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Milí spoluobčané,

na úvod bych Vám všem, kteří jste využili svoje právo a přišli
volit do Parlamentu České republiky, chtěla velmi poděkovat.
Kompletní výsledky voleb v naší městské části jsou uvedeny
v obsahu tohoto vydání zpravodaje, aby každý z Vás měl
možnost být informován. Volby zde vyhrála ODS, získala
55,6 % Vašich hlasů. Protože, jak jistě víte, jsem zástupcem
této politické strany, děkuji Vám v tomto případě nejen jako
Váš starosta, ale zároveň i jako zástupce ODS.

Protože jsem v tomto měsíci obdržela z řad občanů kon-
krétní otázky na aktuální dění v obci, na které odpovídám
v příslušné rubrice, nebudu se dnes rozepisovat ve svém
úvodníku a poprosím Vás, abyste nalistovali o pár stránek
dál.

Na závěr mi dovolte popřát nám všem co nejhezčí prožití
období prázdnin a dovolených a úspěšný návrat z dalekých
či blízkých cest sem k nám domů, do Újezda na Lesy. Budu
se těšit na setkání s Vámi opět v září na stránkách zpravo-
daje nebo, samozřejmě, kdykoliv na naší radnici.

                                        Vaše
Andrea Vlásenková

starostka městské části Praha 21
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Informace ze 77. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 24. května 2006

Schvaluje
- poskytování služebního vozidla

fabia nebo felicia Městské poli-
cii hl. m. Prahy na noční služby
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem Do-
hody o zapůjčování služebního
motorového vozidla a dále
schvaluje zrušení dosavadní
dohody ze dne 9.10. 2003

- poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000,-Kč pro Měst-
kou polici hl. m. Prahy na po-
honné hmoty pro služební
motocykl HONDA XL 125 V
Varadero, RZ: 2A6 7111. Fi-
nanční příspěvek bude uvolněn
z rezervy.

- A smlouvu o zřízení věcného bře-
mene podzemního vedení ve-
řejné komunikační sítě na po-
zemku parc.č. 714 v k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem této smlouvy

- program jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21 dle předložené-
ho návrhu, který je nedílnou
součástí usnesení, a zároveň
souhlasí s doplněním programu
o body z dalších jednání Rady
MČ Praha 21 do doby konání
Zastupitelstva MČ Praha 21

- Dodatek č. 1 mezi MČ Pra-
ha 21 a firmou Jiří Jaroš – ZISTA
ve věci zabezpečení sekání
plochy zeleně v 1. mateřské
škole v Čentické ulici č. 2222,
Praha 9 Újezd nad Lesy a zá-
roveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem tohoto
dodatku ke smlouvě o dílo č.
04052003

- smlouvu o dílo mezi MČ Pra-
ha 21 a firmou DePa s.r.o ve
věci „Úprava př ístupového
chodníku  a okolí budovy Míst-
ní lidové knihovny v Lomecké
ul. Č. 696, Praha 9 – Újezd nad
Lesy a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpi-
sem této smlouvy

- souhlasné stanovisko k projek-

tové dokumentaci pro územní
a stavební řízení dle předlože-
ného návrhu a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) in-
formovat žadatele v intencích
jednání rady

- dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě
o spolupráci s firmou RHM s.r.o
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem těch-
to dodatků

Souhlasí
- s předloženým návrhem na

uzavření závěrečného účtu
Městské části Praha 21 za rok
2005, to znamená celoroční hos-
podaření MČ Praha 21 za rok
2005, bez výhrad a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit materiál ke schválení
na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Bere na vědomí
- dopis nadačního fondu Bavoria

týkající se hygienických poža-
davků na limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch

- protokol z auditu správnosti
použití a vyúčtování veřejných
finančních podpor poskytnu-
tých MČ v roce 2005 a zároveň
ukládá pí Králové vstoupit
v jednání s FC Šampion Ro-
hožník a předložit písemnou in-
formaci na další jednání Rady
MČ Praha 21

- informace týkající se přístup-
nosti tenisových kurtů a záro-
veň postupuje materiál OMI,
který na další jednání předloží
materiál na změnu účelovosti
dotace z akce – výstavba spor-
tovního areálu u ZŠ Masaryko-
va, a to ve výši 3 mil. Kč na akci
– rekonstrukce tenisového are-
álu  dále ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) vyzvat TJ Sokol
o doplnění časového rozpisu
využití tenisového areálu, jak
pro své členy, tak i pro veřejnost

Nesouhlasí
-  s prodejem pozemků parc.

č. 4306/5, 4306/6, 4306/7
a části pozemku parc. č. 4306/

1 v k.ú. újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- Se změnou ÚPnHMP na parce-
le č. 577/70 a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál  na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21

Pověřuje
- tajemníka Úřadu MČ Praha 21

pana Vladimíra Saitze jedná-
ním s PRE  a.s., ohledně řeše-
ní platby za poslední tři roky
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 podat trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele za
namontování elektroměru a ne-
oprávněný odběr

Informace ze 78. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 7. června  2006

Schvaluje
- žádost o změnu investiční úče-

lové dotace z akce „výstavba
veřejného sportoviště“ na akci
„rekonstrukce areálu teniso-
vých kurtů“ a to ve výši 3 mil.
Kč na realizaci výstavby záze-
mí, které je v současné době
v havarijním stavu a celkového
zkvalitnění zázemí tenisových
kurtů a dále ukládá starostce
pí Vlásenkové požádat pro-
střednictvím náměstka primáto-
ra hl. m. Prahy JUDr. Petra Hu-
línského Zastupitelstvo hl. m.
Prahy o změnu účelovosti výše
zmíněné investiční účelové do-
tace

- provozní řád dětských hřišť,
variantu č. I. s uzavřením hřišť
v zimních měsících a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 za-
jistit realizaci tohoto usnesení

- odměňování členů Muzejní
rady podle směrnice pro odmě-
ňování  členů komisí Rady MČ
Praha 21

- dodatek č. 1 přílohy č. 2 k Or-
ganizačnímu řádu – pracovní
náplně ze dne 9.3. 2006 a zá-
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roveň pověřuje tajemníka
p. Saitze a starostku pí Vlásen-
kovou podpisem tohoto dodatku

- uvolnění finančních prostředků
ve výši 3.000,-Kč pro Fond ohro-
žených dětí a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (FO) uvol-
nit tyto prostředky z rezervy

- finanční příspěvek na rozluč-
kový večírek žáků 9. tříd ve výši
10 000,-Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 poskytnout
finanční příspěvek z kapitoly 10
– Všeobecná pokladní správa

- uvedené žadatele na přidělení
bytu: byt o velikosti 1+1 – paní
Ivana Erbenová, byt o velikosti
1+1 – slečna Kateřina Zaoralo-
vá, byt o velikosti 2+1 – pan Mi-
roslav Jonák. Důvodová zpráva
je nedílnou součástí originálu
usnesení. Zároveň ukládá úřa-
du MČ Praha 21 zaslat usne-
sení s požadovanými náleži-
tostmi na MHMP

- odměny řediteli Mgr. Miroslavu
Kurkovi, MZŠMŠ, Polesná 1690;
ředitelce Janě Cenkrové, 1. MŠ,
Čentická 2222, ředitelce Na-
děždě Kosanové, MŠ Sedmi-
kráska, Lišická 1502 a ředitel-
ce Danuši Štolcbartové, MŠ
Rohožník, Žárovická 1653 dle
přeloženého návrhu s tím, že
v oblasti 5. výsledku kontrolních
činností ve škole budou všich-
ni odměněni částkou 1.000,-Kč

- dokončení rekonstrukce umý-
váren a WC v MŠ Sedmikrás-
ka, Lišická 1502, Praha 9 –
Újezd nad Lesy a uzavření
smlouvy na realizaci této akce
dle výsledků výběrového ří-
zení. Akce bude zahájena
v okamžiku navýšení finanč-
ních prostředků v rezervě, po
převedení finančních prostřed-
ků ve výši 250 000,-Kč z kapi-
toly 10 – Všeobecná pokladní
správa do kapitoly 04 – Školství.
Rekonstrukce musí být prove-
dena tak, aby nebyl narušen vý-
chovně vzdělávací proces MŠ

- návrh na změnu vyhlášky č. 28/
2003 Sb., o spádových oblas-
tech základních škol ve správ-
ním obvodu Praha 21

- návrh odměn vedoucím odbo-
rů a oddělení za 1. pololetí
r. 2006 dle přílohy, která je ne-
dílnou součástí originálu usne-
sení

- 1. užití účelových finančních
prostředků na akci Rekonstruk-
ce a úprava veřejné zeleně dle
předloženého návrhu; 2. vypra-
cování prováděcí studie společ-
ností RHM s.r.o; 3. vybudování
zeleně u dětských hřišť s hra-
cími prvky na Rohožníku; 4. se-
znam vyzývaných f irem na
zajištění akce rekonstrukce
a úprava veřejné zeleně – síd-
liště Rohožník – I. Lukáš Hrd-
lička, V Dílcích 1822/1, 193 00
Praha 9 – Horní Počernice;
II. JENA, Kostelní 1503, 170 00
Praha 7; III. K + K, Pražská 6/
10, 100 00  Praha 10; IV. Hauk
–Štěpán-Ustohal, lesnické, za-
hradnické služby, Roklanská
213, 251 01 Říčany. Zároveň
ukládá Úřadu MČ (OMI) vyzvat
firmy dle schváleného seznamu
k předložení cenové nabídky
a výsledek předložit na jedná-
ní rady

- dodatek č. 3 ke smlouvě o spo-
lupráci s firmou RHM č. 47/06
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem toho-
to dodatku

- změnu organizačního řádu
ÚMČ Praha 21 v bodě 2.1.7.
Odbor majetku a investic, kde
se k 30.6. 2006 ruší funkce „re-
ferent majetkové správy“ a zři-
zuje funkce „referent – staveb-
ní technik“ ode dne 1.7. 2006

- záměr společnosti ECOTEX
s.r.o vybudovat nový závod
v blízkosti Újezda nad Lesy za
předpokladu, že tato stavba
bude v souladu s platným sta-
vebním zákonem a ostatními
právními normami a zároveň
ukládá úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích jednání rady

- dohodu o narovnání s PRE a.s.
ve věci neevidovaného odběru
elektrické energie ve skautské
klubovně a zároveň pověřuje
starostku pí Vlásenkovou pod-

pisem této dohody. Finanční
prostředky budou uvolněny
z VHČ.

