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Betlémské světlo
Snahou každého světla je prozářit tmu...
Novodobý vánoční zvyk, tradující se od roku 1986.
Malý plamének, přenesený z věčného světla, jež hoří
v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni,
v níž se narodil Ježíš Kristus.

O historii a putování
Betlémského světla
více informací na
www.betlemskesvetlo.cz

Malý plamínek, jenž
svou silou spojuje
mnohá srdce předá-
váme 22. prosince
od 18:30 do 19:00
hodin ve skautské
klubovně v Žárovické
ulici na Rohožníku.

Přijďte si s námi
v předvánočním sho-
nu zazpívat koledy
a odneste si s sebou
domů plamínek Bet-
lémského světla.

Plamínek Betlémské-
ho světla Vám přiná-
šejí skautky a skauti
ze střediska Doug-
laska, Újezd n. Lesy

Vážený pane starosto, chtěly bychom Vám touto formou poděkovat za sebe
a své třídy 1. E a 2. A.

Musíme se přiznat, že jsme ještě nepotkaly člověka, který by pracoval ve
funkci starosty a vykonával v rámci svého vlastního přesvědčení činnosti,
které v běžné praxi nejsou k vidění. Velmi si vážíme toho, že chodíte do naší
školy za jednotlivými třídami s Vaším projektem Desatero správného Újez-
ďáka, odpovídáte dětem na otázky a ukazujete jim důležitost hodnot, které
v naší společnosti místy jakoby vymizely.

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského zpravodaje,

přeji vám jménem svým a jménem celého úřadu naší městské části krásné vánoční
svátky.
Přestože je dnešní doba uspěchaná, zastavte se, prosím, na chvilku a udělejte si čas
na své nejbližší i na ty, na které vám během roku čas nezbývá.

V letošním školním roce jsem si v jednotlivých třídách základní školy naplánoval
besedy na téma Desatero správného Újezďáka a v osmi třídách jsem už strávil do-
poledne naplněná prací s dětmi. Sestavil jsem deset pravidel, o kterých si myslím, že
jsou důležitá a že by je měl ( nejenom) každý školák dodržovat. Dovolte mi teď říct
své velké „vánoční“ přání: podpořte učitele a své děti tím, že sami v dodržování
pravidel půjdete příkladem! Jsem přesvědčený o tom, že návrat k základním hod-
notovým pravidlům výrazně zlepší život kolem nás. Desatero Újezďáka je mojí
nabídkou jak začít, navzdory záplavě vzdálených špatných zpráv z médií i těch, které
se nás přímo dotýkají.

Do nového roku 2013 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.
Pavel Roušar, starosta

Desatero správného Újezd́áka

1. Řid́ se těmito zásadami vždy a všude, bez ohledu zda jsi ve škole, na
hřišti nebo doma. Jsi Újezd́ �ák? Ano, každý správný Újezd́ �ák se
těmito pravidly řídí! Bud́ hrdý na svůj domov, na místo, kde vyrůstáš!

2. Měj rád své rodiče, važ si jich a pomáhej jim. Pomáhej ale také svým
spolužákům, kamarádům a učitelům.

3. Pomáhej starým lidem, věnuj jim alespoň pozdrav. (Pamatuj, že i ty
budeš jednou na jejich místě.)

4. Mluv pravdu a když dáš někomu slib, tak ho dodrž! Nikdy nelži,
chceš-li být respektován, uznáván a ctěn ostatními.

5. Nikdy nepoužívej ošklivá slova, neber si špatný příklad z ostatních.
Bud́ lepším a jdi ostatním příkladem!

6. Nikdy nikomu neubližuj, nenič to, co ti nepatří. Nikdy nedělej to, co
bys nechtěl, aby ti dělali druzí. Bud́ veselý a raduj se ze všeho, co se
ti podaří.

7. Ochraňuj přírodu, stejně tak všechny rostliny a tvory pro radost sobě
i druhých.

8. Měj důvěru ve své učitele i spolužáky. Mají tě rádi a věří ti, oplat́ �jim
to stejnou mincí.

9. Žij zdravě. Nekuř a nepij alkohol a ani to nikdy nezkoušej!

10. Každý den vykonej alespoň jeden dobrý skutek. Dobrým skutkem
uděláš radost svým blízkým, ale i cizím lidem.

Nevíme, jaký lepší způsob bychom vymyslely, aby se dětem zapsal pod kůži.
Tím, že přicházíte mezi děti do jejich prostředí, je to zvláště pro ty nejmenší
veliká událost, která je může podpořit ve správném životním nasměrování.
To, že jste nás navštívil, mělo v našich třídách velký ohlas, velice se nám Vaše
upřímné povídání líbilo a my moc rády na Váš projekt navážeme a budeme
v něm pokračovat.
Přejeme Vám hodně sil a vše dobré nejen ve Vaší funkci starosty, ale rovněž
ve Vašem osobním životě a děkujeme za to, jak přistupujete k dětem a také
k učitelům.

