI lešení

MUDr. Richard Mindžák, tel. 775 263 322
ZUBNÍ ORDINACE

Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Od druhé poloviny září otevíráme další ročník 
anglického programu pro žáky 8. a 9.roč. ZŠ. Jde 

o výuku 2x týdne odpoledne (časově upravíme dle 
rozvrhu ZŠ a kroužků). Vyučujeme 2 hodiny anglické 

gramatiky, 1hod konverzace a 2hod předmětu 
Podnikání, vyučovaného na PC v AJ. Není nutná velmi 
dobrá vstupní znalost AJ. Žáci jsou po absolvovaném 

studiu automaticky přijímání na 4leté maturitní 
studium. Studium je ukončeno mezinárodním 

anglickým certifikátem. Určeno pro ty, co si chtějí 
zlepšit angličtinu a baví je počítače. Těšíme se na Vás.

ANGLICKÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČ ZŠ

Obchodní akademie Praha 9 Satalice. 
www.oapraha.cz tel. 286 857 164

Pronajmu byt 2+kk (41m2) 
s balkonem, zařízený,

v blízkosti Penny marketu
Cena: 8.000,- Kč + zálohy (energie, voda)

Telefon: 724 846 969 

LIŠKOVO RYBÁŘSTVÍ JEZUITSKÝ MLÝN VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
21. 12. –24. 12. 2015

Cena 70 kč/kg
RNDr. Luděk Liška - Lišická 1549

Kupte si kapra z Vysočiny přímo od chovatele.
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TANEC

Pro nadcházející TANEČNÍ 
SEZÓNU 2015/2016 přichys-
talo nový rozvrh tak, aby 
všichni účastníci mohli nadále 

pokračovat a zlepšovat se v tanečním 
umění a zároveň, aby nabídlo i kurzy 
těm, kteří s tancem teprve začínají. 
Již sedmým rokem v Újezdě nad Lesy 
organizuje klasické taneční kurzy pro 
mládež od 14-ti let s výukou etike-

ty a taneční pro dospělé v mnoha 
stupních pokročilosti. Studio nabízí 
mnoho zkušených tanečních mistrů 
a každý tanečník si může vybrat toho 
svého.
 Pro dámy pokračuje program 
„Zaměřeno na ženy“, kde je možné 
využít zvýhodněnou permanentku 
s platností buď na celý rok, půlrok 
nebo měsíc a využít tak neomezený 
vstup na kterékoli nabízené hodi-
ny z programu. Jedná se například 
o hodiny P-class, Zumby, Pilates, 
Bodyforming, Single Ladies Dance, 
PortDeBras a další. Dámy si také mo-
hou objednat permanentku pouze 
na své oblíbené cvičení nebo využít 
jednotlivé vstupy. Na každé lekci 
v tomto programu,  dámy obdrží 0,5l 
vody v PET lahvi zdarma. 

 Studio Danceport organizuje akti-
vity pro rodiče sdětmi od 2let, taneč-
ky – taneční průpravu pro nejmenší.  
Svoji oblibu májí kurzy Roztleskávačky 
s přípravou na muzikálový tanec od 
3,5 let i kurz latinskoamerických tanců 
pro děti od 4let.
 Starší děti i mládež od 7let si oblíbi-
ly kurzy MTV Dance, latinsko americ-
ké i standardní tance. Některé děti 
i mládež začaly reprezentovat taneční 
studio na republikových závodech ve 
společenském tanci a sklízí velké úspě-
chy. Také výběrová skupina - děti/mlá-
dež MTV Dance se chystá na své první 
republikové soutěže. 
 Skupina seniorů „Show dance“ se 
letos, již po třetí, probojovala do finále 
na mistrovství ČR a obsadila krásné 
7.-10 místo. Tato skupina stále přijímá 

nové členy a kdokoli se může přijít 
třeba i jen podívat, zkusit si to. Paní 
lektorka, která vede tuto skupinu, 
paní Marie Maroušková, je vynikající 
choreografkou, tanečnící, lektorkou. 
 V průběhu roku je možné navštívit 
nesčetně workshopů, vyučuje se např. 
twerk, pořádají se taneční večery, 
večery zapomenutých tanců, taneční 
soustředění. V příštím roce se můžete 
těšit na taneční příměstský tábor.
 Studio spolupracuje s mnoha od-
borníky z různých oborů, kteří oboha-
cují program studia.