Souhlasí
- s rozpočtovým opatřením č. 19

(změna rozpočtu v roce 2006),
rozpočtové opatření č. 20 (úpra-
va rozpočtu v roce 2006) a roz-
počtová opatření č. 21 a 22.
(změny rozpočtu v roce 2006)
dle tabulek, které jsou součás-
tí usnesení, a zároveň ukládá
starostce pí Vlásenkové před-
ložit materiál na nejbližším jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se zveřejněním záměru na pro-
dej pozemku parc.č. 3702 o cel-
kové výměře 339 m2 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zajistit
zveřejnění záměru MČ Praha 21
na prodej uvedeného pozemku
a dále ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit tento mate-
riál na zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s podmínkami obchodní veřej-
né soutěže na výstavbu domu
seniorů a zároveň ukládá sta-
rotce pí Vlásenkové předložit
materiál, kterým se bude revo-
kovat usnesení č. 266 ze dne
27. 3. 2006, na nejbližším jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Ukládá
- úřadu MČ Praha 21 vstoupit

v jednání s firmou AGIMM s.r.o,
Sokolovská 1289/168, Praha 8
a vyžádat si písemné stanovis-
ko k převedení komunikace Do-
manovická po dokončení vý-
stavby do majetku MČ Praha 21

- úřadu MČ Praha 21 (pí Mrázo-
vá) předložit radě důvodovou
zprávu, kde bude uvedena zá-
ruka, že obsah nájemní smlou-
vy s panem Romanem Jakešem
je v souladu s budoucím vzhle-
dem otočky autobusů na Ro-
hožníku

- úřadu MČ Praha 21 (OMI), aby
důsledně prováděl kontroly
oprav komunikací VIALITEM
a maximálně využíval rekla-
mačního a záručního řízení



4

Z ÚŘADU

ZPRÁVY Z RADY

Bere na vědomí
- protokol o výsledku finanční

kontroly v 1. mateřské škole za
období 1.9. 2005 – 30.3. 2006
a zároveň ukládá ředitelce 1. MŠ
pí Cenkrové předložit Radě MČ
Praha 21 zprávu o nápravných
opatřeních

- návrhy na zápis příspěvkových
organizací do Obchodního
rejstříku a zároveň ukládá úřa-
du MČ Praha 21 učinit kroky
k realizaci zápisu

- finanční rozpočet na realizaci
pomníku, padlým  občanům za
II. světové války a zároveň
schvaluje vybudování pomníku
generálu Stanislavu Krausovi
a dále ukládá KVV předložit fi-
nanční rozpočet na realizaci to-

hoto pomníku a schvaluje upra-
vený návrh odměn členům KVV
dle připomínek radních

- ocenění pozemku parc.č. 527/
5 v k.ú. Újezd nad Lesy, sou-
hlasí s vykoupením pozemku
parc.č. 527/5 v k.ú. Újezd nad
Lesy od pana Petra Rössla za
cenu ve výši 289 000,-Kč na zá-
kladě pravidel MHMP a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) informovat žadatele v in-
tencích jednání Rady MČ Pra-
ha 21 a vyzvat žadatele o vyjá-
dření k výkupu pozemku pro
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- zápis ze schůze kontrolního
výboru ze dne 31.5. 2006 s tím,
že na jednání Zastupitelstva

MČ Praha 21 budou předkládá-
ny zápisy ze schůzí kontrolního
výboru a dále žádá pí Vodo-
vou , vedoucí občansko správ-
ního odboru, aby se zúčastnila
příští schůze kontrolního výboru

Neuznává
- přechod práva nájmu po zemře-

lé paní Marcele Kanálkové
k bytu na adrese \Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Žíželická 1613
ve prospěch pana Lubomíra
Linharta a zároveň zmocňuje
starostku pí Vlásenkovou k udě-
lení plné moci advokátní kan-
celáří JUDr. Jiřího Stránského
k podání žaloby na vyklizení
uvedeného bytu proti Lubomí-
ru Linhartovi
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Vyvěšení úmrtního oznámení
Úřad městské části  Praha 21 na požádání vyvěsí úmrtní oznámení na vývěsních deskách. V případě

požadavku na vyvěšení se obracejte na sekretariát starostky MČ, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd
nad Lesy.

Vladimír Saitz - tajemník

Upozornění  pro vlastníky budov
na základě zjištění, že některé budovy v k.ú. Újezd nad Lesy nejsou označeny číslem popisným nebo

evidenčním, a vzhledem k tomu, že tento nedostatek může závažným způsobem ohrozit činnost složek
Záchranného bezpečnostního systému a následně  i zdraví občanů, upozorňujeme všechny vlastníky
budov na povinnost,  kterou ukládá ustanovení § 14 odst. 6  zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve
znění pozdějších předpisů, totiž označit na vlastní náklady budovu číslem určeným hlavním městem
Prahou a udržovat ho v řádném stavu.

V případě  porušení této povinnosti se vlastníci budov vystavují nebezpečí udělení pokuty městskou
částí dle ustanovení § 29 odst. 8 cit. zákona.

Za odbor majetku a investic Z. Péterová.
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 Přistavení velkoobjemových kontejnerů ve  3. čtvrtletí roku 2006

červenec Toušická 8. 7. velkoobjemový  odpad
Netušilská x Brzická 8. 7. velkoobjemový odpad
Žehušická x Měšínská 8. 7. velkoobjemový odpad

srpen Rohožnická 8. 7. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 8. 7. velkoobjemový odpad
Hrádková x Svojšická 8. 7. velkoobjemový odpad

září Toušická (u spořitelny) 9. 9. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 9. 9. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 23. 9. velkoobjemový  odpad
Sudějovická x Holšická 23. 9. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,

elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

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

 M. Nejtková - OŽPD

Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v letním období přistaveny kontejnery na
rostlinný odpad. Využijte prosím kompostárnu biologického odpadu nebo sběrný dvůr v Horních
Počernicích. Pokud prokážete trvalý pobyt v Praze, můžete zde odložit odpad zdarma.

OŽPD – M. Nejtková

Kompostárna biologického odpadu v Praze

Kompostárna je určena:

● pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
● pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné ze-
leně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úpla-
tu sníženou oproti základnímu ceníku.
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Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi, substráty,
apod.

Provozní doba:

v době letního času: pondělí až pátek od 8 30 do 18 00 hodin 
 sobota od 8 30 do 15 00 hodin  

v době zimního času: pondělí až pátek od 8 30 do 17 00 hodin  
 sobota od 8 30 do 15 00 hodin 

Provozovatelem kompostárny je  firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz,
nebo na tel: č. 233 081 333.

Za OŽPD – M. Nejtková

Adresa: Chvalkovická 3
Praha 9 – Horní Počernice

Tel: 281 924 959

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
(v letním období do 18:00 hod)

So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu
- pneumatiky 25 Kč za kus

OŽPD – M. Nejtková
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OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1) V minulém čísle jsme si pře-
četli velmi dobrou zprávu
ohledně „Jámy Karel“. Jaký
bude další postup ohledně
budoucí podoby toho místa
ve středu obce? Bude o tom
nějaká veřejná diskuse s ob-
čany?
Právě tímto příspěvkem jsem

de facto veřejnou diskusi nastar-
tovala. Musím říct, že ohlasy na
tento způsob využití pozemku
„Jáma Karel“ byly velmi kladné. Do
dnešního dne nemám na stole
žádnou negativní př ipomínku.
Další postup bude následující.
V současné době se zpracovává
projektová studie na tuto stavbu,
a jakmile bude hotova, předstou-
pím nejdříve před komisi koncep-
ce a rozvoje a  po vyjádření jejího
stanoviska oficiálně představím
budoucí podobu Vám občanům.
Podoba stavby bude představena
jednak na půdě zastupitelstva,
zároveň i zde na stránkách zpra-
vodaje a i na informačních tabu-
lích na území městské části.

Samozřejmě, že prostor na při-
pomínky z řad občanů zde stále
je, ale myslím si, že v tomto pří-
padě se nejedná o připomínky
obsahové, ale spíše si počkám na

připomínky k celkovému vzhledu
stavby.

2) Kdy dojde k dlouho slibova-
nému vylepšení dětského
hřiště u mateřské školky
„Sluníčko“, které je v zahradě
základní školy. Na listopado-
vém setkání s rodiči to paní
starostka slibovala. Nyní je
konec školního roku a hřiště
se téměř nezměnilo….
Rada městské části uvolnila fi-

nanční prostředky na dovybavení
dětského hřiště přesně, jak jsem
slíbila. Máte pravdu, že příjemce,
v tomto případě základní a mateř-
ská škola, zatím tyto prostředky
na realizaci této akce v plném roz-
sahu neuvolnila. Osobně se budu
dotazovat v rámci možností a práv
zřizovatele, proč zatím tak učině-
no nebylo! Připadá mi nelogické,
aby po tak dlouhé době od uvol-
nění částky na zkvalitnění pobytu
našich dětí ve školce akce ještě
nebyla zreal izována. Je plně
v kompetenci vedení školy, kdy
a jak se svými prostředky naloží.
Pokud se ale jedná o dotaci z roz-
počtu městské části, myslím si, že
když je uvolněna na zařízení, kte-
ré je využitelné právě v tomto ob-

dobí, tj. venkovní sprcha a altán,
jak bylo avizováno v žádosti, je
nelogické učinit tak po ukončení
letní sezony. V příštím čísle Vám
sdělím stanovisko školy, proč tak
nebylo učiněno.

3) Objevily se informace o při-
pravované výstavbě Domu
seniorů. Je to skutečně prav-
da? Záměr je to chvályhodný!
Jaký je současný stav a kde
je možné zjistit další podrob-
nosti?
Městská část opravdu plánuje vý-

stavbu domu seniorů a to konkrétně
na Blatově. Jedná se o projekt, kdy
městská část vloží pozemky do této
akce a soukromý investor zafinancuje
výstavbu tohoto zařízení. V současné
době se dolaďují kritéria na vypsání
výběrového řízení, a to tak, aby byla
co netransparentnější a abychom
předešli možným komplikacím
v okamžiku výstavby. Máme již práv-
ní rozklad a v okamžiku, kdy čtete
tyto řádky, je tento konečný postup
již projednán v zastupitelstvu  a nic
nebrání vypsání výběrového říze-
ní.

