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Vážení čtenáři,
Zahájení výstavby další etapy újezdské kanalizace je vázáno na rozhodnutí
Magistrátu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu redakce přistoupila ke změně té-
matu červnového čísla a věnuje je právě kanalizaci, aby dopředu zazněly
všechny potřebné informace a abychom nebyli zaskočeni změnami v souvi-
slosti se stavbou. Ohlášené pokračování tématu Dům na křižovatce – Poly-
funkční dům bude v nejbližším možném termínu.

-red-

Povedlo se
30. dubna 2011 se uskutečnila nej-
větší kulturně společenská událost
Újezda v letošním roce. Akce se
vydařila nejen díky počasí, ale
i nadšeným pořadatelům a ne-
čekaně velkému počtu návštěv-
níků, kteří přišli. V průběhu dne
navštívilo akci více než 1000
obyvatel Újezda všech věkových
kategorií.
Tolik reportérská část článku
o Čarodějnicích a nyní se poku-
sím méně formálním způsobem
popsat to, co se odehrálo od 2.
hodiny odpolední do půlnoci
téhož dne. Zábava, spokojenost,
pouze pět minut deště a k tomu
jedna upálená potvora.
Dětskou část čarodějnic, tak
jako v minulých letech, skvěle
připravily a zvládly Maminy
z újezdské roviny. Mezi ostat-
ními bych chtěl vyzdvihnout
tyto tři Maminy (všimněte si vel-
kého „M“, opravdu si ho za-
slouží): Martinu Podolkovou,
Evu Danielovou a Lucii Černou,
které nesly hlavní břímě příprav
i realizace programu pro děti. Díky
i ostatním maminám, které se na
akci podílely!
Spolupráce s mladými fotbalisty při
pořadatelské činnosti se opět uká-
zala v nejlepším světle. 16-ti až 20-ti
letí mladíci pod vedením trenéra
Petra Váni nejenže udrželi pořádek

v průběhu akce, ale i po jejím skon-
čení perfektně zvládli úklid a uve-
dení multifunkčního sportoviště do

původního stavu. Dokázali tak udě-
lat něco nejen pro sebe, ale i pro
ostatní obyvatele Újezda.
Sám za sebe bych byl rád, kdyby
bylo více takových mladých lidí
v Újezdě. Michaela Křelinová si také
zaslouží poděkování za pomoc
a spolupráci při letošních čarodějni-
cích.

Starosta a Čarodějnice
Dospělou hvězdou dětské části čaro-
dějnic, kromě přítomných čaroděj-

nic samých, se stal starosta
Městské části Praha 21 Pavel
Roušar. Důvody pro toto konsta-
tování jsou hned dva. Podívejte
se na fotografie a nepochybně
pochopíte ten první. Druhým
důvodem je podpora, kterou
pan starosta celé akci věnoval.
Finanční příspěvek, který prosa-
dil v radě městské části byl jed-
ním z klíčových v celém roz-
počtu akce. Na tomto místě je
třeba také zmínit tajemníka
Úřadu městské části pana Vla-
dimíra Saitze, který byl zásad-
ním způsobem nápomocen při
součinnosti mezi organizátory,
pracovníky úřadu a složkami po-
licie a hasičů.

Autor: M. Bareš

pokračování na str. 10

Ozvěny z letošních Čarodějnic

P o d ě k o v á n í
sponzorům
Celá akce by se neuskutečnila bez mimo-
řádné podpory sponzorů, kterým patří
veliké poděkování. Zde je jejich výčet:

� Zdeněk Novák za Zámeckou výrobnu
uzenin s.r.o.

Konec druhé světové války, osvo-
bození a vítězství jsme si letos
v Újezdě připomenuli na slavnosti
v sobotu 7. května.
Sešla se generace nejstarší, která
o válce mluví jako o své osobní zku-
šenosti, generace střední, mnohdy
právem označovaná jako generace
lhostejná a bez historické paměti
a generace nejmladší, zastoupená
sborem školáčků, který slavnost do-
provodil písněmi.
Pocity právě té střední generace,
která ve školních letech povinně sla-

vila mnoho výročí, ale pochopila
podstatu málokterého z nich, vý-
stižně pojmenoval ve svém projevu
Pavel Roušar, starosta Újezda. O válce
totiž skutečně nevíme nic.
Vystoupení pana doktora Schmidta
a následná neformální beseda nad
kávou a výbornými zákusky v sále
úřadu toto „nic“ přeměnila v živou-
cí a dobrodružné vyprávění. Naše
paní Jirásková, paní Krausová, pan
Schmidt a plukovník Vondráček
z Obce legionářů strhli svým vyprá-
věním posluchače do doby, kdy pla-

Ohlédnutí za oslavou
Dne vítězství

tila válečná morálka a o život šlo
často při zcela všedních činnostech.
Konec války pak byl pro ty, kteří
přežili, okamžikem nevýslovného
štěstí a radosti.
Poděkování za slavnostní a přátel-
ské dopoledne patří výše zmiňova-
ným hostům, panu starostovi,
úřadu MČ i malým zpěváčkům.
Doufejme, že právě oni se naučí, že
konec války je důvod k opravdové
oslavě.

-red-

� starosta Pavel Roušar za Úřad Městské
části Praha 21

� Eva Barešová za Centrum pro těhoten-
ství porod a mateřství Anahita

� Besana a.s.

� Ondřej Cikhart za Stavební firmu
Hobst a.s.

� Irena Košutová za TopResort s.r.o.

� Jan Pilný za Abak s.r.o.

� Dům realit BM Connect s.r.o.

� Jiří Chrt za Ave CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o.

Již nyní se těšíme na příští rok a nezapo-
meňte, VESELÝ ÚJEZD vás baví!

v Újezdě
Legendární český rockový zpěvák, skladatel a textař, se skupinou,
s níž po mnohých změnách a peripetiích koncertuje od poloviny
70. let, bude hrát v Újezdě.
Přijďte si poslechnout nejnovější věci i nesmrtelné písničky
na básně Josefa Kainara a Václava Hraběte!

Sál Domu na křižovatce (polyfunkční dům)
ve čtvrtek 16. června od 19 hodin.
Vstupné 350,-Kč, předprodej v podatelně úřadu.
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Střípky z jednání Rady MČ
12. 4. Rada na svém zasedání pro-
jednávala možnosti zřídit v ulici
Čentická „Zonu 30“ včetně obou-
stranného pohybu cyklistů v ulici.
Jde o první krůček docílit toho, aby
děti měly možnost do školy bez-
pečně jezdit na kole.
Schválila na základě výsledků výbě-
rového řízení uzavření smlouvy
o dílo na výměnu oken a dveří v bu-
dově Policie ČR.
Vzala na vědomí doporučení DK (do-
pravní komise ) a uložila nechat vy-
pracovat studii a projekt na celkové
dopravní řešení křižovatky ul. Staro-

kolínská a Staroújezdská tak, aby byl
zaručen plynulý provoz.
Souhlasila s odkoupením pozemku
č. parc. 4356/46 a 4356/1, dříve zde
bývala skautská klubovna.

26. 4. se Rada zabývala stále nedos-
tačujícím počtem míst pro děti v MŠ
a pověřila paní ředitelku Kosanovou,
aby předložila radním seznam polo-
žek potřebných pro zřízení odlouče-
ného pracoviště MŠ Sedmikráska
v ul. Hulická, kam by mohlo být při-
jato 20 dětí.
Vzala na vědomí zápis z jednání FV

(finančního výboru), který se týkal
mimo jiné i hospodářských výsledků
Újezdského Zpravodaje v letech
2006–2010. FV v něm konstatuje
v posledních třech letech zhoršující
se nepoměr mezi příjmy a výdaji
a doporučuje k zjištěným skuteč-
nostem přihlédnout při tvorbě no-
vého konceptu Zpravodaje.

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

www.praha21.cz
nově včetně zápisu z jednání.

sobota 4. 6. XII. klánovické jarní Kolo 2011
start ve 13:30 v Blešnovské č.766 v Klánovicích
lesní okruh, odměna v cíli, info: renawagnerova@seznam.cz
Srdečně zve Orma Martin Wagner a dobrovolníci z řad cyklistů

středa 8.6. v 17:00 „čaj o páté se starostou“
zasedací místnost úřadu
neformální diskuse o dění v obci nad šálkem čaje
Srdečně zve Pavel Roušar, starosta

čtvrtek 9. 6. v 15:00 „O včelách“
přednáška a beseda s Petrem Strejčkem, předsedou ČSV Újezd nad Lesy
možnost koupě čerstvého medu po skončení programu!
zasedací místnost MÚ
Srdečně zve Sdružení důchodců a SPCCH v Újezdě nad Lesy.

sobota 11. 6. celodenní výlet
sklárna Nižbor, hrad Křivoklát, oběd na ranči Malkov, galerie M. D. Rettigové ve
Všeradicích, vodní mlýn U Veselých v Chotči
odjezd v 7:45 z autobusové zastávky Blatov a od Auto Štangl
přihlášky přijímá pí Svátková tel: 721 450 336, pí Novotná tel: 281 970 108
cena zájezdu 200,-Kč
Srdečně zve a pro své členy organizuje Sdružení důchodců Újezd nad Lesy.

neděle 12. 6. Za pokladem skřítků III.
V našem lese žijí skřítkové. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit!
pohádková trasa pro děti do 8 let a jejich rodiče
registrace a start na multifunkčním hřišti od 14 do 17 hod.
více na www.ujezdnadlesy.cz
Srdečně zve a pořádá Rarášek za Onanační podpory MÚ Praha 21.

středa 13. 6. v 17:00 "čaj o páté se starostou"
zasedací místnost úřadu

středa 15. 6. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu“
školicí místnost v 1. poschodí úřadu - dvouhodinový kurs zdarma!
přihlaste se prosím minimálně dva dny před vybraným termínem
josef.landa@praha21.cz tel: 281 01 29 60
Srdečně zveme zájemce všech věkových kategorií, začátečníky zejména.