Mgr. Martina Vrátná a Mgr. Blanka Černá
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Zaměřeno na životní prostředíStřípky z Rady MČ

V září vstoupil v platnost nový zákon
na ochranu ovzduší, který přináší
mnoho změn, se kterými vás budeme
postupně seznamovat. Jednou z důle-
žitých informací je i to, že podle § 17
odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. o och-
raně ovzduší je, že: „ ve spalovacím

Nový zákon o ochraně ovzduší
– co nesmíte spalovat

stacionárním zdroji do jmenovitého
tepelného příkonu 300kW je zaká-
záno spalovat hnědé uhlí energetické,
lignit, uhelné kaly a proplástky“. Dou-
fáme, že valná většina z vás topí eko-
logicky a tato zpráva vás jen potěší.

- jaké informace má obsahovat dokumentace
Zatímco do konce srpna jste při in-
stalaci či změně zdroje znečišťujícího
ovzduší museli uvádět v dokumentaci
výkon kotle, nově je posuzován pří-
kon kotle. Až budete tedy podávat žá-
dost o souhrnné stanovisko na náš

odbor zkontrolujte si, zda dokumen-
tace obsahuje nejen typ zdroje, jeho
emisní třídu a způsob odvodu spalin,
ale též místo výkonu jeho příkon.

Martina Kopecká
Referent OŽPD

Stavební úřad informuje stavebníky
a žadatele, že dnem 1. 1. 2013 vstu-
puje v platnost zákon č. 350/2012 Sb.
- novela stavebního zákona, kterým se
mimo jiné mění některé postupy
v rámci umisťování staveb (např. do-
plňkové stavby rodinných domů o za-
stavěné ploše do 25 m2, bazény do 40
m2, skleníky a další), ohlašování a po-
volování staveb a užívání staveb.

Stavební úřad současně upozorňuje,
že s novelou stavebního zákona se
mění zákon č. 634/2004 Sb. o správ-
ních poplatcích, upravující správní
poplatky za vydání územních rozhod-
nutí, stavebních povolení a místní šet-
ření.
Případné dotazy vám rádi zodpovíme.

Ing. Jan Kupr
vedoucí Stavebního úřadu

Informace
ze stavebního

úřadu

Dne 17. 12. 2012
se v divadelním sále

Masarykovy ZŠ
od 16 hodin koná

jednání
Zastupitelstva
MČ Praha 21.

Všichni jste srdečně zváni!

V letošním roce se nám opět podařilo zajistit vánoční strom, který byl posta-
ven naproti úřadu v Masarykově parku ve Staroklánovické ulici.
Vybrali jsme pro vás smrk ztepilý v latinském názvu Picea abies, který byl
určen k pokácení. Tento vánoční strom nám bude zdobit naší městskou část
od 2. prosince, kdy proběhlo slavnostní rozsvícení, a bude svítit až do 7. ledna
2013.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Haně Manouškové, která nám tento
vánoční strom darovala. Dále bychom chtěli poděkovat firmám, které se for-
mou sponzorského daru podílely na přípravě a instalaci vánočního stromu
- firma Zahradnické služby - Miroslav Štěpán (osazení stromu), firma LACINA
– KOUBSKÝ (ozdobení stromu) a firmě Autodoprava a zemní práce - Jaroslav
Brtek (převoz stromu).
Na závěr mi dovolte, abych vám všem jménem Odboru životního prostředí
a dopravy popřála příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013
jen to dobré.

Martina Nejtková, OŽPD

Velkoobjemové kontejnery
Odbor životního prostředí a dopravy pro vás zajistil přistavení kontejnerů na
velkoobjemový odpad na těchto stanovištích.