Na otázky odpovídala starost-
ka MČ Praha 21 – pí Vlásenková

Rozhovor do Újezdského zpravodaje
K dnešnímu rozhovoru pro Újezdský zpravo-

daj jsem se sešel s podporučíkem Jitkou Baue-
rovou, která je vedoucí Místního oddělení Poli-

cie České republiky
Újezd nad Lesy. Míst-
ní oddělení sídlí v uli-
ci Lišická, čp. 1502, pro
bližší orientaci stačí
říci, že je to vedle Ma-
teřské školy Sedmi-
kráska. Místní odděle-
ní funguje v nepřetrži-
tém provozu, a pokud
tam budete potřebo-
vat zavolat, tak tele-
fonní číslo je 281 973
144. Místní oddělení

dále spadá pod Obvodní ředitelství Praha III, kte-
ré sídlí na Praze 8, v Trousilově ulici.

Slečno vedoucí, jak rozsáhlé území máte Vy
a vaši kolegové na starosti ?

Hranice obvodu Místního oddělení Policie ČR
Újezd nad Lesy kopíruje území městské části Prahy
21 – tj. do našeho „rajónu“ patří městské části Újezd
nad Lesy, Koloděje, Klánovice a Běchovice. O tuto
oblast se staráme 24 hodin denně.

Jak si celkově stojí „naše“ oblast ve srovnání
s ostatními v Praze co do počtu a závažnosti
trestných činů ?

Jedná se o poměrně klidnou oblast. Měsíčně evi-
dujeme kolem 50 trestných činů. To je jedno z nej-
menších čísel z pohledu celopražského srovnání.
A v rámci Obvodního ředitelství Praha III jsme na
tom absolutně nejlépe.
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Jaké druhy trestné činnosti řešíte nejčastěji ?
V tom výše uvedeném počtu trestných činů je to

nejčastěji vloupání do motorových vozidel a také
vloupání do rodinných domů či jejich novostaveb.
Odpovídá to charakteru regionu, co se týká vloupá-
ní do vozidel, nejedná se jen o celopražský problém,
ale o celorepublikový, ale co se týká vloupání do
novostaveb a rodinných domů – to je dáno zejména
tím, že jsme okrajová část Prahy, která se neustále
rozšiřuje a zvětšuje, sami víte, jak se podoba Újez-
du v posledních letech mění.

Co by jste doporučila spoluobčanům ohledně
vloupání do vozidel ?

Především aby se chovali obezřetně. Velmi často
řešíme případy, kdy si maminky nechají v autě na
sedadle položenou kabelku a odejdou „jen na 5 mi-
nut“ pro dítě do školky. Obdobě tatínkové takto čas-
to „zapomenou“ třeba notebook. A tahle chvilka zlo-
dějům stačí. Pohybují se kolem míst, kde je velká
koncentrace lidí – školy, školky, lékárna, zdravotní
středisko či restaurace – a čekají na svoji příleži-
tost. Kolikrát samotnou krádeží pachatel nezpůsobí
takovou škodu, ale často je daleko větší škoda způ-
sobena násilným vniknutím do vozidla, např. rozbi-
tím bočního okna. A o obíhání úřadů při vyřizování
nových dokladů ani nemluvím.

A pokud jde o rodinné domy ?
Základní pravidlo je stejné – chovejme se obe-

zřetně. Před námi je léto a horké noci. Je až s podi-
vem, kolik lidí nechává přes noc otevřené okno
v přízemí domu, třeba jen „větračku“, i když spí
v patře, a tak je přízemí vlastně prázdné. A to je
přesně situace, které dokáží zloději využít. Kdo má
nainstalované zabezpečovací zařízení měl by ho
skutečně používat. Pravidelně, a i na „krátkou“ dobu,
kdy opouští dům. Je potřeba zamykat své domy
i přes den, nenechávat klíče ve dveřích a nespolé-
hat na to, že když jsem na zahradě za domem, tak
se nám zatím nikdo nemůže pohybovat po domě.
Řada krádeží tak proběhne bohužel i přes den.

Slečno Bauerová, jak spolupracujete s měst-
skou policií ? Operujete téměř ve stejném regionu.

Spolupracujeme velmi dobře, vzájemně si pomá-
háme a o úkoly se dělíme. Policie ČR šetří zejména
trestné činy, což městské policii nepřísluší. Městská
se více zabývá přestupky, např. v dopravě či proti
veřejnému pořádku. S městskou policií stavíme
i společné hlídky a vzájemně se tak doplňujeme.

Slečno vedoucí, co Vy osobně si slibujete od
nového Zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích, který bude platit od 1. července 2006:

Vedení policie v současné době připravuje poky-
ny, v návaznosti na tento zákon, kterými se policis-
té budou po 1. červenci řídit, je proto předčasné
z naší strany zákon nějak hodnotit. Účelem zákona
však bylo, aby se situace na našich silnicích zlepši-
la, a to nejen tvrdšími postihy pro řidiče, ale třeba
i tím, že se zvětší pravomoci městské policie na úse-
ku dopravy. Samozřejmě nejen řidiči, ale i policisté
očekávají, co „nový zákon“ přinese v praxi.

Na jaké oblasti a aktivity by jste se chtěla
v pozici vedoucí Místního oddělení Policie ČR
zaměřit ?

Určitě je to snaha „dostat policisty více do ulic“.
Je mi jasné, že přítomnost policistů na ulicích půso-
bí jednoznačně preventivně. A to je můj cíl i pro ob-
last Prahy 21. Ale stále ještě platí, že práce policie
je zatížena přílišnou administrativou. S tím se však
budeme asi ještě nějakou dobu potýkat.

Slečno Bauerová, co byste vzkázala čtenářům
Újezdského zpravodaje ?

Já bych chtěla čtenáře ÚZ požádat, ať jsou hlav-
ně opatrní na své věci, svůj majetek, ale také ať jsou
vnímaví vůči svému okolí. Ať se nebojí nám oznámit
jakékoliv podezření ze spáchání trestného činu,
zvláště pak, pokud třeba vidí pachatele na místě
činu, ať nám toto podezření ihned nahlásí. Pomo-
hou tím nejen svému okolí, ale i sami sobě!

Děkuji za rozhovor !
Tomáš Vaníček

ROZHOVORY S LIDMI

Projektová výuka – Naše obec
Minulý rok  jsme věnovali projektové dny 60. vý-

ročí 2. světové války, letos jsme se ve dnech 17.
a 18. května zabývali Prahou a svou obcí. Druhý stu-
peň zpracovává informace k jednotlivým tématům
a poté je další den prezentuje  žákům prvního stupně.

Každá třída  seznamovala své mladší spolužáky
s Újezdem z jiného hlediska; byly dílny se zaměře-
ním přírodovědným,historickým,výtvarným a drama-

tickým , jakož i statistika a počítačová prezentace
současného Újezda a vznikla rovněž prostorová
mapa naší obce, o kterou se zasloužil svou ochot-
nou a vstřícnou spoluprací při vyhledání podkladů
na stavebním odboru MÚ pan Jan Kupr, za což mu
vřele děkujeme.

Několik dvojic žákovských  reportérů si vybralo
dílny, o kterých chtěli napsat, a některým se to moc
povedlo.
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Autorka Lucie Maroušková 6.A:

Co žije a roste v Újezdě

S paní učitelkami Brouskovou a Voloveckou se vy-
dala 6.C a několik reportérů na lov faktů. Všichni
vyrazili směr Klánovický les. Celý náš pobyt v přírodě
byl doprovázen neustálým otravným deštěm. První
civilizací na dohled se stalo mraveniště. Jeho oby-
vatelé nás však nehodlali pustit do domu, a tak jsme
museli dál.

Spoustu dětí zaujala PŘÍRODNÍ REZERVACE.
Každý si přečetl, jaká chráněná zvířata a rostliny náš
les skrývá, jako např.:  žluna zelená a kosatec žlutý.
Na cestě byly velmi populární malé housenky a pod
stromy se nacházelo množství malých doubků, bu-
doucích mohutných stromů.

Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina něco
zajímavého zjistila. Všichni včetně reportérů se shod-
li na jednom: buď přestane pršet, nebo se jim úplně
rozmočí sešity s poznámkami.
Kdyby lesní lavičky nebyly mokré a špinavé, určitě
by se na nich spousta žáků ráda uvelebila.
Cestou nás doprovázely i veverky. Každý student
s fotoaparátem chtěl, aby nenápadné zvířátko lezou-
cí po stromech bylo zvěčněno na jeho obrázku.

U rybníka v jedné dutině stromu objevili žáci scho-
vávající se před deštěm pavoučí civilizaci. Pod ten-
to strom by se neschoval ten, kterému tento osmi-

Na cestě jsme potkávali tolik vody, že už si někte-
ří připravovali rybářské pruty. Dostalo se jim větší
příležitosti, když jsme došli k rybníku. Většina lidí se
ale schovala před deštěm a jeden z nich jako na-
schvál objevil ceduli se zákazem rybaření.

Housenky nás stále doprovázely tak jako mokrý
déšť. Sprška kapek se neprodleně a libovolně měni-
la na lijáky a kraťoučká sucha.
Nikdo také nepřehlédl záhadnou ceduli o zaniklé
vesničce Slavětice, která byla naposledy spatřena
v 16.století.

Možná, že právě tuto vesničku déšť vyplavil. Ví-
dány byly i hromady dříví, jako by tu kdysi možná
sídlili bobři.

nohý druh hmyzu nahání hrůzu a vyvolává nečeka-
né záchvaty strachu.

Zpátky jsme se vrátili blátivou cestou. Spousta
žáků měla mokré oblečení. Ti záviděli PŘEDVÍDA-
VÝM A MOUDRÝM (m)učitelkám, které si rozumně
vzaly deštníky a pláštěnky.

Nová tvář Újezda

Celá třída paní učitelky Najmanové včetně jí samé
měla plné ruce práce. Žáci byli rozděleni na dvě sku-
piny. Snaží se ztvárnit výtvarné návrhy, které by ješ-
tě více zkrášlily prostředí Újezda na Lesy, což patří
právě k jejich projektu. Z novinového papíru žáci rolují
tyče a z těch vytvářejí neuvěřitelné stavby, jako např.
fontánu, která by se do Újezda vážně hodila, a most,
který by sám Picasso nerozeznal od Tower Bridge:

Na každou skupinu padl stavební úkol. Všechny
členy třídy 6.A postup projektu velmi bavil.

V jisté chvíli se Tower Bridge rázem proměnil na
malou lávku. Ze zvláštních a tajných zdrojů jsme zjis-
tili, že příčinou stavby nového mostu bylo zničení



13

ZE ŠKOLY

starého. Most prý vypadal na brzké spadnutí, a tak
byl naštvaně rozkopán.