čtvrtek 16. 6. v 15:00 trénování paměti s Libuškou Říhovou
zasedací místnost úřadu
S sebou si vezměte papír a tužku na praktická cvičení!
Srdečně zve SPCCH a Sdružení důchodců Praha 21

čtvrtek 16. 6. v 19:00 Vladimít Mišík a ETC
koncert české rockové legendy v Újezdě nad Lesy!
sál Domu na křižovatce ( polyfunkční dům)
vstupné 350,- Kč, předprodej v podatelně úřadu
Srdečně zve MČ Praha 21

sobota 18. 6. od 9:00 do 16:00 Věda na polích a ve stájích
turistickonaučná stezka pro malé i velké, start Stupice – cíl Uhříněves
Srdečně zve Selgen a.s. Stupice

pondělí 20. 6. v 16:00 kurs „webové stránky úřadu“
školicí místnost v 1.poschodí úřadu - dvouhodinový kurs zdarma!

středa 22. 6. v 17:00 "čaj o páté se starostou"
zasedací místnost úřadu

čtvrtek 23. 6. vycházka do Klánovického lesa
start v 9:00 před restaurací U Dašů u nádraží Praha - Klánovice
trasa okolo Golfu k bývalé tvrzi Nové Dvory
povídání o zaniklých vesnicích v Klánovickém lese a o historii Klánovic
nácvik severské chůze - přineste si vlastní hole, možnost jejich zapůjčení je po do-
mluvě u pí Říhově tel: 777 327 145
Srdečně zve SPCCH v Újezdě nad Lesy

sobota 25. 6. celodenní výlet do Polska
odjezd v 7:00 od prodejny Lidl
Kowary, Jelenia Gora, Krkonoše
přihlášky př. Vacková tel: 281 972 364 a př. Líznerová tel: 281 972 219
Srdečně zve ČSZ ZO Újezd nad Lesy

středa 29. 6. Holliday party - uvítání prázdnin – den pro všechny (nejen) děti
od 10:00 do 21:00 hod na multifunkčním sportovišti
pro děti a jejich rodiče v době od 10:00 do 14:00 hod, soutěže, výtvarné dílny,
zpívání a tancování. Po 14:00 hod pro všechny mladé lidi závody na koloběžkách
a prknech, ukázka otevřeného klubu a jiný cool program, který připravili mladí
pro mladé

KALENDÁRIUM
kulturních a sportovních akcí (červen - červenec 2011)

Důležité upozornění:
Do prázdninového Kalendária (tradiční dvoučíslo Újezdského Zpra-
vodaje) posílejte prosím informace o svých programech na červenec,
srpen i začátek září. -red-

Nezapomeňte se zapsat
do kurzů hry na zobcovou flétnu
pro děti i dospělé!

Přihlášky na školní rok 2011/2012
již nyní u paní profesorky
Razesbergerové v Lomecké ulici č.656
Po-Čt 15-18 hod, nebo tel. 602 855 639

Kurzy pořádá MČ Praha 21

18. června
kolem 9:30 hod

Odkládejte:
starý nábytek/ skříně, postele,
stoly, židle, křesla, koberce, lino-
lea, matrace, elektrotechnika
(pračky, myčky, videa, počítače,
rádia), zdrav. keramika - umy-
vadla, záchody

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s

Rohožnická
Lomecká x Zaříčanská
Čenovická x Pilovská

Nepatří:
stavební odpad, suť, pneumatiky,
lednice, autobaterie, barvy, ře-
didla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

4. června 12:30 - 15:00 hod.
dodávka VW Transporter, logo Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaná
na parkovišti u ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
služba zdarma, i pro občany z okolí. tel: 267 175 174 a 267 175 202

O prázdninách možnost

příměstských
táborů

Více se dozvíte na

www.neposeda.org
a

www.vzahrade.cz

Omlouváme se čtenářům a panu
místostarostovi Kyzlinkovi, že
jsme v jeho článku Fungujeme
efektivněji ( ÚZ 5/2011) chybně
uvedli „desítky tisíc“ místo „sto-
vek tisíc“. Správné znění po-
slední věty článku je:„Celkové
úspory po těchto opatřeních
přinesou naší MČ stovky tisíc
korun ročně.“
Velmi rádi uvádíme tuto opravu.

- red-

OČNÍ ORDINACE
změna telefonního čísla

605 785 085
Pevná linka bude zrušena!

Krédo českého týmu Ministerstva obrany ČR, který po-
máhá obnovit školství v afgánské provincii Lógar, na-
plnily i naše děti z Masarykovy ZŠ a Mateřské školy
Rohožník. Během letošního března připravily tolik
dárků pro afgánské děti, že je vojáci z Posádkového ve-
litelství Praha odváželi z Újezda ve 20 velkých pytlích.
Dětem, které se na humanitární sbírce podílely, stejně
jako dospělým, kteří jim pomáhali, zejména obětavé
organizátorce paní učitelce Synkové, poděkoval osobně
Michael Hrbata, náměstek ministra obrany při slavno-
stním převzetí sbírky ve středu 13. 4.2 011.

Děkujeme i my!

byla další charitativní akcí do níž se zapojily děti 1.
stupně Masarykovy ZŠ. Na jarmarku dne 19. 4., jehož
se účastnil starosta Pavel Roušar a p. Svobodová z Vý-

„Mít oči otevřené a pomáhat.“

Panenka Českého
výboru pro UNICEF

konné rady Českého výboru pro
UNICEF, bylo z vybraných pří-
spěvků zakoupeno 88 panenek.
Prostředky takto získané jsou ur-
čené pro celosvětový program
očkování UNICEF.

Děkujeme dětem, jejich rodinám,
učitelům a vychovatelům za pod-
poru humanitárního projektu
a uspořádání krásné slavnosti!

Přejeme našim dětem oči i srdce
otevřená po celý život!

-red-

Úřad MČ Praha 21 vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto
pracovních pozic:

1. vedoucí odboru VHČ (vedlejší hospodářská činnost), správy bytů a údržby
2. koordinační, projektový a programový pracovník (Územní rozvoj, MA21, ..)

Více informací na www.praha21.cz
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Po vydání nultého čísla nového Zpravodaje ( ÚZ 5/2011)
jste redakci zasypali dotazy, připomínkami a náměty na
zlepšení. Děkujeme vám za ně, zpětná vazba je pro nás
důležitá. Na nejčastější dotazy teď nabízíme odpovědi.

Vrácení předplatného
Předplatitelé Zpravodaje si mohou příslušnou částku vyzvednout v podatelně
MÚ. Tato informace je dlouhodobě na webu i na nástěnce MÚ.

Seznam nových přírůstků v knihovně
Pro všechny čtenáře bude seznam nových knih k vyzvednutí v knihovně.

Množství inzerce
V souvislosti s více než dvojnásobným zvýšením nákladu (z 1500 na 3700 ks)
dochází ke zvýšení ceny inzerce (aktuální ceny najdete na www.praha21.cz) a vy-
rovnání poměru cen s okolními městskými částmi. Nově je zavedena finančně
i prostorově příznivá řádková inzerce. Inzerentům, kteří měli předplacenou
reklamu ještě za staré ceny, zůstává původní cena a plocha až do vypršení před-
platného. Ideálním stavem poměru stran by mělo být 6 stran textu: 2 strany
inzerce, kterou si nemůžeme dovolit opomíjet, protože přispívá k hrazení
nákladů ÚZ.

Tiskárna
Ze srovnání cen sazby a tisku novin vyšla nejlépe původní tiskárna Betis z Bě-
chovic, se kterou ÚZ již dlouhá léta spolupracuje. Své kvality bude Betis obha-
jovat v připravovaném výběrovém řízení.

Distribuce
Česká pošta nabídla příznivou cenu (2.880,-Kč, stanovuje se podle váhy jed-
noho výtisku) a vstřícné jednání. Jaká bude skutečná spolupráce se uvidí časem.
Zpravodaj má být vždy během tří dnů roznesen po celém Újezdě - velmi by nám
pomohlo, kdybyste na adresu redakce@praha21 vždy ohlásili, kam Zpravodaj
roznesen nebyl, aby příště mohlo dojít ke zlepšení služby.
Do schránek s vyznačením nechtěných letáků se zatím ÚZ nedistribuuje. Pokud
nejste příznivcem letáků, ale o ÚZ do vaší schránky máte zájem, přihlaste se
prosím na adresu redakce.

Pozdní distribuce
souvisí částečně s bodem předchozím, v případě čísla 5/2011 je ji nutno přičíst
opakovaným úpravám připravovaného čísla tak, aby se do něj vešlo maximum
připravených článků a příspěvků.
(Což se nám nakonec podařilo.)

Místa distribuce
Uvažujeme o volné nabídce ÚZ i pro mimoújezdské zájemce, např. u benzinové
pumpy, u novinového stánku, v lékařských zařízeních. Tato nabídka by zname-
nala zvýšení nákladů. Prozatím nevíme, zda to bude finančně únosné. Zatím jsou
volné výtisky v omezeném počtu k dispozici pouze v podatelně ÚMČ Praha 21.

Informace v kalendáriu
Všechny připravované akce, které se konají v prvním týdnu měsíce, je nutné
poslat do kalendária měsíce předchozího. Zpravodaj je v ideálním případě
distribuován od prvního dne v měsíci a jedině překrýváním informací v začátku
a konci měsíce lze zajistit včasnou informovanost čtenářů.