15. prosince Valdovská x Hrádková
Starokolínská x Novolhotská
Žehušická x Měšínská
Rohožnická (u Alberta)
Toušická (u spořitelny)
Dědická x Ranská

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

Sběrný dvůr
Městská část Praha Běchovice
Podnikatelská ul.
/u prvního vjezdu do areálu/
Praha 9 – Běchovice,
tel: 602 202 191

Zimní provozní doba:
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod
Sobota 8:30 – 15:00 hod

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

Za úhradu: pneumatiky 25 Kč za
kus

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 pro vás zorganizoval mo-
bilní sběr nebezpečného odpadu a mobilní sběr elektroodpadu.
Akci jsme pro vás naplánovali na sobotu dne 15. prosince od 8:00 hod.
Níže přikládáme harmonogram jednotlivých zastávek.
Po stanovištích bude jezdit jedno auto, které bude odebírat zdarma nebez-
pečný odpad a elektroodpad.
Za poplatek 25,-Kč/kus můžete odevzdat i pneumatiky.
Na každé zastávce bude auto čekat 20 minut, poté popojede na další zas-
távku.
Jedná se o akci pořádanou OŽPD ÚMČ Praha 21. Doufáme, že tuto službu
využijete.
V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na tel: 2810 129 43,
e mail: martina.nejtkova@praha21.cz .

1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 8:00 - 8:20 hod
2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 8:30 - 8:50 hod
3. křižovatka ul. Chotětovská - Toušická 9:00 - 9:20 hod
4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 9:30 - 9:50 hod
5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 10:00 - 10:20 hod
6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 10:30 - 10:50 hod
7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 11:00 - 11:20 hod
8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 11:30 - 11:50 hod

Nebezpečné odpady:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky,
ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na
hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky

Elektroodpad:
počítače, pračky, myčky, televize, lednice, drobné elektro (např. vysavače, mo-
bilní telefony, mikrovlné trouby, váhy, kamery, vrtačky atd.) a to v rámci re-
žimu odpadů.

Likvidace vánočních stromků a svoz odpadu
Vánoční stromky můžete umístit vedle nádoby na směsný odpad, odkud je
svozová společnost Pražské služby a.s. bude v den svozu komunálního od-
padu odvážet. Svoz bude probíhat od 25. 12. 2012 do 28. února 2013.
V úterý dne 1. 1. 2013 nebude probíhat svoz komunálního a tříděného od-
padu. Náhradní svoz proběhne následující den. Od 2.1. do 5.1.2013 bude pro-
bíhat normální svoz s případným časovým posunem max. 1 den.

Martina Nejtková, OŽPD

Rada MČ na svém 53. jednání
Vzala na vědomí:
- Vyjádření MČ Praha 21 ke změně ÚP

SÚ hl.m.Prahy Z-1733/00
- Návrh koncepce Újezdského zpravo

daje
- Zprávu o provedení rekonstrukce ku-

chyně v MŠ Sedmikráska v roce 2010
- Zápis z mimořádného jednání Komi-

se vzdělávání a výchovy (KVV) ze dne
3. 9. 2012

- Rezignaci členky Redakční rady
Újezdského zpravodaje paní Jitky
Králové

Uložila:
- Tajemníkovi a OŠKaMA21 ÚMČ Praha

21 zajistit veřejné projednávání ná-
vrhu pravidel vydávání Újezdského
zpravodaje, připravit harmonogram
a předložit jej Radě MČ P21 ke schvá-
lení pro přechod vydávání zpravo-
daje od 1. 1. 2013

Odvolala:
- Vedoucí odboru životního prostředí

a dopravy JUDr. Vladimíru Kozákovou
a vedoucí odboru majetku a investic
ÚMČ P21 RNDr. Soňu Berouškovou

Jmenovala:
- Ing. Romana Březinu vedoucím od-

boru životního prostředí a dopravy
(OŽPD) ÚMČ Praha 21
Bc. Oldřicha Poláčka vedoucím od-
boru majetku a investic, (OMI) tajem-
níkem Komise územního rozvoje
(KÚR)

- Stálou hodnotící komisi na veřejné
zakázky malého rozsahu na akce

Schválila:
- Navýšení kapacity MŠ Sluníčko od

1. 9. 2013

- Pronájem 840,1m2 NP v Polyfunkč-
ním domě paní Sandře Benešové IČ
7614680 a panu Zdeňku Kunešovi IČ
71094733

- Mimořádný finanční příspěvek o.s.
Neposeda ve výši 50.920,-Kč pro pod-
poru terénní služby v Újezdě n.L.