Zde můžete vidět nový lávko-most.
Muselo se také nově vymalovat okolí vody. Tráva,

voda, květiny. Každý měl spoustu práce. I ti, co měli
předešlý den práci s fontánou, pomáhali. Někteří ani
neměli čas na interview.

Ptali jsme se stavitelů mostu i kašny, co bylo asi
tak nejtěžší. Nejčastějšími odpověďmi byly tyto:
● „Byla to konstrukce.“
● „Konstrukce a stěny kašny.“
● „Zdi u fontány.“
● „Konstrukce prvního mostu. Pak vše bylo nanic!“
● „Ostatní  to tak baví, že mě nic nenechali udě-

lat!!!“
Na konci všichni žáci nacvičovali proslov pro ná-

vštěvníky, kteří se neustále a i opakovaně hrnuli.
Žáci první třídy byli hlavně okouzleni peněžním

příspěvkem na dně kašny. Tento příspěvek samo-
zřejmě padne na výstavbu těchto projektů. Prázdný
plácek za Lidlem bude úžasně vyzdoben. Kéž by se
tam tyto stavby brzy ocitly. Pravděpodobnost je vel-
mi vysoká. Navíc se všem projekty líbily. Dokonce
naši architekti slyšeli, že jejich výtvor je nejhezčí,
který dosud kdo viděl, i ředitel školy Miroslav Kurka
stavbu lávko-mostu a kašny u Lidlu schválil.

Autorky Tereza Drtinová a Kateřina Křivánková 8.A:

Třída 8.C pod vedením paní učitelky Marvanové
zaznamenávala stručně pražské pověsti,k nim při-
pojovali vlastnoručně namalované obrázky/ do kte-
rých se jim moc nechtělo/ a fotografie. Pro ostatní
připravili soutěž v poznávání památek. Pražské po-
věsti zdařile zdramatizovali žáci 7.A pod vedením
paní učitelky Figránové.

Žáci 6.B zahráli pověst o Vídrholeckých loupež-
nících podle svého vlastního a velmi vtipného scé-
náře.Nápovědou při zkouškách byla paní učitelka Va-
lentová a spolužáci. S divadélkem všichni sklidili
úspěch, potažmo potlesk.

S paní učitelkou Jančovou měla 8.A představit dě-
tem trojnásobného čestného občana Stanislava Krau-
se. První den projektu navštívila osmáky vzácná ná-
vštěva, manželka S. Krause paní Krausová a paní
učitelka dr. Jirásková. Ty jim vyprávěly o jeho životě,
co všechno prožil za války, jak učil v naší škole a jaký
to byl člověk. Žáci připravili mapu, do které zakreslili
místa bojů Standy Krause, vlajku Pouštních krys
a fotografie. Druhý den přednesli připravené pásmo.

Projektových dnů se snad každý rád zúčastňuje,
protože je to příjemné zpestření, kdy se nemusíme
učit.
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KVĚTEN A ČERVEN NA I. STUPNI  MASARYKOVY ZŠ

31.5. Kino Imax – Safari
 

1.6. Den prevence
Vystoupení na vernisáži dětských prací
„Újezdské děti malují svoji rodinu a svou obec“

2.6. Školní výlet - Babiččino údolí: Oživení postav
z Babičky

6.6. Focení I. stupně
7.6. Divadlo Na Fidlovačce - Divotvorný hrnec

Družina – divadelní kroužek Všehochuť: Sně-
huláčí rodinka letí na měsíc
( vystoupení pro MŠ a žáky 1. tříd )

8.6. Družina – divadelní kroužek Všehochuť: Sně-
huláčí rodinka letí na měsíc
( vystoupení pro rodiče )
Technické muzeum

12.6. Divadlo Minor - Popelka
          Škola v přírodě – Orlík

13.6. Divadlo Minor – Klapzubova jedenáctka
Exkurze Depo metro
Exkurze Letiště Kbely

14.6. Škola v přírodě – Jizerské hory
19.6. Školní výlet – Perníková chaloupka u Pardu-

bic
Školní výlet – Koněpruské jeskyně

22.6. Školní výlet – Český Šternberk, Kačina, Kut-
ná Hora
Třídní vystoupení pro rodiče

26.6. Výlet parníkem – Labe, Vltava
30.6. Konec školního roku

 
Za Klub rodičů a přátel školy – pí Danielová

Poslední dva měsíce školního roku byly velmi
pestré – exkurze, celodenní výlety, divadla, kina
a školy v přírodě. Děti z naší školy se zapojily do
akcí, které organizovaly újezdské spolky a sdružení
ve spolupráci s MČ Praha 21:

Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou
sovou : děti z výtvarného kroužku Tvořílek vyrobily
pro všechny účastníky závodu medaile – keramické
sovičky.

Vernisáž dětských prací „Újezdské děti malují
svoji rodinu  a svou obec“: vystoupení s flétnami,
básničkami a tancem a divadelní představení o za-
ložení Prahy a pražském orloji.
 

Den prevence
Škola si připravila na Den dětí program zaměře-

ný na chování v mimořádných situacích. Jednotlivé
činnosti byly přizpůsobeny věku dětí . Na I. stupni si
děti mohly prohlédnout policejní a hasičské auto,
seznámily se s pravidly silničního provozu, proběh-
ly prakt ické ukázky zdravovědy a beseda
s dobrovolným hasičem.
 

Exkurze, výlety, školy v přírodě, divadla
2.5. Exkurze - památník Lidice a Lány ( Muzeum

T.G. Masaryka )
4.5. Botanicus – Ostrá nad Labem
9.5. Ředitelský den

Škola v přírodě – Šumava Stožec
10.5. Botanicus – Ostrá nad Labem

Plzeň – ZOO a Dinopark
11.5. Botanicus – Ostrá nad Labem
16.5. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

   17.- 18.5. Projektové dny – Moje město a obec
17.5. každá třída měla svůj program na dané téma

( výlety pěšky nebo na kole, exkurze,
besedy, divadla, výtvarné práce )

18.5. II. stupeň  připravil pro žáky I. stupně celo-
denní program na dané téma

20.5. Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou
sovou
( děti z výtvarného kroužku Tvořílek vyrobily
pro všechny účastníky závodu
medaile – keramické sovičky )

22.5. Hudební studio Rolnička – O začarovaném
klarinetu
Škola v přírodě Jizerské hory – Lučany nad -
Nisou

25.5. Technické muzeum
27.5. Škola v přírodě Lučany nad Nisou
29.5. Exkurze Plzeň Panasonic
30.5. Klánovický dětský sbor Clareiton chorale –

H.CH. Andersen v písních
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Vážení spoluobčané,

za pomoci MČ Praha 21 bylo u školní budovy
I. stupně postupně vybudováno dětské hřiště. Jeho
součástí je i pískoviště, které zatím není možno po-
užívat. Hledáme touto cestou sponzora, který by nám
byl ochoten zajistit písek do pískoviště.

Za Klub rodičů a přátel školy - Danielová
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Pohádkový les
v sobotu 3. června dopoledne

se z obyčejného lesa z sídlištěm
Rohožník stal na několik hodin
Les pohádkový.  Děti z Mateřské
školky Sluníčko, jejich rodiče i
náhodní výletníci se tam mohli
potkat třeba s Popelkou, vodní-
kem, ježibabou, hladovým vlkem
nebo také s kocourem v botách či
dokonce s králíky v klobouku.

Nebyla to pro děti jen tak jed-

noduchá procházka lesem – mu-
sely splnit  řadu „pohádkových“
úkolů. Zkuste si sami někdy nakr-
mit pohádkového vlka natolik, aby
nechtěl sežrat babičku, pomoci
vodníkovi nachytat mrštné rybič-
ky, přebrat Popelce kilo hrachu
v ošatce nebo nazdobit ježibabě
její perníček, na který chce nalá-
kat Jeníčka a Mařenku. Ale všech-
ny děti to úspěšně zvládly, a proto

jim v samém konci Pohádkového
lesa mohli loupežníci vydat i dra-
hocenný poklad.

A společné zážitky pak mezi
sebou i s rodiči rádi znova probra-
ly u ohně a opékaných „buřtů“.

Poděkování patří všem rodičům
a paním učitelkám, kteří se na pří-
pravě Pohádkového lesa aktivně
podíleli.  

Za rodiče dětí MŠ Sluníčko
Tomáš Vaníček a  Michael

Hartman

Květen a červen v naší 1. MŠ
Květen a červen byl v naší školce ve znamení ne-

jednoho překvapení.
Nejprve jsme se zúčastnili sportovních her na hřiš-

ti v Běchovicích. Za velkého fandění přihlížejících
dosáhly děti velmi hezkých výsledků.

Maketou „Křižovatky“ a „Blatovského rybníka“, kte-
ré byly společnou prací všech kamarádů, jsme při-

spěli na výstavu „Újezd očima dětí“ , která se kona-
la v prostorách muzea v areálu školy.Za naši snahu
jsme byli oceněni pěknou cenou – výtvarným mate-
r iálem.Úspěchu dosáhla i  dvě naše děvčata
v individuální soutěži. Práce všech dětí si mohli spo-
luobčané prohlédnout v prostorách muzea po celý
měsíc červen.
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CO NOVÉHO V BABY CENTRU „V ZAHRADĚ“

Také dětičky z našeho Baby
centra už se těší na léto, sluníč-
ko, vodu a hlavně společné dovo-
lené se svými rodiči a prarodiči.
Abychom jim tento čas co nejvíce
zpříjemnili, udělali jsme si skuteč-
ně mořskou výzdobu - všude v Baby
centru teď „plavou“ papírové ryb-

takto velký prostor ideální. Nako-
nec jsme si společně zazpívali
a zatancovali a závěrem jsme se
naučili i několik relaxačních cviků.
Dětem se pobyt v tělocvičně moc
líbil, tak si ho na podzim určitě zo-
pakujeme.

Také v našem Baby centru se
samozřejmě slavi l
MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTÍ.
  Připravili jsme ho ve

stylu hledání indián-
ského pokladu. Už ně-
kolik dnů předem jsme
si připravovali indián-
ské masky a učili se
indiánské básničky.
  Děti měly k dispozi-

ci indiánskou mapu se
sedmi stanovišti. Tato
stanoviště musely nej-

dříve podle značek najít a postup-
ně na nich plnily růz-
né úkoly. Za splněný
úkol pak dostaly do
své indiánské knížky
př íslušné razítko.
I když 1. června tro-
chu pršelo, část tajné
trasy probíhala venku
a možná to bylo ještě
dobrodružnější. Když
všichni splnili všechny
úkoly, následoval po-
slední úkol - hledání
indiánského týpí. Bylo
schováno důkladně

v zahradě, ale jeho nalezení bylo
korunováno sladkou odměnou.