Elektronická verze Zpravodaje
Kompletní číslo Zpravodaje vychází i v elektronické podobě, nyní s možností
moderované diskuse. Moderovaná diskuse znamená, že nebudou zveřejňovány
příspěvky zejména obsahující vulgarismy, či diskriminační poznámky.
V elektronické verzi jsou zveřejněny všechny příspěvky splňující výše uvedené
podmínky.
Pro ty, kdo chtějí a mají zájem, pro začátečníky každého věku zejména pro se-
niory bez možnosti vlastního počítače, nabízí MČ bezplatné kurzy, v nichž se
i zcela nezkušení uživatelé naučí základní orientaci na webových stránkách
Újezda a přístupu k aktuálním informacím. Nabyté dovednosti pak mohou po-
užívat na veřejně přístupném internetu v naší místní knihovně. Jsme si vědomi
toho, že této nabídky nemohou využít spoluobčané, které omezuje věk nebo
zdravotní handicap. Proto veškeré informace v tištěném Zpravodaji zůstaly za-
chovány, změnila se pouze jejich forma. V tématech jednotlivých čísel budeme
navíc představovat nejenom ucelené problémy, ale i nejrůznější oblasti života
v Újezdě. Pestrost čtení tedy rozhodně nepřijde zkrátka.

Složení redakční rady
Na svém zasedání dne 26.4.2011 Rada MČ zvolila nové členy redakční rady ÚZ.
Podnětem bylo jednání Zastupitelstva, ze kterého vyplynul požadavek na
zastoupení újezdských volebních uskupení v redakční radě. Redakční rada nyní
pracuje v sedmičlenném týmu, v němž chybí zástupce politické strany Věci
veřejné. Navrhovaní kandidáti za VV, p. Duchek nebo p. Lameš nebyli Radou
schváleni a jiné kandidáty strana nenabídla.

V sobotu 30. dubna 2011 se uskuteč-
nila v prostorách Újezdského muzea
vernisáž výstavy „Újezdský zpravo-
daj v proměnách času“. Chtěli jsme
tak ukázat, jak byli újezdští občané
informováni o radostných, méně ra-
dostných a bohužel i hodně neradost-
ných chvílích tak, jak je prožíval stát.
Toto politické ovzduší úspěšně zpra-
covala a reprezentovala autorka ideo-
vého scénáře slečna Martina Nej-
tková a paní Marie Tomaidesová.
Po mimořádně úspěšné výstavě o hu-
debních tradicích rodin Švejnoho-
vých, Nejtkových a Brychových, při-
pravila i scénář výstavy o Újezdském
zpravodaji.
Na první pohled to bylo téma málo
záživné, tím radostnější byl výsle-

dek. Slečně Nejtkové se totiž ve spo-
lupráci s kurátorkou výstavy, člen-
kou naší muzejní rady Marií Tomai-
desovou, podařilo vytvořit v malých
prostorách muzea divácky přitažli-
vou výstavu. Jsme vděčni, že nám
poskytl pan Vladimír Štěpánek ze
svého osobního archivu řadu čísel,
včetně těch nejstarších.
Vernisáž výstavy obohatila svým zpě-
vem paní Lucie Vachová – Šebová.
Byla to první spolupráce s touto zpě-
vačkou. Doufáme, že jejím krásným
hlasem budeme moci obohacovat
i některé naše budoucí vernisáže.
Výstavu potom otevřel starosta pan
RNDr. Pavel Roušar. V krátkém pro-
jevu ocenil kvalitu práce autorek
i zájem návštěvníků. Jsme rádi, že
jeho slova na dřívějších vernisážích
o významu spolupráce nového ve-

dení naší MČ s muzeem, nebyla pou-
hou politickou frází. Mohli jsme kon-
statovat, že zapustila hlubší kořeny.
Věříme, že ve prospěch obou part-
nerů.
Poslední akcí před prázdninami je
vyhodnocení 3. ročníku bienále lite-
rární tvorby mládeže do 15 let „Na-
učná stezka Újezda“. Kromě předání
knižních poukázek vítězům jednotli-
vých kategorií, přednesou žáci úryv-
ky ze svých prací v jakémsi autor-
ském čtení.
Chci upozornit čtenáře této rubriky,
že v budoucnu budou moci nachá-
zet informace o akcích pořádaných
v našem muzeu i na webových
stránkách úřadu www.praha21.cz
v rubrice Kalendárium.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Újezdské muzeum informuje

ZO SPCCH Újezd nad Lesy uspořádala v dubnu týdenní ozdravný pobyt
v lázních Luhačovice. Cena pobytu 4 400,-Kč zahrnuje plnou penzi a zá-
kladní léčebné procedury. Důležité je, že další procedury hrazené zdra-
votní pojišťovnou, si lze přiobjednat na základě poukazu FT (fyzikální
terapie) vystaveného obvodním lékařem. Na cestovné připlácí ZO SPCCH
svým členům 200,-Kč. Pro zájemce o pobyt v příštím roce nevylučujeme
možnost besedy.

Naše plány pro nejbližší budoucnost:

� zahajujeme tréning chůze nordic-walking, nejbližší vycházku do Kláno-
vického lesa najdete v Kalendáriu (23. 6.)

� pro velký zájem budeme na podzim pokračovat v trénování paměti,
nejbližší kurs najdete v Kalendáriu (16. 6.)

� chceme si ověřit svou soběstačnost Zdravotním desaterem První
pomoci

Aktuální informace budou na vývěskách a nově na www.praha21.cz.

Krásné letošní léto přejí ZO a OV SPCCH Újezd nad Lesy!

podklady dodala Dr. Zdenka Ladová, zpracovala redakce

Základní informace
k pobytu v Luhačovicích

Naše velikonoční vycházka se usku-
tečnila na zelený čtvrtek 21. dubna
2011.
Za krásného počasí v době veliko-
nočních prázdnin se nás sešlo cel-
kem šestnáct a tři děti. Naše první
zastavení bylo na Bílé hoře. Ing.
Mirka Branžovská nás přivítala,
vzpomněla významu předveliko-
nočních dní a seznámila nás s histo-
rií Břevnova a přilehlých objektů -
Břevnovský klášter, hospoda Na

Naše velikonoční vycházka

Ve vydání Újezdského zpravodaje
nastala změna a s ní i požadavek na
velikost příspěvků, proto se budete
setkávat s kratšími články a ty náhlé
poznatky budeme uveřejňovat na
našich internetových stránkách
www.kvetyujezda.ic.cz. Víme, že mno-
ho našich příznivců nemá přístup
k internetu, budou zklamáni, ale
pokud máte nějaký dotaz, jsme
ochotni Vám kdykoli odpovědět,
pokud naše znalosti dovolí.
Roční období nám pomalu přechází
do léta a teď, když píši tyto řádky,
uběhl právě týden od noci, na kterou
nebude žádný milovník zahrady a pří-
rody vzpomínat v dobrém. Noční
mráz nám naprosto zdevastoval vše
co je více choulostivé. Některé rostli-
ny odešly úplně, jednalo se zejména
o begonie – ledovky, netýkavky, afri-
kány, ostálky, vinná réva a u řady
další rostlin byly poškozeny listy.
V těchto případech je dobré rostliny
několikrát za sebou pohnojit a nej-

Marjánce, U kaštanu…
Prohlédli jsme si barokní kostel
Panny Marie Vítězné na Bílé hoře,
stojící jen pár kroků od konečné
tramvaje. Byl vybudován na místě
původní kaple Panny Marie, která
byla postavená těsně po bitvě na
Bílé hoře v letech 1622-1624. Poutní
místo bylo připojeno v r. 1812 pod
Břevnovský klášter, první mužský
klášter v Čechách. V roce 2007 zde
byl zřízen klášter ženského rodu be-
nediktinek.
Cestou k oboře Hvězda nás Mirka
upozornila na toleranční hřbitov,

kde byli pohřbívání evangelíci z při-
lehlých obcí. Tyto hřbitovy byly za-
kládány po vydání tolerančního
patentu, který vydal v roce 1781
Josef II.
Poté jsme vešli do obory Hvězda, kde
jsme obdivovali krásné stromy, jejich
kořeny i koruny a uvítali jejich stín.
Kdysi královská obora byla založena
králem Ferdinandem I. Počátkem
19. století se změnila v přírodní park
a během doby se stala výletním mís-
tem. Po příjemné procházce jsme
došli k letohrádku Hvězda z r. 1556,
který byl vystavěn ve tvaru šesticípé

hvězdy. I zde nám Mirka poskytla
mnoho zajímavých informací z his-
torie. Když jsme se pokochali krásou
letohrádku a jeho okolím s poděko-
váním Mirce za hezky prožitou část
předvelikonočního dne, rozešli jsme
se každý dle svého zájmu na pro-
hlídku např. Miluničova sídliště, vily
O. Wichterle,objevitele očních čoček,
nebo směr Liboc.
Obohaceni o další zajímavosti
a krásy z naší historie jsme se vraceli
domů, dokončit přípravy na veliko-
noční svátky.

SPCCH Újezd n.L. - M.Š.

Zahrádka v červnu
lepší je posílit kořenový systém.
K tomu je nejlepší zálivka LIGNO-
HUMÁTEM. Pokud jste tak neučinili
nikdy není pozdě.
Mráz nám sice začátkem května po-
škodil co mohl, ale plevele ty nepřá-
telé zahrádkářů rostou bez ujmy dál.
Červen je právě měsíc, kdy u plevelů
dozrávají semena a vítr je roznáší ši-
roko daleko.
Nejúpornější boj je se svlačcem a li-
kvidace je možná pouze totálními
herbicidy – Roudup, Dominátor, Gla-
diátor, Glyfo Klasik. Svlačec necháme
rozrůst a pak aplikujeme postřik dle
návodu na listy, okolní rostliny mu-
síme chránit, protože jinak zlikvidu-
jeme i je. Svlačec má rozvětvené ko-
řeny více než v metrové hloubce,
proto listová plocha musí být větší,
aby růstový herbicid se dostal co nej-
více do kořenového systému. Po
třech týdnech opakujeme znovu
a pokud se objeví zelené lístečky
opakujeme okamžitě.