Helena Wojdylová

Více informací na: 
www.tanecni-ujezd.cz, 

www.danceport.cz , tel. 605284171

Pestrý život tanečního studia Danceport

Taneční Studio Dance-
port ukončilo sezonu 

2014/2015 vystoupením 
všech účastníků kurzů v Sa-

lesiánském divadle, které 
bylo zcela zaplněné. 
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realitní společnost alter ego
s.r.o. je součástí mezinárodní
sítě cenTUrY 21. byla založena
v roce 1993 a od roku 2013 pů-
sobí v Újezdě nad Lesy, v ob-
chodním centru blatov II (vedle
penny Marketu). obchodování s nemovi-
tostmi pro nás znamená cestu budování
dlouhodobých vztahů s našimi klienty.
Každý týden uskutečníme minimálně
jeden obchod.
Spojte se s námi - i vaši nemovitost pro-
dáme do 100 dní – nebo se k nám rovnou
přidejte a staňte se makléřkou.

K pronájmu nebytový prostor ve II. NP obchodního centra Blatov II. (1. patro,
výtah, bezbarierový vstup). Velmi světlá místnost s vlastním sociálním zaříze-
ním (včetně přípravy na kuchyňku
i pračku). Lze rozdělit na 2 kance-
láře se společným zázemím. Velké
výlohy směřují k hlavní silnici. Ob-
sazenost v objektu - lékař, oční
optik, lékárna, kosmetický salón,
pojišťovací agentura, realitní spo-
lečnost, designové studio, taneční
studio, kavárna, drogerie.
Disponuje vlastním parkovištěm
(i pro zákazníky).

bydlím tady s vámi a proto
vám mohu kvalifikovaně
poradit.

realitní makléř protuto oblast

pro SvÉHo vÝZnaMnÉHo KLIenTa hle-
dám starší rodinný dům vhodný k rekon-
strukci, nebo stavební pozemek vhodný
pro stavbu rodinného domu.

� nabízím doporučitelskou odměnu za
každý uskutečněný obchod na vaše 
doporučení.
� ráda zprostředkuji prodej nebo proná-
jem vaší nemovitosti,
� pomohu při přípravě atraktivních foto-
grafií vaší nemovitosti
� Zpracuji posudek pro různá řízení
(dědictví atd.)

prodáno

prodáno

prodáno

v nabídce

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

v nabídce

inzerce_a4:Sestava 1 18.8.2015 10:43 Stránka 1
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SPOLKY

V minulém díle našeho seriálu 
jsme se od rybářů dozvěděli, 
že v Újezdě bývalo pravidlo 
„Co hasič, to rybář“, a tak se 

dnes podíváme za hasiči, abychom 
zjistili, zda to platí i dnes. Od velitele 
hasičů pana Doškáře jsme se dozvě-
děli, že nejen že to platí, ale skvěle 
mezi nimi funguje i spolupráce např. 
při výlovu rybníka. 

ČINNOST
Újezdští hasiči patří pod pražský 
integrovaný záchranný systém. 
Hlavní činností sboru je samozřejmě 
hašení požárů. K zásahu vyjíždějí 
s vodou načerpanou z rybníka a na 
místě zásahu potom čerpají vodu 
z místního hydrantu. Kromě toho ale 
vykonávají i spoustu dalších činností 
jako je kácení nebezpečných stromů, 
pomoc při povodních, zajišťují dozor 
při akcích jako jsou Čarodějnice, 
předvádějí techniku na Dni Země, Dni 
zdraví a akcích pro mateřské školy, 
v případě větší akce profesionálních 
hasičů nebo očekávané potřeby 
pomoci např. za vichřice nebo velké 
vody drží pohotovost, pomáhali i se 
stavbou pražských protipovodňových 
zábran, pravidelně provádějí zkoušky 
a údržbu techniky. Kromě vozidel 
Ford Transit, Tatra 148 CAS 32 a Ta-
tra 815 CAS 32 se jedná i o čerpadla 
pro případ povodní, pily, rozbrusky 
a elektrocentrálu. Jedno z vozidel 
čeká v brzké době oprava nádrže 
a další drobnější opravy. 

PROBLÉMY A FINANCOVÁNÍ
A co je tíží? Hlavně je to nevyhovující 
stav hasičské zbrojnice. Těžko si lze 
představit, jak se parta hasičů špina-
vých po zásahu zcivilizuje u jednoho 
umyvadla, aby mohli odjet domů. 
Takže jejich přáním je rekonstrukce, 
na níž první projekt mimochodem po-
chází již z roku 2009, ale spíše výstav-
ba nové budovy. Hlavně jim chybí soci-
ální zázemí, ale potřebovali by i další 
garážové stání. Na fotografii vidíte, do 
jakého prostoru se musí řidič trefit při 
zajíždění do garáže.
 Provoz hradí magistrát s podporou 
obce, hasiči jsou však „dobrovolní“, 
takže pracují zdarma. Navíc mají pro-
blém s uvolňováním z práce na akce 

v pracovní době, takže si na ně berou 
dovolenou. Dle dohody jsou schopni 
výjezdu po 16. hodině. V případě po-
třeby je obvolává operační důstojník 
integrovaného záchranného systému.
 Při zásahu musí mít všichni výjezdo-
vé oblečení, které přijde na cca 45 tisíc 
pro 1 osobu. Bez něho by nemohli 
zasahovat.