I přes nepřízeň počasí se akce
velmi vydařila a věříme že na ni
naši malí indiáni budou ještě dlou-
ho vzpomínat.

Závěrem bychom rádi informo-
vali všechny újezdské maminky,
že Baby centrum je v provozu také
v létě, a to každý všední den od
7.30 do 17.30, jak pro pravidelnou,
tak pro příležitostnou docházku dětí
od 2 do 6 let. Více informací je na
www.vzahrade.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

OS Nová žena,
provozovatel Baby centra

V ZAHRADĚ

Den dětí jsme zahájili výbornou svačinkou, za kte-
rou musíme podělovávat především našim rodi-
čům.Dále jsme využili možnosti zhlédnout ukázky
práce psovodů,hasičů a městské policie. Kamarády
uchvátila především prohlídka jejich techniky a mož-
nost osobně si ji vyzkoušet. Dopoledne bylo zakon-
čeno diskotékou a bohatou tombolou.Děti odcháze-
ly spokojené a s velikým úsměvem na tváři.
6. června jsme se vydali na celodenní výlet na zá-
mek Kratochvíle. Děti velice zaujaly vystavené po-
hádkové postavy,zejména ty z večerníčků. Nádher-
ně upravený zámecký park nás pak zlákal k malé
procházce.Oběd byl zajištěn v nedaleké restauraci.

Kuřátko a bramborová kaše dětem moc chutnaly.
Jelikož se kvapem blížil konec školního roku, muse-
li jsme se rozloučit s našimi předškoláky a pasovat
je na školáky. To se událo dne 14.6.2006, hned po
odpoledním divadelním představení.. Nebylo to však
rozloučení jen s dětmi, ale i s rodiči. Posezení a po-
hoštění bylo velmi hezké. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří přispěli nějakou tou dobrůtkou.
Na úplný závěr školního roku jsme navštívili oboru
u zámku Žleby, kde jsme zhlédli ukázku výcviku drav-
ců, krmení bílých jelenů a šermířské představení.
Tímto se s Vámi všemi loučíme, přejeme krásné
prázdniny a těšíme se opět v září na shledanou.

Za celou  MŠ Jarka Mazáčová

ky, krabi, v písku se ukrývají muš-
le. Na zahradě v bazénku si před-
stavujeme, že jsme u moře, nako-
nec vody i písku tu máme dost
a dost.

Abychom si před létem pořád-
ně protáhli tělo, vzali jsme tento-
krát naše malé špunty do velké tě-
locvičny. Po pořádné rozcvičce
s písničkami a říkadly se děti vět-
šinou poprvé v životě seznámily
s různými druhy nářadí. Postavili
jsme si opičí dráhu na které se
všichni dosytosti vyřádili.

Pak jsme si hráli různé hry s do-
nesenými pomůckami, na které je
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Újezdské muzeum informuje
Ve čtvrtek 1. června byla slavnostní vernisáží za-

hájena poslední výstava letošní předprázdninové
sezóny Újezdského muzea. Výstava soustředila
všechny vítězné a většinu dalších obrazů i trojroz-
měrných objektů ze soutěže „Újezdské děti a mlá-
dež malují svoji obec a rodinu“.

Když jsme na jaře vyhlašovali tuto soutěž, nena-
lézali jsme zpočátku příliš nadšené ohlasy. Tím více
překvapivé bylo pozorovat, jak se do tvorby obrázků
i montáží komplexů postupně zapojovali nejen děti,
ale i jejich učitelky a, co je zvlášť milé, i jejich rodiče.

Co dokáže vzájemná spolupráce vedení školy,
učitelek a rodičů, aby z dětí „dostali“ to nejlepší, byl
komplex budov sídliště a prostor újezdského rybníč-
ku vytvořený v mateřské škole Rohožník vedené

paní ředitelkou Štolcbartovou.Tento komplex obdr-
žel právem mimořádnou cenu.

Soutěžní porota pod předsednictvím pražské vý-
tvarnice a galeristky paní Romany Strnadové oprav-
du neměla lehký úkol. Děti ukázaly, že mají nejen
výborný postřeh pro volbu svých námětů, ale že ně-
které z nich mají i skutečný talent. Myslím, že to je
dostačujícím důvodem, abychom zde vytvořili tradi-
ci bienále či trienále takovýchto soutěží a výstav.
Soutěž byla rozdělena do několika kategorií.
1. děti předškolního věku
2. žáci 1. stupně ZŠ
3. žáci 2. stupně ZŠ
4. jednotlivci a kolektivy

Jako hosté byli pozvání studenti z újezdských škol.
Vernisáž i prezentace výtvorů mládeže ukázaly

velice pozitivní momenty

ZE ŠKOLY

Zprávičky z naší školičky.

V červnu jsme měli v naší mateřské škole Sedmi-
krásce skutečně nabitý program. Dětem se moc lí-
bilo ve svíčkárně v Šestajovicích, dokonce si domů
každý odnesl vlastnoručně ozdobenou svíčku.Další
den jsme po dlouhém a náročném hledání objevili
poklad loupežníka „Buráska“, ukrytý v našem lese.
Takže už ho nikdo nehledejte, poklad jsme odnesli
a celý snědli! Také při dnu plným soutěží a her se
děti dostatečně vyřádily, při karnevalu se zase pro-
měnily v pohádkové bytosti. Potom jsme se vypravili
do Hrusic za kocourem Mikešem. Tam si děti nad-
šeně zasoutěžily s živým Mikešem, vílou Puškvor-
kou a čarodějnicemi. Líbilo se jim i muzeum plné
krásných obrázků J. Lady a každý si odvezl i dárek
na památku. Nyní nám panují tropická vedra, a tak

se naše zahrada proměnila na „pláž“. Děti se cákají
v bazénku, všude voní opalovací krém a radost
z létních dnů. Už se všichni těšíme na páteční tábo-
rák a noční spaní ve stanech. Nakonec nás čeká
rozloučení s našimi školáčky. Věříme, že u nás pro-
žili krásný kousek dětství a že na ni budou rádi vzpo-
mínat.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem ochotným
a milým lidem, pracovníkům MÚ a rodičům za spo-
lupráci a těšíme se i na její pokračování v příštím
školním roce. Přejeme všem krásné prožití jejich do-
volené, hodně sluníčka a stále dobrou náladu.

A co teď? No přece: hurá na prázdniny!   
                                                                                                                                                      

Martina Kubová
Mateřská škola Sedmikráska
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1. téměř příkladná spolupráce vedení škol – učitelé
– rodiče

2. jak mohou zájmová sdružení a organizace přispět
k úspěšné pomoci školám
Proto bych chtěl poděkovat především oběma spo-

lupořadatelům i úřadu městské části Prahy 21 –
Újezd nad Lesy v čele s paní starostkou Andreou Vlá-
senkovou a zájmovému sdružení Maminy z Újezd-
ské roviny. Zvláště paní Ing. Evě Danielové, která
svou aktivitou byla tou „hybatelkou“ mezi školami
a muzejní radou. To, jak děti připravovaly některé
své výtvory, nacvičovaly scénky v rámci školy
v přírodě a jak se tím doslova nadchly, bylo výsled-
kem právě té spolupráce. Zde zvláště děkujeme pa-
ním učitelkám  Tmějové, Valentové a Daušové.

Je potěšitelné, že práci učitelek ZŠ zaštiťuje pan
ředitel ZŠ Mgr. Miroslav Kurka jak umožněním této
činnosti na škole, tak i vedením celého pedagogic-
kého kolektivu, aby vhodně využívali návštěvu
muzea se svými třídami při tvorbě svých výchovně
vzdělávacích plánů. Do tohoto hezkého vztahu ZŠ –
ÚMČ zajisté patří i obětavá pomoc pana školníka
Volfa při instalaci výstavy. K téměř rodinné atmosfé-
ře vernisáže přispělo velice chutné občerstvení, které
z vlastních zdrojů připravily Maminy z újezdské ro-
viny. Milý vztah ke „své“ škole ukázali i manželé Tro-
jánkovi, kteří ve velmi komplikované době, kterou
procházejí vesměs obchody se smíšeným zbožím,
se spolupodíleli na spokojenosti návštěvníků.

Touto výstavou se končí jakési dvouleté provizo-
rium Újezdského muzea.

28. října 2006 bude slavnostně otevřena stálá ex-
pozice Újezdského muzea, jehož mottem je „Pro-
měny pražské periférie od konce 19. století do sou-
časnosti“.

Za pomoc v uplynulých dvou letech od 28.10. 2004
při vybavování muzea a organizaci všech osmi vý-
stav chci poděkovat především vedení MČ Praha 21
– Újezd nad Lesy, všem členům Rady Újezdského
muzea i všem členům organizací, kteří u nás vysta-
vovali.

Věřím, že újezdští občané nám i v budoucnu za-
chovají svou přízeň. My věříme, že jim od podzimu
2006, ale zejména i později, až se naše minimuze-
um prostorově rozroste v „opravdové muzeum“, bu-
deme sloužit jako spojnice mezi minulostí a součas-
ným životem obce.