Další neúprosný plevel je ptačinec
žabinec. I malá rostlinka nasazuje
ohromné množství semen, rozšiřují
se větrem a dokáží zaplevelit celou
zahrádku. Kdo je z tohoto plevele
nadšen je chovatel andulek a korel,
ty ho milují nade vše.
Dobře známý pěťour maloúborný,
který velmi milují svilušky, pokud je
přehlédneme napadnou nám svi-
lušky okurky, fazole, růže a další
okrasné rostliny.
Nejvíce nás na zahradách i na okras-
ných rostlinách trápí mšice. Slunéč-
ko sedmitečné je jejich největší likvi-
dátor, je v zahradě velmi užitečné,
jeho larvy požírají velmi intenzivně
mšice a jeho výskyt nám signalizuje
velké množství těchto savých škůd-
ců. Nespleťte si larvy slunéčka s lar-
vami mandelinky bramborové. Co
do barvy jsou velice podobné. Larvy
slunéčka velmi pevně drží na listech,
nemají nohy. Larvy mandelinky mají
jasně viditelnou hlavu a nohy a po-
hyb s ožíráním listů je jasně vidi-
telný. Slunéčka chraňte a raději se
vzdejte veškerého postřikování nebo
poprašování insekticidy.
V červnu je také čas zahájit boj s vo-
sami, je možné je lapat do zavěše-
ných lahví naplněných do jedné
třetiny pivem. V dalších měsících
pokud je dost ovoce, na lahve
s pivem nereagují. Nikdy nedávejte
do lahví ovocnou šťávu na tu reagují
včely a těch je velká škoda. Včely na
pivo nejdou.
Nejlepší likvidace vos je v jejich hníz-
dech.Ta co jsou v zemi likvidujeme
horkou vodou, ta na stromech či
jinde zavěšená likvidujeme večer,
kdy je velmi rychle uzavřeme do
plastového sáčku, který rychle zavá-
žeme a likvidujeme zmražením. K di-
spozici máme také postřiky a stačí
pouze večer aplikovat do vstupu
hnízda. Je to bezpečné a velmi účinné

Všechny naše příznivce zveme na
zájezdy po celé naší vlasti i do za-
hraničí, plán zájezdů je vyvěšen v na-
šich skříňkách, zájemci hlaste se
u př. Jitky Vackové telefonní číslo
281 972 364.

Za výbor ZO ČZS Blanka Exnerová
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Když se v Újezdě řekne
Současný stav újezdské kanalizace
Délka Újezdské stokové sítě je přibližně 45 km. Největší část Újezda - centrální a východní část - má jednotnou sto-
kovou sít. Zbývající čtyři
menší části jsou odkanalizovány oddílnou stokovou sítí přes systém dvanácti čerpacích stanic. Čerpací stanice jsou
umístěny v místech, kde splašková voda neteče samospádem, ale musí překonávat výškový rozdíl. Na stokové síti jsou
dále tři odlehčovací komory, které chrání čistírnu odpadních vod (ČOV) zejména před přívalovými dešti.Kanalizační
síť v MČ Újezd nad Lesy je v současném stavu prakticky kapacitní (menší nedostatky v ulici Oplanská), ve výhledo-
vém stavu byly simulací zaznamenány větší nekapacitnosti v ulicích Pilovská, Staroújezdská, Starokolínská, Oplan-
ská, Chotěnovská a Novosibřinská. Toto zjištění vyvolává potřebu detailnější analýzy a případných budoucích korekcí.
Z hlediska vodního hospodaření evidujeme v Újezdě celkem 2471 odběrných míst. Dle evidence plateb vodného a
stočného je 2163 míst připojeno na kanalizaci a 308 (platba pouze vodného) na kanalizaci připojeno není. Zhruba
60 % všech nepřipojených domácností se nachází pouze v 15 ulicích, zbývajících 40 % však v dalších 55 ulicích,
v nichž je ale z větší části kanalizace již vybudována. Z analýzy odběrných míst vyplývá, že v Újezdě není na kanali-
zaci připojeno cca 15,5 % domácností.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Újezdě byla dána do provozu
v roce 1985. Jedná se o klasickou mechanicko–biologickou čis-
tírnu s aktivačním procesem s odstraňováním dusíku a fosforu.
Kal je zahuštěn na kalové lince a odvážen k dalšímu zpracování.
ČOV se nachází v SZ části obce v blízkosti Blatovského potoka,
který je jejím nejvýznamnějším recipientem.
V roce 2006 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a intenzifikaci, pro-

Stoková síť je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení
sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemo-
vitostí a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod,
případně přímo do recipientu, kam se vypouští vyčištěná
voda (tj. potok, strouha atp.) Ačkoli stoková síť je pouze částí
kanalizace, je všeobecně používáno pro stokovou síť právě
označení „kanalizace“.
Podle způsobu odvádění srážkových vod rozlišujeme dva
druhy sítí:

• jednotná stoková síť – jediná stoka pro odvádění
splašků i srážkové vody

• oddílná stoková síť – dva systémy, jedním odtéká
splašková voda do čistírny odpadních vod, druhým
teče voda dešťová (z okapů a silnic), která se svádí do
retenčních nádrží. Tam dojde k sedimentaci nerozpuš-
těných látek, a voda se pak vypouští do recipientu.
Stoková síť odvádějící pouze splaškové odpadní vody
se označuje jako splašková kanalizace a síť odvádějící
výhradně dešťové vody jako dešťová kanalizace.

Odlehčovací komory jsou laicky řečeno stavby, kterými v pří-
padě velkého objemu kanalizační vody odtéká její mecha-
nicky zhruba očištěná část do potoka, či strouhy mimo
kanalizaci. Slouží k ochraně ČOV před přetížením zejména
v případě tzv. přívalových dešťů. Je-li kanalizace jednotná,
v níž se mísí splašky i dešťová voda, objemy se zvedají podle
množství nárazových srážek. Kanalizační voda se pak pře-
lévá (tzv. přepad) přes tzv. přelivovou hranu, kde jsou umís-
těny nerezové sklopné česle, které umožňují zachytávání
plovoucích nečistot přepadajících vod. Konstrukce česlí je na-
vržena se samočisticí schopností tak, aby nečistoty zůstávaly
na straně stoky a byly splaveny do odtokového potrubí.

Přinášíme Vám souhrnný přehled aktuál-
ních informací o výstavbě kanalizace
v Újezdě nad Lesy a současně užitečné
informace o připravovaných dopravních
omezeních v průběhu stavby kanalizace
na Starokolínské / Novosibřinské. Tyto
informace doplňujeme stručným vy-
světlením některých pojmů, které se
kanalizace týkají.

ČOV - čistírna odpadních vod

OK - odlehčovací komora

čerpací stanice

jektovaná kapacita čističky byla rozšířena na 12 717 ekviva-
lentních obyvatel EO, dostatečně umožňující další rozvoj naší
městské části. V r. 2010 bylo zatížení 7552 EO (EO je uměle za-
vedená jednotka, zpravidla jedna osoba, producent znečištění;
která představuje produkci odpadní vody 150l/den).
Majitelem ČOV Újezd nad Lesy je hl. m. Praha a provozovatelem
je PVK a.s. (Pražské vodovody a kanalizace).

OK simulovaný měřený doba
počet počet vytékání

přepadů přepadů (hh:mm) recipient

OK 1 - - - Blatovský potok

OK 2 7/rok 14/rok 10:52 meliorační příkop
(Klánovický les)

OK 3 13/rok 7/rok 4:06 meliorační příkop
(Horoušanský potok)

Přepady odlehčovacích komor

k zahájení 7/2011ke kolaudaci 5/2011 chybějící kanalizace

Během průměrného roku je podle simulačního modelu odleh-
čeno pomocí odlehčovacích komor ( OK1 - Barchovická, OK2 -
Hodkovská, OK3 - Velimská) cca 4 288 m3 odpadní vody naře-

děné v poměru 1: 9 až 13 ( tj. příznivější než poměr stanovený
vodoprávným úřadem 1:4). Tento vysoký objem i skutečnost, že
se naředěná odpadní voda vypouští na dvou místech přírodní
rezervace Klánovický les – Cyrilov vedla ke zpracování studie
pro nalezení opatření snižující množství vypouštěné odpadní
vody. Na základě této studie byly odlehčovací komory vybaveny
telemetrickými měřidly a stoková síť byla ještě v průběhu re-

ČOV

OK2

OK1 OK3

rezervace Klánovický les - Cyrilov
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...většinu z nás napadne: už aby byla hotová!
a vzápětí: to bude zmatek na hlavní, až se
bude kopat!

OK 2 v Hodkovské ulici zůstává problémovým bodem, kterým
se nyní zabývá Komise životního prostředí. Ve spolupráci s PVK
nyní zjišťuje objemy vypouštěné odpadní vody a jedná s inves-
torem stavby a rekonstrukce (OMI MHMP v zastoupení společ-
nosti ZAVOS a.s., vlastní stavební práce provedla SKANSKA a.s.)
zda byly, popř. kdy budou realizovány závěry zpracované stu-
die k omezení vypouštění vody na OK2 – Hodkovská.