HISTORIE
Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě 
nad Lesy byl založen v roce 1928, ale 
již od roku 1921 fungoval spolu s kolo-
dějskými hasiči.
 V roce 1930 zakoupila obec ha-
sičskou stříkačku od firmy Ing. Ebert 
a zřídila na obecním pozemku kůlnu 

pro její uskladnění. Stříkačka neměla 
vlastní pohon a při výjezdu musela 
být tažena párem koní. Koňský potah 
ochotně zapůjčovali Bartošovi ze 
statku, kteří jako jedni z mála v obci 
vlastnili koně. Zanechalo se práce 
a ujíždělo se k požáru.
 V roce 1931 byla založena četa 
školní mládeže, oddíl dorostu a ženský 
oddíl.
 Poprvé se újezdský hasičský sbor 
zúčastnil hašení požáru dne 20. 
11. 1932 v Sibřině. Po roce 1948 se 
z neznámých důvodů stali z hasičů 
požárníci, ale práce zůstala stejná. Od 
roku 1957 se brigádnicky budovala 

nová požární zbrojnice na Staro-
újezdské ulici a 14. června 1959 byla 
sboru slavnostně předána. V tento 
slavnostní den se na místním hřišti 
konalo požární cvičení, odpoledne pak 
slavnostní průvod obcí a večer byla 
oslava zakončena veselicí v sále. V té 
době měl sbor dvě motorové stříkač-
ky a nákladní vůz a požární jednotka 
měla 30 členů a 15 žáků.

SOUČASNÝ SBOR
V současné době má Sbor dobro-
volných hasičů Újezda nad Lesy pod 
vedením starosty Lukáše Sadyho 37 
řádných členů. Zásahová jednotka 
sboru má 14 členů a jejím velitelem je 
Josef Doškář.

 Přes veškerou záslužnou činnost, 
pro kterou byl Sbor dobrovolných ha-
sičů zřízen, myslím, že nejatraktivnější 
činností v poslední době bylo zkropení 
prostoru při otevírání Rákosníčkova 
hřiště na Rohožníku, které vzbudilo 
nadšení nejen přítomných dětí, ale 
i dospělých. Nejeden z nich měl v tu 
chvíli určitě chuť se k hasičům přidat. 
Pokud se také chcete stát členem jed-
notky dobrovolných hasičů, rádi vás 
mezi sebou přivítají. Kontakty najdete 
na jejich webových stránkách http://
www.sdh-ujezd-nad-lesy.cz/. 

Jitka Carbolová

Představujeme újezdské spolky:
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ÚJEZD NAD LESY
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RELAX

RENČÍN

Demerara původně pochází 
z plantáží cukrové třtiny podél 
dolního toku řeky Demerara 

v jihoamerické Guayaně, kterou roku 
1611 kolonizovali Holanďané a od 
roku 1796 patřila Velké Británii. K nám 
se dnes dováží hlavně z ostrova Mau-
ricius. Demerara se vyrábí z cukrové 
třtiny a po vylisování surové panenské 
šťávy se získá hustý třtinový sirup, 
který se dehydruje a zanechává velké 
zlatohnědé krystaly cukru. Výsled-
ný produkt není zásadně rafinován 
a bohatou krémovou chuť. Velká zrna 
se dobře rozpouštějí v tekutinách, 
a proto se nejčastěji používá při slaze-

ní kávy a čaje, při pečení 
nebo zavařování. 
 U nás se prodává pod 
různými názvy a platí, že 
čím tmavší je, tím lépe. Je 
ale třeba mít na paměti, 
že se jedná o silný kon-
centrát, který se v přírodě 
v této podobě nevyskytuje. 
Pokud chcete omezit osob-
ní spotřebu cukru, můžete 
ho v receptech použít poloviční 
množství, protože jeho sladivost je 
vynikající.
 Agávový sirup se u nás prodává 
často pod německými názvy Agavensi-