Všem našim návštěvníkům i příznivcům přejeme
co nejkrásněji prožité prázdniny a dovolenou.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MR ÚMČ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

KATEGORIE PŘEDŠKOLÁCI
1. místo : Veronika Hájková ( 4 roky )
2. místo : Kateřina Dubová  ( 5 let )

Andrea Meyerová ( 6 let )
3. místo : Kristýna Kubová ( 6 let )

Ludvík  Bouška ( 6 let )

Zvláštní cena poroty  -  kolektivní práce

1. místo : MŠ Rohožník
2. místo : MŠ  Čentická

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI – I. STUPEŇ ZŠ
1. místo : Marie Eibichová ( 7 let )

Michaela Šimůnková ( 10 let )
2. místo : Daniela Hrubá ( 8 let )

Michal Janeček ( 7 let )
3. místo : Magdalena Hraníková ( 8 let )

Tomáš Dvořák ( 7 let )

Zvláštní cena poroty  - kolektivní práce

1. místo : Leporelo „Naše obec Újezd nad Lesy“
Klub šikovných dětí

KULTURA
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti a mládež

autor dílo

Bar Frank Hudební nástroje
Cohnová Rachel Perníková panenka
Daltonová Annie Falešná stopa
Dietrichová Katharina Kouzlo korálků
Disney Walt Divočina
Eliassen Ruben Ebenová pyramida
Gerber Michael Barry Trotter a Nestydatá

parodie
Moers Walter Rumo. Zázraky v tmách
Petiška Eduard O nejbohatším vrabci na

světě
Strong Jeremy Smeťák. Šílenej život

obyčejnýho cvoka
Westonová Carol Deník Melanie Martinové

Pro dospělé

Barone Sam Obránce
Bartelová Judith Sande Holokaust. Ztracená slova
Bednaříková Jarmila Stěhování národů a východ

Evropy
Bedrníček Pavel Obce vůkolní
Bereuter Elmar Děti osudu
Berry -Dee Christoph Zpověď sériových vrahů
Brownová Sandra Chuť lásky
Buckleyová Veronica Královna Kristýna
Cohen Herb Umění vyjednávat
Connor Beverly Tajemství oběšenců
Cornwellová Patricia Stopa
Crummenerl Rainer Moře a oceány
Čejka Jaroslav Milování se lví ozvěnou
Dance Peter Ulity a lastury
David Petr Za strašidly do lesů a skal
Frýbort Pavel Agentura
Fuchsová Irena Když Anna utekla
Gaiman Neil Anansiho chlapci
Gavaldaová Anna Prostě spolu
Gerritsenová Tess Hříšnice
Glucková Doris Umlčená
Goody Jack Proměny rodiny v evropské

historii

2. místo : Újezd nad Lesy a škola
Miroslava Beranová
Tomáš Bláha
Lucie Piková
Ráchel Sikorová
Kristýna Stiborová
Tomáš Urban
( 9 a 10 let  –  společná práce dětí 3.B )

3. místo : Škola a cukrárna v Újezdě nad Lesy
Monika Dvořáková
Martin Dvořák
Anna Svobodová
( 9 a 10 let – společná práce dětí 3.C )

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI – II. STUPEŇ ZŠ
1. místo : Loupežnice – Simona Hejlová,

Barbora Koubová, Blanka Kováčová,
Žaneta Sovadinová
Loupežník z Vidrholce – Ladislav
Schmidt, Petra Šulcová
Petrovský loupežník v lese Vidrholci
-  Petr Šmat
( 12 a 13 let – společná práce dětí z 6.B )

2. místo : Jezírko s mostem – František Blín,
David Kupka, Kateřina Laznová,

Tereza Masopustová, Milan Mažgút,
Sandra Procházková, Jan Vágner
Kašna s fontánou – Denisa Drdlová,
Tereza Dubská, Klára Fitznerová, Michal
Horčička, Marie Kubátová, Anna
Meskařová, Daniel Podlipný, Andrea
Procházková, Kateřina Smékalová
( 12 a 13 let – společná práce dětí  6.A )

3. místo : Naše škola 3 x jinak  - Daniela
Lekičová, Anna Literová, Lucie
Staňková
( 12 a13 let – společná práce děvčat 6.B )

4. místo : Újezd nad Lesy – 9.A

KATEGORIE STŘEDOŠKOLÁCI,
VYSOKOŠKOLÁCI

Zvláštní cena

Řezbářské práce: Anglický šíp a Sova
- Petr Klíma a Petr Macháček

SOUČÁSTÍ VÝSTAVY JE SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ 5.A
„ PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ “
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KULTURA

autor dílo

Havel Jiří Smějeme se celý rok
Hercíková Iva Možná ho najdeš na ulici
Howardová Linda Líbej mě když spím
Iggulden Conn Císař - Smrt králů
Iggulden Conn Císař - Brány Říma
Iggulden Conn Císař - Brány Říma
James Dorothy Phyll Maják
Javořická Vlasta Malá, ale naše
Kalla Daniel Pandemie
Kerrigan John Překvapivý útok
Klíma Vladimír Bohům patří úlitba
Kludas Arnold Lodě
Kohout Lukáš Falešný asistent na křídlech
Kubátová Marie Arcidědkové
Laney Marti Olsen Jste introvert?
Laubeová Lydia Za závojem
Lažanská Iveta Touhy pubertální stařeny
Leigh Eduardo Královské vraždění
Lewis Brenda Ralphová Moderní dějiny v kostce
Lewis Sinclair Krev královská
Lustig Arnošt Lea z Leeuwardenu
Lustig Arnošt Colette, dívka z Antveerp
Mac Loughlin Seán Světová náboženství

v kostce

Merle Robert Víkend na Zuydcoote
Monsignyová Jacqueline Já, Jackie Kennedyová
Newman Sharan Ďáblovy dveře
Normanová Diana Dáma s hedvábnou maskou
Paclová Elena Udělej, naučíš se to pak
Paschoová Katina Adriana
Patterson James Dům na pláži
Prachet Terry Buch!
Svátek Josef Pražský kat
Svobodová Vlasta Co napsal ještě život
Toufar Pavel Osudy alchymistů
Ubelacker Erich Planety a lety do vesmíru
Valerián Luboš Bratrstvo tajných hrobů
Veselý Luboš Xaver Křížový výslech

na Frekvenci 1
Viewegh Michal Báječný rok /deník 2005/
Wollzenmuller Franz Běhání

Slovenská republika

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní doba:
pondělí 10.00 hod - 11.00 hod. a 11.30 hod - 18.00 hod
středa 10.00 hod - 11.00 hod a 11.30 hod - 17.00 hod
pátek 10.00 hod - 11.00 hod a 11.30 hod - 16.00 hod

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864

Upozornění pro čtenáře místní knihovny
Místní veřejná knihovna upozorňuje čtenáře, že v době od 10. 7 do 4.8. 2006 bude knihovna uzavřena.

Bude čerpána řádná dovolená.
Hezké prožití prázdnin a dovolených s knihou Vám přeje

Marie Tomaidesová - knihovnice

PŘIHLÁŠKA DO HUDEBNÍCH KURZŮ

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Bude ve školním roce 2006/2007 opět pořádat hudební kurzy

Pro děti i dospělé

Vyučovat se bude hra na tyto nástroje: ● kytara
● flétna
● klavír
● klávesy

Již dnes se můžete přihlásit v knihovně a kdykoliv v době provozu knihovny! Případně na tel: 281 973 864,
nebo e mail: mlkpraha21@seznam.cz

Fyzická zápis se uskuteční 11. září 2006 v 17:00 hod zde v knihovně.
Marie Tomaidesová
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KulturKulturKulturKulturKulturní centrum Beseda - prní centrum Beseda - prní centrum Beseda - prní centrum Beseda - prní centrum Beseda - program na čerogram na čerogram na čerogram na čerogram na červenec a srpen  2006venec a srpen  2006venec a srpen  2006venec a srpen  2006venec a srpen  2006
H u d e b n í  l é t o  v  K l á n o v i c í c h

KULTURA

Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstř íku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, v ložka
č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.) : 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

Pátek, 14.7.,19.00 hod.    KONCERT – VLADIMÍR NESVEDA

Pátek, 21.7.,19.00 hod.    KONCERT – SKUPINA PILGRIM PIMPLE

Pátek, 4.8., 19.00 hod. KONCERT – SKUPINA PALM JAM

Pátek, 18.8.,19.00 hod.    KONCERT – SKUPINA LACHOUT (OLYMPIC REVIVAL)
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KULTURA

Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstř íku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, v ložka
č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.) : 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http: / /www.klanovickeforum.cz

Pátek, 25.8.,19.00 hod.    KONCERT – SKUPINA TANGOBAND

Pátek, 1.9.,19.00 hod.    KONCERT – SKUPINA CONFLUENCE

Memoriál Oldřicha Hanzala
I I I .  R O Č N Í K  T U R N A J E  M L Á D E Ž E  V  M A L É  K O PA N É
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ZAHRÁDKA

Zahrádka o prázdninách
V tomto krátkém povídání musíme stihnout dva

letní měsíce, červenec – začátek prázdnin a srpen -
jejich konec. I to nám napovídá, že i na zahrádce je
přelom ve sklizni na jaře vysázené zeleniny a počá-
tek další podzimní sklizně, okrasná zahrada se nám
odvděčí za naší celoroční práci bez přestávky.

Okrasná zahrada.

Za sucha rostliny vydatně zaléváme, zejména ty,
které jsme zasadili v letošním roce. Při zálivce ne-
zapomínáme na skalku, neboť skalničky za suché-
ho a teplého počasí trpí nedostatkem vláhy. Podle
potřeby je též přihnojujeme, nejlépe plným hnojivem
s vyšším obsahem fosforu a draslíku.  Hnojení pod-
poří kvetení a vyzrávání stonků. Pokud nám astry
začínají vadnout a odumírat, postříkáme je příprav-
kem FUNDAZOL - jedná se fuzariózu. Nemocné rost-
liny spálíme a na stejném místě je nepěstujeme 5 –
7 let. Starší trsy cibulovin – narcisy, tulipány, hyacin-
ty a další, které méně kvetou, vyzvedneme ze země,
rozdělíme, očistíme a uskladníme na teplém vzduš-
ném místě do podzimní výsadby. Od konce červen-
ce do začátku září je správná doba na vysazování
kosatců bradatých. U sazenic zkrátíme listy na po-
lovinu a sázíme mělce tak, aby horní část oddenku
byla mírně nad zemí. Na stanovišti je necháváme
zpravidla 5 roků a pak je přesazujeme na jiné místo.
Je rovněž vhodná doba na přesazování pivoněk.
Pokud je teplé a vlhké počasí postříkáme borovice
přípravky DITHANE nebo NOVOZIR proti sypavce
borové, která způsobuje hnědnutí a předčasné opa-
dávání jehličí. Pokud se nám na růžích objeví černá
skvrnitost listů, použijeme stejný postřik jako na
borovice. Nové letorosty vistárií zaštípneme za 3. –
4. listem, tím podpoříme jejich kvetení v příštím roce.
Trávník pravidelně sekáme za suchého počasí a ani
na něho nezapomínáme se zálivkou. V srpnu je
správná doba na zakládání nového trávníku, případ-
ně vylepšení stávajícího.

Zeleninová zahrada.