Výstavba chybějících částí
Kanalizace v Újezdě je rozdělena do dvou projektů.
Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 Komunikace
Starokolínská – Novosibřinská, řeší kanalizaci na hlavní a v ná-
vazných částech bočních ulic. Na tuto stavbu byl v loňském roce
vybrán zhotovitel, byla uzavřena smlouva a byla zahájena úse-
kem na Blatově u rybníka (zelený úsek na mapě) bez omezení
dopravy. Tato splašková kanalizace označená jako „nižší“ Sta-
rokolínská byla dokončena a předána investorovi, kolaudační
řízení bylo zahájeno. Jakmile bude vydán kolaudační souhlas,
majitelé dotčených nemovitostí budou vyzváni k připojení.
Přesto však problémy přetrvávají v podobě chybějící dešťové ka-
nalizace a neodváděné povrchové vody ohrožují čerpací stanici
splaškové kanalizace.
Investor, hl. město Praha, nyní vybírá dodavatele dešťové ka-
nalizace ve výběrovém řízení a náměstek Radek Lohynský při-
slíbil Újezdu zahájení této části kanalizace ještě v letošním roce.
Poté by měly být uvedeny ulice do trvalého povrchu (letos nebo
na jaře 2012).

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. by měla v letošním roce
rovněž zahájit výstavbu kanalizace na hlavní silnici – žlutý úsek
na mapě (Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0010 – kana-
lizace ostatní) Po velmi složitém projednávání na magistrátu je
naplánován již několikátý termín, ke kterému by měla začít pla-
tit dopravní omezení, bez nichž výstavbu kanalizace nelze rea-
lizovat. Pokud vše dopadne podle plánu, 12. 7. 2011 bude
osazeno dopravní značení a budou postaveny ohrady v místě
šachet. Prvních několik dní však nebudou prováděny žádné sta-

Dopravní omezení plánovaná od 12. 7. 2011

Doprava bude během budování kanalizace v ulici Novosib-
řinská vedena tak, že do centra bude jezdit veškerá do-
prava kromě dopravy nákladní beze změn.
Nákladní doprava bude jezdit z centra i do centra po ob-
jízdné trase po dálnici D 11 (tj. Pražský okruh - D 11 - Exit 18
Bříství - silnice II/2723 přes Kounice do Č. Brodu a do obce
Přistoupim - zpět na silnici I/12 - směr Kolín, resp. Úvaly).
Z centra bude jezdit uzavírkou pouze BUS MHD po Novo-
sibřinské.
Osobní doprava z centra bude vedena objízdnou trasou:
Zaříčanská - Rohožnická a zpět na ul. Novosibřinskou.
Komunikace Zaříčanská bude, jako dosud, obousměrná.
Komunikace Rohožnická bude od křižovatky s ul. Zaříčan-
skou jednosměrná od Sibřiny. Komunikace Rohožnická bude
v místech zástavby opět obousměrná a v celé této části
budou po obou stranách osazeny DZ B 28 - zákaz zastavení.
Na místních komunikacích (podél Rohožnické) v zástavbě
bude osazeno DZ omezující průjezd vozidel mimo dopravní
obsluhu, kromě Zbýšovské.
Osobní doprava od Úval směřující do Sibřiny bude vedena
objízdnou trasou po Zaříčanské, křižovatka Zaříčanská-
Rohožnická bude upravena DZ tak, aby byl urychlen pro-
voz po objízdné trase, tj.změněna přednost v jízdě.
Parkoviště pro školku zůstane zachováno. Doprava na No-
vosibřinské bude řízena kyvadlovou dynamicky řízenou
světelnou signalizací, ve špičkách pracovníky s praporky.

Splašky a paragrafy
Pokud nejsou odpadní vody odvedeny kanalizační přípojkou do
veřejné kanalizace, lze je buď shromažďovat v jímce - žumpě,
nebo je po předchozím čištění vypouštět - septik. Vypouštět od-
padní vody lze pouze na základě platného povolení vodopráv-
ního úřadu, a to do vod povrchových nebo výjimečně i do
půdních vrstev.

Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se splaškové vody z ob-
jektu pouze shromažďují. Obsah žumpy je nutné pravidelně
vyvážet ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod a tuto
povinnost doložit dokladem ( fakturou).
Septik - funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm dochází
k částečnému odstraňování organických látek bez přístupu
vzduchu a na dně pak dochází k postupné anaerobní stabili-
zaci kalu (účinnost pouze 30%). Čištění odpadních vod pouze
v septiku již není dostatečné a není v souladu s platnou legis-
lativou na ochranu vod! Pro vydání povolení k vypouštění od-
padních vod je nutno stávající septik nahradit domovní
čistírnou odpadních vod nebo musí být doplněn dalším stup-
něm čištění, např. zemním nebo biologickým filtrem, či koře-
novou čističkou.
Některé újezdské domácnosti zanedbávají vyvážení žump
a splašky na černo vypouštějí do rozpadající se kanalizační sítě
budované kdysi v akci „Z“. Tato síť je velmi rozsáhlá a neexis-
tují k ní žádné mapy či podklady. Velmi obtížně se tak zjišťují
viníci, kteří odpadní vody do této nefunkční „kanalizace“ vy-
pouštějí. Takovým způsobem došlo například i k ohrožení chov-
ného rybníka na Blatově. Splašková voda zdaleka není „jen“
odpad biologický. Z domácností odtéká velké množstní tzv. do-
mácí chemie ( prací prášky, prášky do myček, dezinfekce, léky
a čistící prostředky), které jsou nebezpečné člověku i přírodě.

„Jestliže dochází k ohrožení jakosti povrchových nebo pod-
zemních vod tím, že není zajištěno zneškodňování odpadní
vody akumulované v bezodtoké jímce podle § 38 odst. 6 vod-
ního zákona, dopouští se fyzická osoba přestupku podle § 118
odst. 1 písm. d) nebo právnická a podnikající fyzická osoba
správního deliktu podle §125c odst. 1 písm. d) vodního zákona,
za který lze uložit sankci do 50 000,- Kč“

Zeptali jsme se…
Ing. Michaela Hartmana, zastupitele a předsedy Komise život-
ního prostředí.
Chybějící nebo špatná kanalizace je obecně civilizačním prob-
lémem, mnohdy zanedbaným. Jakou cestu bys zvolil k jeho ře-
šení – v obecné rovině i v konkrétní újezdské situaci?
V obecné rovině bych řekl, že vypouštění splašků do ulic se ne-
osvědčilo již ve středověku...
Klíčovým technickým problémem moderní kanalizace je od-
dělování dešťové a splaškové vody. Průtoky splaškové vody jsou
totiž relativně stabilní, objemy statisticky odpovídají počtům
domácností a nepodléhají změnám počasí. Dají se relativně
dobře zpracovat čistírnami vod (ČOV). U dešťových a povrcho-
vých vod se ale objemy při silných nebo přívalových deštích
dramaticky zvyšují. Pokud nejsou povrchové vody řešeny od-
děleně, čistírna si s nárůstem objemu vod neporadí.
Desetiletý strategický plán hlavního města Prahy proto stano-
vil budovat oddílné kanalizace (oddělení dešťové a splaškové
vody) u nově povolovaných staveb a postupnou sanaci sta-
rých. Totéž stanoví i pravidla EU.
Na bedrech naší komise ŽP a na nové Radě obce spočívá nyní
v oblasti kanalizace dvojí:
- ujistit se vzorky, že situace nemá (zatím) zásadní vliv na

zdraví a kvalitu ŽP,
- dále pak hledat s PVK a MHMP cestu, jak problém, jehož dů-

sledky se budou postupně akumulovat, co nejvíce zmírnit,
nebo zcela odstranit.

Věřím, že otevřená s diskuse nad reálnými fakty, konec strkání
hlavy do písku před nepříjemnými skutečnostmi, zastavení
praxe ošemetného vytloukání klínu klínem, dokáže postupně
přinést řešení i na ty nejtěžší problémy.
Celý rozhovor si přečtěte na www.praha21.cz

Shrnutí závěrem
1. Musí vzniknout realistický a hlavně závazný plán výstavby

zbývající části kanalizační sítě. Investor (OMI MHMP) by měl
promítnout své finanční možnosti v čase do dohod s doda-
vateli, městskou částí a potažmo s obyvateli. Role MČ v po-
zici neustálého prosebníka je ponižující a nekoncepční.
Budeme požadovat jasný závazek magistrátu, kolik peněz
a kdy výstavbě kanalizace v Újezdě vyhradí.

2. Komunikace s obyvateli musí být adresná – první a poslední
připojenou domácnost v rámci jedné etapy můžou dělit roky.
Dodavatel svůj harmonogram často nepřizpůsobuje potře-
bám městské části, ani finančním možnostem investora.
Proto musíme jednotlivé etapy plánovat detailněji než do-
posud.

3. Byla zahájena kolaudace spaškové kanalizace na Blatově,
která má předpoklady definitivně vyřešit tekoucí splašky do
rybníka.

4. Úřad MČ začal systematicky kontrolovat způsob nakládání
s odpadními vodami. Využívá možnosti kontrol v terénu
a požaduje doložení dokladů o likvidaci odpadních vod.
Zároveň Úřad MČ hledá způsob, jak občanům vyvážení jímek
zlevnit.

5. Pokračuje monitorování a vyhodnocování vypouštění odpa
dové vody do přírodní rezervace. Pokud nebyla provedena
potřebná opatření k omezení vypouštění, budeme tato opa
tření aktivně vyžadovat.

6. Kapacita zrekonstruované ČOV je postačující i pro další roz-
voj Újezda. Problémová je kapacita stokové sítě pouze v šesti
ulicích, ve kterých je nutné tuto situaci analyzovat a počítat
s ní při všech rozvojových plánech.

7. Přestože je budování oddílné kanalizace finančně náročnější,
pro předcházení budoucím problémům je efektivnější. Mož-
nou variantou danou kvalitou podloží lokality je zabezpe-
čení dostatečného vsakování dešťových vod na jednotlivých
parcelách. Mimo racionalizace provozu ČOV jsou tato opa-
tření nutná pro řádné hospodačení s vodou v přírodním
cyklu.

8. Budování kanalizace na hlavní silnici přinese řadu nepří
jemných dopravních omezení a objízdných tras. Bonusem
by mělo být úplné omezení kamionové dopravy přes Újezd.
Bez solidarity okolních obcí, kteří objízdné trasy respektují,
by se kanalizace v Újezdě nad Lesy nedala vybudovat.
Děkujeme.