rup nebo Agavendicksaft. Pro výrobu 
se používá nejméně osm let stará 
rostlina Agave americana v době 
před jejím rozkvětem. Navrtají se do 
ní otvory o průměru až 15 centime-
trů, ze kterých se téměř půl roku 
získává denně až půldruhého litru 
agávového nektaru. Průběžně se 

odebírá a pomocí filtrace 
a ohřívání se v něm obsa-
žené polysacharidy a inulin  
převádějí na jednoduché 
cukry. Výsledek se zahušťu-
je do podoby sirupu, který 
vypadá jako med zlatavé 
barvy. Tmavší agávové 
sirupy, které neprošly 
čištěním, obsahují cenné 
minerální látky. Přítom-
nost inulinu v agávovém 

sirupu je velmi zajímavá, protože 
chrání naše střevo, kde se chová 
jako rozpustná vláknina. Je vítaným 
zdrojem energie pro symbiotické 
střevní bakterie a má jedinečný pro-
biotický efekt.  

Ilustrace je převzata z knihy Renčín: Homo digitalis

Čím nahradit rafinovaný cukr
MUDr. Josef Jonáš a Jiří Kuchař napsali knihu Zdraví 
v ohrožení s podtitulem Hořká pravda o sladkém cukru, 
ve které všestranně upozorňují na nebezpečí, které vyplý-
vá z vysoké konzumace rafinovaného cukru u nás. Uvá-
dějí v ní několik desítek zdravějších náhražek, ze kterých 
pro vás vybíráme dvě.
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KŘÍŽOVKA

Starší historii Koloděj je možno sledovat na dějinách hradu a později zámku. Středověká 
podoba hradu není známa a můžeme na ni usuzovat z rytiny z roku 1800 podle Wolfovy 
kresby v Herbenových Böhmens Burgen, která zachycují zámek před přestavbou v roce 1806. 
Romanticky laděná rytina zachycuje zámek při pohledu z obory přes mlýnský rybník. Je dobře 
patrná charakteristická (tajenka), kterou zcela setřela přestavba z roku 1806. 



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net
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Rychlost
MAX

NAMÍCHEJTE SI
internet dle chuti

STUDENT
490,- Kč/měs.

Internet

Pro práci, pro zábavu,do 
každé firmy i domácnosti

Zdravím, jsem Tereza a jsem momentálně ve třeťáku ČVUT v Praze. 
Na koleji mě to moc nebavilo a tak mám se dvěma spolužáky 
pronajatý byt na Černém Mostě. Kromě školy chodím na brigádu do 
jedné stavební firmy, abych pokryla své pravidelné měsíční výdaje 
spojené s podnájmem, koníčky a víkendovou zábavou.  
Má práce i studium vyžaduje stabilní připojení k internetu,  
jelikož všechny výkresy a návrhy, které kreslím,  
představují velké objemy dat. Navíc miluju filmy  
a muziku na Apple TV a tak ocením i rychlé  
stahování z iTunes. Újezd.net je skvělá volba



Prodej – zajímavá rodinná vila 5+kk,
užitná plocha 180 m2, pozemek 1399 m2,

Lipová ul., Škvorec.

zdirad.pekarek@re-max.cz

ProNÁjeM – kancelář 47m2

v Rezidenci Klánovice,
Slavětínská ul., P9 - Klánovice

& 603 280 220

ProNÁjeM – obchodní prostory 85 m2

na hlav. újezdské světel. křižovatce, vchod
z Novosibřinské ul., Praha 9 – Újezd n.L.

cena 10 000,-Kč
+ poplatky 2000,- Kč měsíčně

cena 5.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 8 699 000,-Kč

Prodej - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

Prodej – kompletně zasíťovaný
staveb. rohový pozemek, výměra 689 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice

ProNÁjeM – kancelář. a sklad. prostory
110 m2 na hlav. újezdské světel. křižovatce,
vchod ze Staroújezdské, P9-Újezd n.L.

Prodej – známý penzion Andy ( 6+1 )
spolu s RD 4+1 a 2+kk, pozemek 1 516 m2,

Hlavní ul., Nové Jirny

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1 200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
pozemky v etapě č.1 vyprodány.
nová nabídka pozemků již brzy!

cena 15 500 000,- Kč

Makléř roku 2014 v reMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha

2.místo za rok 2014mezi 1400makléři re/MAXČr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

r e z e r va c e

p r o n a j ato

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy , Klánovic

a Šestajovic

Prodej - hezký byt 3+kk/B,
podlahová plocha 94 m2 + balkon 8 m2,
Šlitrova ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

p r o n a j ato

r e z e r va c e

Prodej- kompletně zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 897 m2,
Ježovická ul. Praha 9 – Újezd n.L.

cena 3 900 000,-Kč
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