Záhony uvolněné po sklizni  raných zelenin vyu-
žijeme pro pěstování podzimních druhů jako je sa-
lát, pekingské zelí, ředkve, ředkvičky. Když nechce-
me již nic pěstovat, nenecháme záhony na pospas
plevelům a osejeme je peluškou, luskoobilními směs-
kami, hořčicí nebo svazenkou na zelené hnojení. Za
sucha zeleninu vydatně zaléváme, ale druhy náchyl-
né k houbovým chorobám, tj. rajčata, okurky, celer
zaléváme zásadně konví bez kropáče ke kořenům
rostlin. Při vlhkém počasí rostliny předešle jmeno-
vané postříkáme přípravkem KUPRIKOL proti plís-
ňovým chorobám. Můžeme použít i jiný přípravek,
ale bedlivě sledujeme  ochrannou lhůtu požitých pří-
pravků. Koncem srpna seřízneme vrcholky rajčat,

zamezíme dalším květenstvím a podpoříme  nasa-
zené plody k dobrému  vyzrání.

Ovocná zahrada .

Po sklizni ošetříme angrešt a černý rybíz  BAY-
LETONEM proti americkému padlí. Přípravek je účin-
ný i proti rzi vejmutovkové na rybízu. Do konce mě-
síce července můžeme dělat letní řez peckovin.
Vysoké koruny třešní, které se nám špatně sklízejí,
můžeme snížit až o 1/3, na konci zkrácených větví
má zůstat slabší vodorovně rostoucí větev.  Při poz-
dějším řezu by se rány špatně zacelily a stromy pak
mohou trpět klejotokem.

Koncem srpna provádíme průklest angreštu a ry-
bízu. Vyřežeme odplozené pruty maliníku. Broskvo-
ním, které ještě stále rostou (na nových letorostech
jsou malé lístky a ne pupeny), zkrátíme dlouhé leto-
rosty na 40 cm.

Slimák portugalský.

Byl k nám zavlečen se zásilkami zeleniny z Portu-
galska. U nás nemá přirozené škůdce, a tak se velmi
rychle rozmnožil. V noci vylézá ze země a sežere
snad vše.

Odborníci z České zemědělské univerzity z Prahy
– Suchdola mají na hubení několik receptů :
1) Cestičky se posypou solí.
2) Slimáci se postříkají isekticidem,nejlepší je ME-

SUROL.
3) Posypat cestičky i záhony hašeným vápnem, sli-

mák se zbaví slizu, vysuší se a hyne.
Tolik pouze vyčtené rady, ještě jsem je nevyzkou-

šela, neboť doposud  jsem je pouze trpělivě sbírala
a sypala solí.

Informace pro členy :

Z poskytnutých grantů přidělených na podzim
v loňského roku  a v letošním roce jsme zrenovovali
výstavní místnost, včetně vstupu a malého zázemí.
Byla položena protiskluzná mrazuvzdorná dlažba.
Prostory jsou velice pěkné, nová dlažba místnost
prosvětlila a tak máme důstojný prostor pro výstavy.

Havárie.

Letošní nevypočitatelné počasí si i v našem
„Areálu snů“ vybralo svůj díl. Deště a proryvy větru
byly příčinou spadnutí zdi mezi moštovnou a výstavní
místností. Po telefonickém oznámení souseda, na
jehož pozemek zeď spadla, nastoupili hned další den
členové výboru – mužská část a materiál přeházeli
na náš pozemek a v zápětí začali s výstavbou no-
vého oplocení.  Veškerá práce zůstala na členech
výboru a v současné době je již nové oplocení hoto-
vé a je opravdu hezčí než to původní.

Při této neplánované akci jsme si opět uvědomili,
že velmi potřebujeme pomoc členů při údržbě areá-
lu. Každý má svoji odbornost či  je šikovný na něco,
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co druhému dá velkou námahu. Proto vás všechny
prosím, kdo je ochoten pomoci, ozvěte se na stejné
adrese či telefonu, jako si zajišťujete zájezdy u př.
Líznerové. Práce není placena, také členové výboru
dělají veškerou činnost zdarma.

Do dvou letních měsíců všem příznivcům přeje-
me počasí dle jejich přání a v září se opět setkáme
na stránkách časopisu.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

ZAHRÁDKA

CZECH OPEN 2006
aneb

PĚT ZLATÝCH ÚJEZDSKÝCH RADOSTÍ
Dne 3. 6. 2006 se v pražské hale Slavie konal vrchol české taekwondistické sezóny – otevřené mistrov-

ství České republiky v Taekwondo WTF – Czech Open 2006. Turnaje se kromě většiny českých oddílů
účastnily i početné týmy Polska, Slovenska, Německa a Andory.
  Konkurence byla veliká, ale újezdský oddíl Kangsim Dojang
se na tuto akci pečlivě připravoval. Do svého tréninkového plá-
nu museli závodníci kromě čtyř pravidelných tréninků v týdnu
zahrnout i víkendové běhání kvůli posílení fyzické kondice. Od-
díl měl šanci uspět jen s maximálním počtem závodníků. Bojov-
níci proto museli za-
pomenout na nemo-
ce a jiné indispozice
a v plném šiku se
vrhnout na soupeře.
Vítězné tažení zača-
la Sára Semerádová,

která hned v prvním zápase zvítězila 7:0 a nedala soupeřce
žádnou šanci. I v dalších zápasech se jí dařilo a ve finále nara-

zila na svou oddí-
lovou kamarádku
Klárku Šťastnou.
Holky si nic neda-
rovaly a boj se rozhodoval až v úplném závěru zápasu, kdy se
nakonec štěstí přiklonilo na stranu Sáry. Vítězství z minulého
roku se podařilo obhájit druhému trenérovi našeho oddí-
lu – Pavlovi Černému (váhová kategorie do 72 kg). Své
soupeřky deklasovala Marcela Miková a po výhrách 7:0
a 10:2 se stala Mistryní České republiky pro rok 2006 ve
váhové kategorii do 47 kg. Tomáš Kouba si prošel vyrovna-
nými boji a zejména ve finále proti andorskému závodníkovi
se hodně zapotil. Nakonec však přeci jenom obohatil tým
o další zlatou medaili. Posledním zlatým se stal ve váhové

kategorii do 62 kg Ondrej Cehlár, který je v našem klubu na hostování.
Oddíl Kangsim Dojang získal nakonec v pořadí týmů celkově druhé místo za polským týmem,

třetí místo obsadilo Slovensko. I další újezdští závodníci však přispěli k tomuto vynikajícímu úspěchu
stříbrným (Robert Husák, Iva Tománková, Tereza Lišková, Tomáš Brousek) a bronzovým umístěním (Erik
Suder, Zuzana Lincová, Laura Vinklerová, Pavel Pospíšek, Kryštof Zelený).
Chtěl bych ale poděkovat za předvedené výkony a především za podporu týmu i Janu Bergerovi, Jakubovi
Šťastnému a Adamovi Bartákovi, kteří sice tentokrát neměli medailové štěstí, přesto však byli cennými
členy naší stříbrné výpravy.

Marek Doxanský
hlavní trenér SK Kangsim Dojang
asistent reprezentačního trenéra



27

RŮZNÉ

Nová pravidla o provozu na pozemních komunikacích
Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon

č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který noveli-
zuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů. Novelizace pravidel silničního pro-
vozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpeč-
nost na našich silnicích, dále v souladu s vládou
schválenou Národní strategií bezpečnosti silniční-
ho provozu snižovat počet usmrcených a zraněných
v důsledku dopravních nehod a v neposlední řadě
aktualizovat českou právní úpravu ve vztahu k prá-
vu Evropského společenství.

Novelizace pravidel silničního provozu je posta-
vena na nových preventivních opatřeních doplně-
ných opatřeními v oblasti represe směřované zejmé-
na na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí do-
pravních přestupků.

- od 1. července bodový systém hodnocení řidičů,
- podstatně vyšší peněžité sankce za dopravní pře-

stupky,
- nové pravomoci Policii ČR,

● ve vybraných případech na místě zadržet řidič-
ský průkaz,
● zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat
kauci,
● městské a obecní policie budou moci měřit dodr-
žování nejvyšší dovolené rychlosti,

Na dotazy našich občanů, kde se po novele bu-
dou řešit přestupky a kdo povede bodový systém,
jsme zjistili:

Přestupky v dopravě, zadokumentované Policií
ČR, řeší správní orgán, Novodvorská 1010/14, Pra-
ha 4,
Přestupky v dopravě, zadokumentované Městskou
policií, řeší správní orgán, Korunní 98, Praha 10,
Bodový systém vede registr řidičů, Kongresová 2,
Praha 4,

Námitky k bodovému systému řeší správní orgán,
Novodvorská 1010/14, Praha 4,

Úřad MČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy tedy bodo-
vý systém nepovede.

Saitz Vladimír
tajemník

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat Vám za vysokou účast při volbách do Parlamentu ČR a za

podporu kandidátů ČSSD.
                                                                Ing. Vladimír Honzák
                                                                 Předseda MO ČSSD

KAMPAŇ „PŘIJMI A VYDEJ“
Vzhledem k úspěšnosti soutěže „Vyzvi srdce

k pohybu“, vyhlašuje Státní zdravotní ústav (dále
SZÚ) nový dlouhodobý projekt „Přijmi a vydej“.
Cílem projektu je:
● vytvoření širokého podvědomí a zájmu lidí o mož-

nosti přirozené cesty prevence nadváhy a obezity
● zvýšení vědomostí, dovedností a zlepšení stra-

vovacích návyků vedoucích k rovnováze energe-
tického příjmu a výdeje

● zvýšení motivace lidí k uvědomělému přizpůso-
bování objemu pohybové aktivity v souladu s při-
jatým objemem stravy

Poděkování voličům
Místní sdružení ODS děkuje všem občanům, kteří podpořili ve volbách do parlamentu Občanskou de-

mokratickou stranu.

Obsahem projektu je široce koncipovaná kampaň
zaměřená na motivaci lidí ke zvýšení pohybové ak-
tivity v závislosti na příjmu stravy. Pohybovou aktivi-
tou se rozumí jakákoliv pohybová a sportovní čin-
nost prováděná pravidelně alespoň v rozsahu 0,5 –
1 hodinu 5krát týdně.

Součástí kampaně je soutěž o věcné ceny – hor-
ská kola, sportovní vybavení, sportovní pobyty a vý-
robky správné výživy.

Účastníci soutěže budou vyplňovat denní příjem
a výdej energie po dobu jednoho týdne do záznamů
v přihlášce. Po ukončení vybraného týdne si každý
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účastník soutěže provede sám součet denní bilan-
ce. Záznamem bilance do grafu bude informován,
zda u něho převažuje příjem energie nad výdejem.
Týdenní výsledek pak zašle na SZÚ.
Do soutěže se může přihlásit v období od června
do září každý občan starší 18 tet, který chce pro
své zdraví něco udělat.