- Pravidla pro vydávání Sloupku zastu-
pitelů v Újezdském zpravodaji

- Úpravu venkovních prostor před bu-
dovou úřadu z Hulické ulice

Revokovala:
- Usnesení RMČ 18/0312/11 v bodě 2

Neschválila:
- Navýšení kapacity dětí v MŠ Rohož-

ník z důvodu velké finanční nároč-
nosti

Rada MČ na svém 54. jednání
Vzala na vědomí:
- Informace o vytíženosti autobuso-

vých linek na MČ Praha 21
- Zápis z jednání Komise volnočaso-

vých aktivit ( KVA) ze dne 5. 9. 2012
- Zápis z jednání KSPZ ze dne

10. 9. 2012
- Zápis z muzejní rady (MR)
- Zápis z Dopravní komise (DK) ze dne

12. 9. 2012
- Postoupení stížnosti pana Lameše

č. j. UMCP21/04907/2012 vzhledem
k pominutí důvodu stížnosti Kontrol-
nímu výboru

Schválila:
- Složení hodnotící komise pro výběr

vítězů v Soutěži o nejhezčí před-
zahrádku, zahrádku, okno, balkon
v Újezdě n.L.

- Žádost o uzavření smlouvy na připo-
jení pozemku parc. č. 446,447 na ko-
munikace parc. č. 450, 436/2, 346/6,

346/1 – Staroújezdská a parc.č.445/1-
Dubinská k.ú. Újezd n.Lesy a odpuš-
tění jednorázové náhrady

- Rozdělení Grantů v oblasti sociálních
služeb pro rok 2012 – program J5

- Návrh Muzejní rady - finanční dar
Ing. Evě Danielové za mimořádně
obětavý přístup k zajištění výstavy ke
100. výročí narození gen. Stanislava
Krause

- Nominaci Muzejní rady do 5. ročníku
Ceny Český patriot

- Vyhlášení a podmínky soutěže
„Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti
na školní rok 2012/2013

- Zřízení Komise Zdravé městské části
a místní Agendy 21 (Komise ZMČ/
MA21)

- Zapojení MČ Praha 21 do charitativní
akce Pomoc nemocné Michalce sbě-
rem víček z PET lahví

- Pověření vedoucího OMI, Bc.Oldřicha
Poláčka funkcí příkazce operace pro
kapitolu 03 – doprava od 26.9.2012

- Vnitřní směrnice k poskytování ces-
tovních náhrad s účinností od
1. 10. 2012

- Rozpočtové opatření č. 43 změna roz-
počtu v roce 2012

Jmenovala:
- Ing.Romana Březinu a p. Miroslava

Vášu členy Komise životního pro
středí

Nesouhlasila:
- S vymezením Újezda n.Lesy jako cen-

tra obce se starou hlukovou zátěží
a požaduje vyřazení navržené loka-
lity z vymezení center se starou hlu-
kovou zátěží pro potřeby NV
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Karla Jakob Čechová
radní

Potřebujete něco projednat na Zastupi-
telstvu MČ?
Využijte nově přijatého pravidla o in-
terpelacích!
Přijďte v den konání ZMČ v 17.45, za-
pište svůj podnět a v čase 18:00 - 18.45
Vám zastupitelé odpovědí.V případě, že
nezbude čas, odpoví Vám písemně.
Všechny odpovědi budou zveřejněny na
příštím ZMČ a také na www.praha21.cz,
kde naleznete i programy jednání ZMČ
včetně podrobných podkladů na pdf.

-red-

Místní oddělení Policie ČR Újezd nad
Lesy se přestěhovalo z Lišické ulice na
novou adresu:
Hulická 2620, 190 16 Praha 9 – Újezd
nad Lesy. Telefonní linka 974 859 770
a fax 281 973 124 .
Nová policejní služebna již sice funguje,
ale dne 13. prosince proběhne slav-
nostní otevření. Občané se ale nemusí
obávat, že by toho dne služebna nevy-
konávala svou bezpečnostní povinnost!
Veřejnost se do nové budovy může při-
jít podívat ve středu 19. prosince 2012,
kdy proběhne Den otevřených dveří.

Policie ČR na nové adrese

Prohlídky nových prostor místního od-
dělení Policie ČR začnou vždy v 10, 15
a 17 hodin.
Ptáte-li se, co se stalo s původní budo-
vou v Lišické ul., byly tam v průběhu lis-
topadu zahájeny úpravy interiéru,
které mají vrátit prostorám jejich pů-
vodní účel mateřské školy a vytvořit 56
nových míst pro předškolní děti.
Pro úplnost dodávám, že Městská poli-
cie nadále zůstává v Lomecké ul. čp.
656.