V článcích byly využity tyto informační zdroje: wikipedia.cz, technická studie Hydroprojekt,
Hydraulické posouzení realizované rekonstrukce kanalizace na ČOV v Újezdě nad Lesy včetně
odlehčovacích komor, dále pak údaje o stokové síti a ČOV Veolia a informace starosty RNDr.
Pavla Roušara z jednání s dodavateli, investory a zástupci magistrátu hl. m. Prahy.

Redakce děkuje především starostovi RNDr. Pavlovi Roušarovi, který rozhodující
měrou spolupracoval na vytváření obsahu. Dále děkujeme Ing. Michaelovi Hartma-
novi za poskytnutý rozhovor, JUDr. Kozákové, Ing. Gurovičové a RNDr. Berouškové
z ÚMČ P21 za podklady k článkům.

kanalizace...

pořadí ulice Neplatí platí Neplatí
stočné* vodné stočné %

1 Novosibřinská 45 80 56%
2 Starokolínská 39 59 66%
3 Holšická 12 74 16%
4 Roklova 12 28 43%
5 Chmelická 11 28 39%
6 Dobřichovská 9 20 45%
7 Hulická 8 57 14%
8 Cerhýnská 7 17 41%
9 Holínská 7 28 25%
10 Bečvářská 6 32 19%
11 Novolhotská 6 8 75%
12 Ranská 6 15 40%
13 Domanovická 5 61 8%
14 Dražická 5 23 22%
15 Hodkovská 5 49 10%

celkem 183 579 32%

* počítáno z odběrních míst platících vodné a neplatící stočné

TOP 15 ulic bez kanalizace

vební práce. Po vyhodnocení dopravní situace je naplánováno
zahájení stavebních a výkopových prací.
V této fázi by měl být proveden úsek kanalizace mezi ul. Svoj-
šická – Valdovská, doba trvání 112 dní. Další navazující úseky
vzhledem k předpokládanému financování stavby v r. 2011 ne-
budou zahájeny (úsek mezi ul. Sulovická – Svojšická, úsek mezi
ul. Valdovská – Velimská, úsek mezi ul. Sudějovická – Sulovická).
Pro tyto úseky budou platit stejná dopravní opatření (viz rá-
meček).
Akce cca za 180 ml. Kč byla původně plánovaná na 2 roky
a tomu byl také přizpůsoben harmonogram. Další etapy budou
plánovány podle možností finančního pokrytí OMI MHMP, pro-
tože dobudování kanalizace zajišťuje jako investor Magistrát hl.
m. Prahy zastoupený ZAVOS s. r. o.
Dnes je jisté, že výstavba potrvá ještě několik let a je důležité
donutit investora, aby navrhl realistický plán výstavby, který
dodrží.
O dalších jednáních s MHMP Vás budeme informovat pro-
střednictvím Zpravodaje a webových stránek úřadu.

konstrukce částečně upravena. Přesto zůstává objem vypouš-
těné odpadní vody velký, což dokazují pravidelná měření.

§
Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci neopravňuje
rezignovat na pravidelné vyvážení žump či neoprávněné vy-
pouštění odpadních vod bez povolení! Úřad MČ zpřesnil
svou evidenci domácností, které neplatí stočné a nyní bude
pravidelně kontrolovat nakládání s odpadními vodami.
Úřad má dva nástroje, jak kontrolovat správnost nakládání
s odpadními vodami. Prvním z nich je doložení dokladem
(fakturou), jak bylo s odpady nakládáno. Tím druhým je fy-
zická kontrola těsnosti žump a jímek. Oba nástroje se začaly
aktivně využívat.
Splašky tekoucí v příkopech ulic či volně do přírody nelze
tolerovat! Ohrožují veřejný zájem a veřejné zdraví i ochotu
těch občanů, kteří ve stejné situaci zákony poctivě dodržují.
Úřad zároveň hledá způsob, jak pro 308 újezdských domác-
ností bez kanalizace vyvážení jímek zlevnit. A to do doby,
než 100% újezdských domácností bude mít přístup do ve-
řejné kanalizace.

OK2-1
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AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● recyklát, tříděná zemina

●● přeprava materiálu

●● multikára, avia, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

sm
lu

vn
í

ceny

tel.: 602 342 548
602 266 299

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

Jaroslav Brtek
Nabízíme: - prodej písku

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

a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

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

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců

Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

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

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

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

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

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• reflexní

• klasická
• čínská tlaková 

• detoxikační
• na hubnutí

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

NOVĚ 
MASÁŽ HLAVY

A DEKOLTU

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

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

Expert na právní vztahy 
k nemovitostem
Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

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

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

Záruka 3 roky. Profesionální práce. 
OBJEDNÁVKY: 

e-mail: prahazednik@seznam.cz, mob.: 603 410 400
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

Vít KRÁLL,,  ŠŠessttajjoovviicce, vitkral@volnyy.czz

602 260 264

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

Nově otevřeno na Blatově
od 3/2011
Pro Andílky

Starokolínská 192
Praha 9 - Újezd n./L.

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

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

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

So 9:00 - 11:00 hod
Neděle zavřeno

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

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

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

PORADNA ATAVA 
speciálně pedagogické poradenství 

pro děti a dospělé 
PaedDr. Tatiana Procházková 

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

phone.újezd.net

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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355
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Svíčkárna a výrobna kosmetických
přípravků R O D A S

Šestajovice - NA BALKÁNĚ 211
(ulice naproti fotbalovému hřišti)

podniková prodejna a minifarma
OTEVŘENO CELOROČNĚ

Středa 16-19
Pátek 16-19

Sobota a neděle 10-18
! ! ! ! !
- vše za podnikové ceny
- možnost pro každého vyrobit si vlastní svíčku
- posezení s občerstvením v příjemném prostředí 
- stáčená sudová vína z Moravy

(ke každé lahvi svíčka zdarma)
- parkování v ulici Ve Skále

Informace na čísle 281 962 341 nebo na www.rodas.cz
Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz 
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra •
zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných domů
aj. • vše možno tzv. na klíč

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

LEVNÉ SKLADY – NAJDEŠ TADY
Skladové prostory cca 50 – 600 m² nedaleko
Úval u Prahy nezateplené LEVNĚ pronajmeme.
V areálu voda, el. + velké odstavné plochy.
Tel: 777 114 704

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

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

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID  

RODINNÉHO DOMU   

TEL. 774 242 204

pořádá

LETNÍ KURSY 
ANGLIČTINY

v relaxačním centru KOSSUTH 
v Újezdu nad Lesy

od 21. 6. 2011 do 15. 9. 2011

Informace a přihlášky na tel.: 
733 392 675; 

e-mail: deltaschool@volny.cz; 
www.deltaschool.cz

KURS
ÚROVEŇ 

POKROČILOSTI TERMÍN

KURS A
Mírně pokročilí 

(Pre-Intermediate)
Úterý 

od 19.00 do 20.30

KURS B
Středně pokročilí 

(Intermediate)
Středa 

od 19.00 do 20.30

KURS C

Velmi pokročilí, 
absolventi zkoušek

FCE a CAE
Čtvrtek

od 19.00 do 20.30 

R O D A S
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Mladší žáci (hráči roč. 1998 a ml.)
- výsledky našich jarních utkání:

Admira Praha B - FK Újezd nad Lesy 1:0 (1:0)
Sestava: Přibyl - Pinkas, Bouška, Pořízka,
Mikuš - Tesařík, Herčík, Sádlo, Černý – Čermák,
Jirsa

FK Újezd nad Lesy - Slovan Bohnice 4:0 (1:0)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Pinkas, Mikuš
- Černý, Veselovský, Herčík, Bouška - Čermák,
Jirsa
Střídačka: Tesařík, Mruvčinský
Branky: 17´, 43´ Čermák, 54´ Jirsa, 59´Tesařík

Krásné slunečné nedělní odpoledne přivítalo
hráče obou týmů. Po minulé prohře na Admiře
jsme se sešli v prakticky nejsilnější sestavě. Od
začátku zápasu jsme se do soupeře zakousli

a hráči Bohnic nevěděli, kde jim hlava stojí. Již
v první minutě jsme měli velkou šanci, ale stav
utkání se nezměnil. Toto se podařilo až v 17.
minutě, kdy Martin utekl obraně a postupoval
z úhlu na branku. Udělal i kličku brankáři
a míč poslal do prázdné branky. Bohužel jeho
střela nebyla tak razantní, i když by se došou-
rala do branky. Míč se kutálel za brankovou
čáru, stíhán dvěma obránci Bohnic a Radi-
mem. Radimovi se povedlo míč dorazit do sítě.
1-0. Náš tlak v prvním poločase tedy přinesl
pouze jednu branku, i když převaha byla zna-
telná. Ve druhém poločase jsme pokračovali
v tlaku na soupeře. Ve 43. minutě jsme využili
zaváhání bohnických obránců, kteří jen od-
vrátili na roh. Matěj roh rychle rozehrál, což
provedl náramně – přihrál před branku Radi-
movi, který si nadvakrát poradil. 2-0. 54. mi-
nuta znamenala zvýšení našeho náskoku, když
Radim utekl po pravé straně, vydal se směrem
k brance a poslal míč do ohně. První střelu
Honzy Tesaříka brankář ještě vyrazil, na dru-
hou dorážečku Pavla Jirsy už ale nedosáhl.
3-0. Před koncem zápasu jsme dali náš po-
slední gól, když Martin kopl tvrdou střelu z pří-
mého kopu na brankáře, který míč neudržel,
Honza Tesařík důsledně dorazil ranou pod
břevno na 4-0. Je vidět určitá zápasová nero-

Zprávy z újezdského fotbalu
Fotbalová sezóna je v plném proudu a tak přinášíme další výsledky našich mládežnických týmů. Veškeré informace,
podrobnosti k utkáním, sestavy, zprávy z fotbalových utkání dorostu a dospělých a další informace k dění
v klubu naleznete na www.fkujezd.cz.

zehranost, která se určitě postupně zlepší. Mu-
síme jít naplno od zápasu k zápasu, pak na nás
nikdo nebude mít.