Tištěný leták s přihláškou do soutěže získají zá-
jemci na adrese: Zdravotní ústav se sídlem v Praze,
oddělení podpory veřejného zdraví, Myslíkova 6, 120
00 Praha 2 v těchto hodinách: Po a St – 7.00 – 16.30,
Út a Čt – 7.00 – 15.30, Pá – 7.00 – 13.30 nebo po
domluvě. Informace k správnému vyplnění přihlášek,
o vhodné nutriční a pohybové životosprávě získáte

na tel: 224 920 174, 224 919 174 nebo při osobní
návštěvě. K dispozici je též elektronická verze zá-
znamu, která je umístěna na www.startspinning.cz/
szu. Do elektronické verze se údaje zapisují za kaž-
dý jednotlivý den najednou, neboť při každém dal-
ším otevření naskočí automaticky následující den.
V elektronickém záznamu budou zaznamenané při-
jaté porce stravy automaticky převáděny na jednot-
ky energie a průběžně sčítány. Stejně tak budou
automaticky vypočteny a sčítány hodnoty energie
vydané pohybem. Závěrem týdne, při posledním
záznamu, bude týdenní součet automaticky odeslán
na adresu komarek@szu.cz.

Autor článku: MUDr. Mojmír Biganovský

RŮZNÉ

Lupič dopaden
V posledních
dnech uza-
vřeli policis-
té ze skupi-
ny kriminální
policie a vy-
š e t ř o v á n í
př ípad lou-
pežného pře-

padení. Pachatel loupežného
činu si svou oběť vyhlédl ve ve-
černích hodinách na třetím praž-
ském obvodu a požadoval po ní
vydání mobilního telefonu. Mladá
žena se nejprve svého telefonu
nechtěla vzdál ,  a le když se
v rukou  pachatele objevila lesk-
lá čepel, bez zdráhání násilníko-
vi svůj majetek odevzdala. O ně-
kolik měsíců později pětadva-
cetiletý násilník své jednání zo-
pakoval. Opět zahalen do večer-
ní tmy si vyhlédl mladou oběť. Ani
další žena nechtěla své cennosti
jen tak rozdávat. Po výhrůžkách,
které zněly z pachatelových úst
nebylo snadné odolávat. Událost,
která se seběhla velmi rychle

konči la sražením vystrašené
ženy na zem a nad ní se jako
v předchozím případě odráželo
světlo lamp od ostří nože. Cen-
nosti přepadené ženy jí vypadly
z rukou a rozkutálely se po chod-
níku. Toho pachatel ihned využil
a spolu s lupem se ztratil v zá-
koutí uliček. Obě ženy si hrůzný
noční zážitek nenechaly pro sebe
a oznámily jej ihned na policejní
stanici. Na základě řady oznáme-
ní mohli policisté pátrat po násil-
ném nenechavci. Pracovníkům
skupiny kriminální policie a vyšet-
řování se tak podařilo „poskládat
střípky“ z několika případů, kte-
ré vedly k odhalení pachatele. Po
několikaměsíčním pátrání nene-
chavému mladíkovi „spadla klec“.
Policejní komisař mladého muže
obvinil z trestného činu loupeže
s návrhem na uvalení vazby. Po
skončení vyšetřování se mohou
majitelé svých cenností těšit na
již možná nečekané shledání.
„Lup“ byl u obviněného nalezen
a bude vrácen do rukou majitelů.

Jak předejít přepadení :

- v pozdních večerních hodinách
je lepší se pohybovat ve skupi-
nách nebo požádat někoho z pří-
buzných či známých o doprovod

- nepohybujte se sami na odleh-
lých a neosvětlených místech

- v případě přepadení je lepší se
pachateli nebránit a nesdělovat
mu, že věc oznámíte

- snažte se zapamatovat jak pa-
chatel vypadá, případně zda
nemá nějaké odlišné znamení
v podobě jizvy, pihy, ulomených
nebo křivých zubů či šperků

- co nejdříve po ukončení útoku
celou záležitost oznamte na lin-
ku 158 nebo na nejbližší poli-
cejní stanici

- přepadení v souvislost i  se
sexuálním obtěžováním ozna-
mujte bez odstranění případných
důkazů vedoucích ke zjištění
totožnosti pachatele rovněž co
nejdříve na linku 158 nebo na
nejbližší policejní stanici

ppor. Bibiana FUCHSOVÁ
PČR OŘ Praha III.
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
 inzerce & reklama

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ  VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů, zábradlí,

výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

AUTODÍLNA
PNEUSERVIS

Opravy vozů všech značek

Újezd nad Lesy   -   603 719 066,   737 525 399

RŮZNÉ

Úřad městské části Praha 21
zastoupený tajemníkem ÚMČ

vyhlásil dne 20. června 2006 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent odboru majetku a investic (stavební technik) - ÚMČ Praha 21
požadované vzdělání SŠ/VŠ stavebního směru, 3 roky praxe

Bližší informace získáte na www. praha21.cz nebo přímo na ÚMČ Praha 21
u pana Vlásenka tel. 281971695

Zájemci se mohou hlásit do 30. července 2006

Koupím na Rohožníku
byt 3 + 1 nebo 3 + kk

v OV nebo DV.

Tel.: 776 202 512
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! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

My nabízíme:
Analýzy
Rady
Optimální cesty
k dosažení vašich
přání a cílů
Nejlepší produkty
na trhu

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

V čem a proč jsme jiní než poradci sólových finančních institucí:

Nabízíme produkty napříč všemi dostupnými finančními institucemi
Naše analýzy a rady jsou nezávislé, podepřené dlouholetými
mezinárodními zkušenostmi
Nabízíme nejvýhodnější produkty šité na míru pro každého klienta

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

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

STAVEBNÍ POZEMEK
KOUPÍM

pro přízemní montovaný domek
Újezd nad Lesy a okolí

Tel.: 731 910 532

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace

Čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
Tel.:  281 971 284,  603 523 210

Agelena - Z. Zídková

ZDRAVOTNÍ SESTRA
NABÍZÍ HLÍDÁNÍ aktivním maminkám

v rodinném domě se zahradou
SPOLEHLIVOST ZARUČENA

Mobil: 728 151 811, Domů: 281 972 244

PRODÁME
13 m2 nebytových prostor.

Zkolaudováno jako obchod.
Sídliště Rohožník, ulice Žehušická 1640. Kontakt:

tel.:  281 973 240
volat od 19:00 do 21:00 hodin.

Naučím (doučím) AJ na základní i pokročilé úrovni u vás
doma; mám jazykové zkoušky SZJZ, SJZ a FCE;

1. lekce zdarma. Levně, cena dohodou.

Kontakt: tel.: 732 767824 (večer a víkendy)
e-mail: man@cbox.cz

Výškové práce
Pomocí horolezecké techniky

●●●●● Opravy a nátěry fasád
●●●●● Montáž a oprava okapů a hromosvodů
●●●●● Mytí oken
●●●●● Kácení problémových stromů
●●●●● Oprava a montáž střech
●●●●● Spárování panelů
●●●●● Montážní služby Tomáš Kadleček

Tel: 602 36 71 40
E-mail: t.kadlecek@seznam.cz
Lozická 808 Praha 9 Jan Kadleček
Újezd nad Lesy Tel: 776 58 52 45

Espresso s.r.o.
Podnikatelská 539, Praha 9 Běchovice

Tel.: 602 545 815

Hledá do mladého kolektivu zaměstnance na pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ

FINANČNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ

REFERENTKA EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

TECHNIK GASTRO ZAŘÍZENÍ

Bližší informace na www.espressobar.cz
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:

p.andreasova@espressobar.cz
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placená
 inzerce & reklama

SECOND HAND
Újezd nad Lesy - směr Klánovice vpravo

OTEVŘENO O PRÁZDNINÁCH:
Pondělí až pátek 10.00–16.00

sobota 9.00–15.00
3.7. – 9.7. 06 - ZAVŘENO

Sleva na vše 50 %
Levné oddělení - ks  10,- Kč

od 15.7. v levném oddělení výprodej
Plný pytel cca 15 kg - 100,- Kč

Do vyprodání zásob
NEKONČÍME - ZAČÍNÁME

s novým zbožím.

Přijmeme MECHANIKA
pro provozovnu PNEUSERVISU

Praha 9 - Újezd nad Lesy
776 106 577

A U T O D O P R AVA
A N T O N Í N   M A R T Í N E K

ODVOZ: suti, písku, štěrku, zeminy, kompostové zeminy, koňský hnůj
do 1,5 tuny

Hulická 538, 190 16 Praha 9,         Tel.: 604 573 199

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 943.
Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Ing. Ondřej Štrouf, Bc Zuzana Vallová. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Hana Jančová. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:
Martina Nejtková, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz  ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Ing. Tomáš Vaníček, MBA. Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098.
Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad - 1600 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv
stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI

I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .
p í  M R Á Z O VÁ ,   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0

P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y
P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E
Ú M Č  P R A H A  2 1  -  P O DAT E L N A   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 1 1

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
čtvrtek 15. 15 - 16.00 děti 3 – 4 roky
úterý 15. 15 - 16.00 děti 5 – 6 let

KARATE nábor ŽÁCI
úterý a čtvrtek 16.00 - 17.00

Mgr. JANA KONEČNÁ,
2. Dan Japan Karate Association,
držitelka medailí z ME a MS,
10 let trenérská praxe

fitcentrum MAMUT
Úvaly (Náměstí Svobody 1452)
od 12. 9. 2006
info: 606 455 737
www.fitcentrummamut.wz.cz

Za využití přírodních pruduktů zdravé výživy.
Poradenský servis po dobu redukce váhy zdarma.
+ Nabídka přírodní vlasové a tělové kosmetiky.

www.hubnete.tk,    e-mail: JITOMI@obemail.com

Nezávislý konzultant: J.Černá  tel.:731 116 129

HUBNĚTE
POUZE ZDRAVĚ

Př í s lušens tv í  p ro  e lek t rospo t řeb iče

Prodejna: Bobkova 733, Praha 9

Tel.: 281 91 66 08            Po–Pá 10–18 hodin.

SÁČKY DO VYSAVAČŮ
VŠECH ZNAČEK A TYPŮ

ZA ROZUMNOU CENU !!!

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou
mobil: 605 532 699

P R A H A  9

www.ivomeduna.net
www.montazklimatizaci.cz
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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