Sokol Řepy - FK Újezd nad Lesy 2:3 (1:2)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Herčík, Pinkas, Mikuš
- Černý, Mesjar, Veselovský, Bouška– Čermák,
Jirsa
Střídačka: Tesařík
Branky: 13´, 49´ Čermák, 11´vlastní

9. 4. jsme odehráli další zápas, tentokrát proti
Sokolu Řepy, na školní umělce nestandardních
rozměrů. Hra na malém hřišti nám nikdy moc
nesvědčila, takže i když jsme klukům věřili, že
vykopou tři body. Na začátku zápasu jsme to
byli my, kdo hrál fotbal, dostali jsme domácí
pod tlak. Tak to šlo celou desetiminutovku, až
v 11. minutě jsme dali, nebo jsme si to alespoň
mysleli, uklidňující gól. Po půlminutovém zá-
varu v šestnáctce soupeře, se míč odrazil těsně
za hranici vápna k Ludvovi, který pěkně vy-
střelil na branku 0-1. Za dvě minuty to bylo už
0-2, když Radim předvedl parádní akci, když

udělal statisty ze dvou obránců a přesnou stře-
lou k tyči skóroval. Touto dobou jsme si my-
sleli, že máme utkání pod kontrolou. Domácí
moc nehrozili a nezmohli se do té doby na
kloudnou akci. Ve 28. minutě se vydal na naši
bránu statný hráč Řep, naše obrana mu ne-
chala dostatek prostoru a klidu, aby mohl
úspěšně zakončit. 1-2. Druhý poločas začal ve
stejném duchu jako první, naší zahozenou
100% šancí. Od 35. minuty začala fáze utkání,
kdy jsme si koledovali o vyrovnání, které přišlo
ve 44. minutě. Soupeř nastřelil naši horní tyč,
odražený balón jsme neodkopli a tak útočník
Řep poslal mírnou střelou hlavou míč do naší
sítě. 2-2.
V této části zápasu jsme se strachovali o výsle-
dek a na naší hře to bylo znát. Ve 48. minutě
vystřelil hráč Řep na naši branku. Roman chy-
til a po výkopu z protiútoku jsme udeřili.
Radim si naběhl do vápna za skákajícím mí-
čem a tentokrát k naší velké radosti zakončil
parádně 2-3. Konec zápasu byl nervózní a po
závěrečném hvizdu jsme si pořádně oddechli.
Z Řep si odvážíme tři body, ale nakonec to bylo
vítězství ušmudlané. Od té doby, co je nemoc-
ný Martin Mruvčinský, nám chybí důrazný
koncový hráč. Kdybychom v dnešním zápase
v prvních minutách dali tři góly, už by domácí
neměli o co hrát a bylo by to bez nervů.

FK Újezd nad Lesy - SK Viktoria Žižkov 12:0
(4:0)

Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Pinkas, Mikuš
- Černý, Veselovský, Tesařík, Bouška - Čermák,
Jirsa
Střídačka: Sádlo, Mruvčinský
Branky: 36´, 40´, 58´ Čermák, 28´, 50´, 53´
Mruvčinský, 7´, 43´Bouška, 9´, 13´Veselov-
ský, 56´Tesařík, 60´Jirsa

Do dnešního zápasu jsme alespoň na soupisce
měli téměř kompletní sestavu, po téměř dvou
měsících naskočil aspoň na střídačku náš nej-
lepší hráč a střelec Martin Mruvčinský. Sou-
peře jsme pro dnešní den měli přijatelného
a navíc přijel pouze s jedenácti hráči bez mož-
nosti střídání, takže ke konci zápasu toho již
měl plné zuby. A když se některý jeho hráč jen
malinko zranil, než naskočil zpět do zápasu,
hrál soupeř o deseti. Tím jsme měli dnešní
zápas velice usnadněný.
V tomto utkání si všichni hráči s chutí zahráli
a zastříleli, prakticky v tréninkovém tempu,
takže ani nemá cenu popisovat jednotlivé
branky utkání, ale nejtěžší soupeři nás však
ještě teprve čekají!

Loko Vltavín - FK Újezd nad Lesy 1:0 (1:0)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Herčík, Pinkas, Mikuš
- Černý, Mesjar, Veselovský, Bouška– Čermák,
Jirsa
Střídačka: Tesařík, Mruvčinský, Sádlo

Aritma Praha - FK Újezd nad Lesy 0:6 (0:2)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Herčík, Pinkas,
Bouška - Černý, Mesjar, Veselovský, Tesařík –
Čermák, Jirsa
Střídačka: Mruvčinský
Branky: 24´, 46´ Čermák, 26´, 58´ Jirsa, 40´
Černý, 56´ Veselovský

Na prvního máje jsme místo do průvodu jeli na
Aritmu bojovat o další body. K našemu milému
překvapení nás nechali domácí funkcionáři
hrát na trávě, na hezky zrekonstruovaném
hlavním hřišti. Počasí nám přálo, takže jsme se
moc těšili, jakou hru kluci předvedou. Začátek
zápasu, prvních pět minut, to byla holomajzna
z obou stran, o které se nedá ani nic napsat.
K první kloudné akci se dostali domácí, když
se v 5. minutě dostali až ke střele, která se ale
nevešla mezi naše tyče. Náš dnešní první gól
dal Radim, když dostal pas od
Tadeáše a využil své rychlosti,
takže utekl i posledním ob-
ráncům. Tváří v tvář brankáři
poslal míč nechytatelně po
zemi podél jeho stojné nohy
0-1. To byla 24. minuta. O dvě
minuty později sebral Pavel
na půlce míč poslednímu ob-
ránci a vydal se přímo na
brankáře. S touto šancí nalo-
žil přesně stejně jako před
chvílí Radim 0-2. Celý zápas
jsme to byli my, kdo zápas
kontroloval. Až ve 40. minutě
přišlo definitivní uklidnění v
podobě 3. gólu, který střelil
Vojta, svůj první mistrovský
gól v této věkové kategorii. Asi
nejhezčí gólová akce zápasu
přišla ve 46. minutě. Radim se
dostal do úniku na branku
Aritmy, udělal kličku vybíhají-
címu brankáři a ještě si ne-
chal doběhnout obránce,
kterého se stejným způsobem
zbavil taky. Potom pohodlně

dokráčel do prázdné branky 0-4. Nakonec cel-
kové skóre zápasu bylo 0-6. Odvezli jsme si z
Aritmy další 3 body. Co dodat k předvedené
hře? Máme pořád na čem pracovat. Na nejsil-
nější soupeře, kteří nás ještě čekají, by to ne-
muselo stačit.

FK Újezd nad Lesy - FC Háje 8 : 0 (3:0)
Sestava: Přibyl - Pořízka, Mesjar, Pinkas, Mikuš
- Černý, Veselovský, Sádlo, Bouška - Čermák,
Jirsa
Střídačka: Tesařík, Mruvčinský, Herčík
Branky: 30´, 39´Jirsa, 12´Pořízka, 25´Čermák,
31´Tesařík, 44´Sádlo, 52´Veselovský, 57´Mruv-
činský

Krásné sobotní ráno, hřiště zalité sluníčkem,
ideální podmínky pro fotbal. Tak to vypadalo
ráno 7. 5. na újezdském hřišti, kde jsme přiví-
tali k dalšímu mistrovskému zápasu hosty z FC
Háje. Od první minuty zápasu soupeř tahal za
kratší konec, byl celý zápas pod naším tlakem,
prvního uklidňujícího gólu jsme se dočkali
však až ve 12. minutě, kdy vyražený míč po-
hotově uklidil do brány Jirka, pro kterého to byl
1. gól v sezoně. 1-0. Ve 25. minutě po pravé
straně utekl Pavel, obloukem poslal míč před
bránu Radimovi a ten dorazil na 2-0. Asi nej-
hezčí gól zápasu jsme viděli ve 30. minutě.
Radim dostal v centru za vápnem přihrávku.
Z první poslal míč nalevo na Pavla, ten oklamal
obránce, vystřelil a trefil to parádně. Tvrdá ne-
chytatelná střela z úhlu pod břevno zname-
nala zvýšení našeho vedení na 3-0. Vzápětí
skončil 1. poločas. Hned 1. minuta druhého po-
ločasu znamenala definitivní pohřbení jaký-
chkoliv šancí soupeře na zdramatizování
zápasu. Další šanci proměnil Honza, který
tvrdou střelou k tyči nedal brankářovi šanci
4-0. Ve 39. minutě dostal míč Pavel před prázd-
nou bránu a zkušeně zvýšil na 5-0. 44. minuta,
situace se opakovala téměř do puntíku a Karel
Sádlo do prázdné brány zvyšoval na 6-0. V 52.
minutě si výborně pozičně hrající Matěj počkal
na centr a bezpečně zavěsil 7-0. V 57. minutě
se nám naskytla možnost kopat trestný kop,
asi z 23 m. Míč si postavil Martin a přesnou
střelou nedal brankáři šanci 8-0. Tak i skončil
celý zápas a je třeba říci, že jsme tento zápas
zvládli a zaslouženě si připsali 3 body do ta-
bulky.

Roman Mruvčinský,
trenér

Prodám RD o velikosti 5 + 1
3 garáže a bazén
v Újezdě nad Lesy, Hodkovská 1200
Tel: 602 333 669

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ
Zkracování džínů s ponecháním původního lemu
VÝROBA SNÍMATELÝCH POTAHŮ NA SEDAČKY
šití dekoračních polštářků, zvířecích pelíšků….

Kristýna Kratochvílová, 606 381 668 volejte kdykoliv PO-PÁ

Bečvářská 357, Praha 9- Újezd nad Lesy, www.oprava-odevu.cz

Navštivte nově otevřený salon
v Klánovicích, Kunčická 28 (vchod ze Slavětínské ul.)

MMaanniikkúúrraa  --  PPeeddiikkúúrraa
- základní a komplexní
- peeling
- p-shine japonská manikúra
- masáže chodidela zápěstí
- parafínové zábaly a masky

NNeehhttoovváá  mmooddeelláážž
- gelová a akrylová technika
- nail art - francie, kresba, zdobení

Objednat se lze kdykoliv dle dohody
na telefonu 723 354 724

Dále je zde možnost objednání a zakoupení
kosmetiky značek Avon, Oriflame 

a ruční vyráběné bižuterie z českého skla.

po každé páté modeláži nehtů
základní PEDIKÚRA ZDARMAAKCE

placená inzerce
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pokračování ze str. 1

Český rekord v Újezdě
Program odpoledne vyplnily akce
pro děti, do kterého patřilo diva-
délko pro nejmenší, taneční vystou-
pení a volba nejlepší čarodějnice 
z řad malých návštěvníků. Dětské
odpoledne vyvrcholilo rituálním
upálením čarodějnice a následným
opékáním buřtů, které dětem věno-
val pan Novák z firmy Zámecká vý-
robna uzenin, který má svou
prodejnu na Blatově.  
Podvečerní program vyplnil svým 
vystoupením skvělý motocyklový
kaskadér Miroslav Lisý. Ve svém vy-
stoupení předvedl mnoho triků,
které braly dech. Jízda po jednom
kole (předním i zadním) patřila mezi
ty nejlehčí. Kaskadérské kousky na
čtyřkolce, jízda na střeše automobilu
a mnoho dalších. To je velmi stručný
výčet, ale vrchol vystoupení přišel ve
chvíli, kdy se na výzvu kaskadéra
přihlásilo nejprve deset a nakonec šestnáct dobrovolníků. 
Těchto šestnáct dobrovolníků si lehlo vedle sebe na silnici a pan
Miroslav Lisý je přeskočil na motocyklu bez jakékoli rampy 
nebo jiných podpůrných zařízení. Čímž bylo dosaženo českého
rekordu.

Hudební vystoupení a ohňostroj
Ve večerním programu vystoupila na podium újezdského mul-
tifunkčního sportoviště domácí hudební skupina Boudaři, která
sklidila bouřlivé ovace. Po tomto vystoupení přišla na řadu sku-
pina Walda Gang, která ve vlastním profesionálním podání in-
terpretuje skladby Waldemara Matušky. Ve 21. hodin se nad
Újezdem rozzářil mohutný ohňostroj a závěr večera patřil revi-
valové skupině QUEENMANIA, která skvělým způsobem ode-
hrála a zazpívala největší hity skupiny Queen, v jejímž čele stál
legendární Freddie Mercury.    

Miroslav Bareš

V neděli 15. 5. 2011 uspořádal atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy ve spo-
lupráci s Městskou částí Praha 21 již 6. ročník běžeckého závodu Běh 
o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou .                   
I přes nepříznivé a poměrně chladné počasí se v krásném prostředí bla-
tovského lesa postavilo na strat závodu téměř 250 závodníků a závodnic
všech věkových kategorií. Jejich zápolení přihlíželi maminky , tatínkové, ba-
bičky, dědečkové,  kamarádi a plno nadšenců z řad příznivců běžeckého
sportu, který se v posledních letech stává stále více populárním. Každý,
kdo proběhl cílem, si odnesl domů na památku malou keramickou sovičku
a ještě její sestřičku vyrobenou z perníku. O jejich výrobu se jako každým
rokem postaraly děti z újezdské základní školy a za pečení patří dík jedné
z maminek. Ti, co dosáhli na stupně nejvyšší, dostali z rukou pana starosty
Pavla Roušara a naší fotbalové legendy pana Iva Viktora krásné poháry,
medaile a hodnotné věcné ceny. Všichni, co ještě letos váhali, můžou přijít
změřit své síly na příští ročník. S během však mohou začít hned, klánovický
les nám totiž nabízí ideální možnosti, jak utužit své zdraví a posílit mysl.

Za ŠSK, oddíl atletiky
Radka Kohoutová

Na prvních místech se umístili:

Kategorie ženy A do 34 let - Lepičová Petra, Slavoj Pacov

Kategorie ženy B nad 35 let - Loudová Pavla, AC Česká Lípa

Kategorie dorostenky - r. 1994, 1995 -  Wágnerová Tereza, ŠSK Újezd n/L

Kategorie dorostenci - r. 1994, 1995 - Koutný Jan, Ďáblice

Kategorie starší žákyně - r. 1996, 1997 - Kopecká Anežka, SK Dvojka 

Kategorie starší žáci - r. 1996, 1997 - Hanák Tomáš, ŠSK Újezd nad Lesy

Kategorie mladší žákyně - r. 1998, 1999 - Duchoňová Andrea, ASK Slavia

Kategorie mladší žáci - r. 1998, 1999 - Běhounek Matěj, ŠSK Újezd n/L

Kategorie přípravka III -  r. 2000, 2001 - Polák David, SC Radotín

Kategorie muži A do 39 let - Jiří Miler, AC Mladá Boleslav 

Kategorie muži B 40-49 let, - Jánošík Rudolf, Spartak Vlašim

Kategorie muži C 50-59 let - Minčev Ivan, OK Jihlava

Kategorie muži D nad 60 let - Rydrych Jan

NA ARABESKU
ČEKÁ PAŘÍŽ
Baletní škola Arabeska předvedla výborný výkon
na celostátní soutěži v klasickém tanci v Pardubi-
cích. Ve scénickém tanci skupiny 4B na špičkách
získaly dívky zlatý pohár a byly vyhodnoceny za
nejlepší skupinový výkon ze všch účinkujících. 
V kategorii 1A získala Terezie Rybánská bronzový
pohár. V katergorii 3A získala Dominika Poková
bronzový pohár. Všem děvčatům za jejich výkon
blahopřejeme.

V taneční soutěži Dance World v německém Selbu
získaly dívky dva diplomy za první místo. Za svůj
vynikající výkon byly vybrány k reprezentaci na
celosvětovou přehlídku mladých tanečníků v Pa-
říži, která se bude konat od 28. 6. do5. 7. 2011.

8. 6. a 18. 6. Vás Arabeska zve na svoje dvě před-
stavení, která se budou konat v Salesiánském di-
vadele v Kobylisích. Za finanční podporu Ara-
besky děkují MČ Prahy 21.

Daniela Poková

ÚJEZDSKÉ SOVY NEZMOKLYRekordní účast na Warmpeace
Újezdském duatlonu

Ozvěny 
z letošních 
Čarodějnic Za příjemného slunečného počasí se odehrál první závod letošního roč-

níku Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“. Na startovní čáru se po
boku ostatních postavili i tři handicapované sportovkyně na handbikách,
jejichž odvážné výkony obdivovali nejen diváci, ale i ostatní závodníci.
Těch bylo nakonec přes 250, což znamenalo překonání počtu účastníků 
o více než 100% oproti minulému ročníku. Závod se konal pod záštitou
starosty Újezda nad Lesy pana RNDr. Pavla Roušara.
Závod žen přesvědčivým způsobem vyhrála Dáša Svěráková, především
díky perfektní jízdě na kole. S odstupem pak dokončily další dvě ženy 
Zuzana Ondrášiková a vítězka loňského seriálu Martina Ernestová. 
Z neuvěřitelně početného startovního pole mužů si nakonec pro vítězství
dojel David Janda. O svém vítězství nad Václavem Holubem a Michalem 
Kohoutkem rozhodl až závěrečným během. Mezi juniory byl závod vyrov-
naný až do poslední chvíle. Své soupeře nakonec zdolal díky vyrovnanému
výkonu Martin Adam. František Bulava vyhrál vyrovnaný souboj v kate-
gorii do 45 let a Jan Patka exceloval nad soupeři v kategorii závodníků nad
45 let.
Pro mnohé závodníky byla neskutečným zážitkem kulisa, kterou vytvo-
řilo velké množství přihlížejících diváků a jistě i moderátor napomohl té
nejlepší atmosféře. Připraven byl také doprovodný program a hodnotná
tombola.
Závod Warmpeace Újezdský duatlon byl součástí Újezd.net „Seriálu tří zá-
vodů pro Zdraví“. Druhým dílem seriálu bude RockZone Klánovické MTBO
– orientační závod na kolech, který se uskuteční v neděli 22. 5.2011. Pokud
jste propásli nedělní duatlon, máte tak stále možnost zúčastnit se dalších
dvou závodů. Více informací najdete na www.triprozdravi.cz, kde se rov-
nou můžete přihlásit.

Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

Poděkování za spolupráci
Organizátoři letošních čarodějnic Veselý Újezd a Maminy 
z újezdské roviny děkují Haně Rosové, Radce Kohoutové, Janě 
Eibichové a Olince Matějkové - učitelkám MTŠ a Gábině 
Zaoralové, Marii Eibichové, Nikole Hamzové a Tereze Prášilové
- žačkám 2. stupně za pomoc v průběhu celé akce.
Velký dík patří žákům IV. D a jejich třídní učitelce Olince 
Matějkové. Čarodějnici 2011 vyrobili z materiálu, který si sami
obstarali. 
Ve výtvarné soutěži o Krasavu roku obsadili žáci naší školy vítěz-
ná místa.
Spolupráci újezdských spolků a školy ocenil starosta Pavel Roušar.

placená inzerce