Pavel Zeman
Odbor VHČ, správy bytů a údržby
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Akademie volného času v Újezdě
přihlášky na druhý semestr

Po úspěšném startu Újezdské akademie v říjnu 2012 už nyní všem zájem-
cům o celoživotní vzdělávání bez omezení věkem s radostí nabízíme druhý
semestr. Od února 2013 se opět budou v pravidelných čtrnáctidenních cy-
klech střídat dva turnusy:

Dne 8. listopadu 2012 proběhla „vý-
sadba stromů“ pod patronátem Od-
boru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s o.s.
Újezdský STROM a společností DHL.
Společnost DHL v rámci grantových
plánů firemního dobrovolnictví a „so-
cial responisbility“ poskytla prostřed-
nictvím o.s. Újezdský STROM podporu
ve výši 50.000,-Kč a účast dobrovolníků
na veřejně prospěšné akci směřující k
zlepšení životního prostředí. OŽPD za-
jistilo nákup pěti kusů okrasných
stromů Myrobalán třešňový, dvě sa-
kury a dva duby letní, dále vybralo lo-
kality pro výsadbu stromů: pozemek
na rohu Oplanská x Druhanická, (kde
by v budoucnu mělo vzniknout dětské
hřiště) a na Multifunkční sportoviště.
Pracovníci společnosti DHL v rámci bri-
gády pozemek budoucího dětského
hřiště nejprve vyřezali od náletových
keřů a dřevin a následně vysadili pět
stromů podél ulice Druhanická. Dále se
přesunuli na Multifunkční sportoviště,
kde vysadili zbývající čtyři stromy.
V rámci brigády se část pracovníků po-
dílela na úklidu a zpřístupnění pěšího
podchodu ulice Staroklánovická ve-
doucí od vlakového nádraží po lesní

Sázení stromů s DHL

V letošním roce navázalo OŽPD pro-
střednictvím OS Újezdský STROM na
úspěšný grant z minulých let projek-
tem „Lipové stromořadí ke hřbitovu - II
etapa“, vedoucí od hřbitova dále podél
polní cesty směrem ke křížení s polní
cestou spojující ulici Ježovickou s kop-
cem Na Skalce.
Před vlastní výsadbou stromů bylo
nutno popasovat se s rozsáhlou sklád-
kou, kterou občané podél cesty po
dlouhá léta rozšiřovali. V rámci likvi-
dace bylo odtěženo a následně vyve-
zeno 180,4 tun různého odpadu. Potom
byla mez podél cesty terénně upravena
a připravena pro výsadbu. Bylo vysa-
zeno 30 krásných lip a upraveny keřové
porosty na horní části meze. Záměrem
OŽPD a OS bylo zakomponovat do nové
části aleje i několik stávajících stromů,
což se podařilo. Ve spodní části meze

Na oblíbené lesní spojce Újezd -Úvaly se v říjnu a listopadu pohybovala silniční
technika a v jejím bezprostředním okolí pracovaly pily. Na to, co se zde dělo,
jsme se zeptali Ing. Martina Žida, technického pracovníka pro HIM z Lesů ČR.
Z jeho odpovědi vybíráme:

Lesní hřiště v Újezdě prošlo
výraznou rekonstrukcí

Stromořadí na hlavní újezdské komunikaci slaví právě sto let. V roce 1912 byla podle újezdských kronik zasazena alej 100 lip
péčí místního Okrašlovacího spolku. Aleje jsou okrasou obce a důležitým prvkem regulujícím hlučnost a prašnost a výrazně zlep-
šují podmínky okolního bydlení. Dnes jsou stromy stále více zatíženy sílícím provozem či výstavbou inženýrských sítí. Takto
vzala bez náhrady za své téměř polovina našich lip a celá alej v Újezdě nad Lesy je z funkčního hlediska dožívajícím torzem.

19. stol. jak je neznáme – kulturněhistorický program – lektor Doc. PHDr. Jiří Rak

Tajemná Čína – čínská kultura, historie, poezie, filosofie - s volným navázáním
na cyklus Alternativní medicína – lektorka PhDr. Zlata Černá

Každý cyklus zahrnuje osm přibližně
dvouhodinových přednášek s diapozi-
tivy, besedou a diskusí k tématu. Cena
jednoho cyklu je 250 Kč.
Přihlášky budou k dispozici v poda-
telně úřadu, pro velký zájem se prosím
registrujte včas, tj. do konce prosince
2012.
Přihláška na Újezdskou akademii je zá-
vazná, platba proběhne při úvodní
přednášce každého cyklu. Je možné
přihlásit se a zaplatit vždy pouze celý
cyklus, platby za jednotlivé přednášky
možné nejsou.
II. semestr Újezdské akademie začíná
v pondělí 4. 2. 2013. Předpokládáme,
že čas i místo, tedy vždy v pondělí od
10 do 12hodin ve společenské místnos-

Na ústřední alej byly postupně zpraco-
vány tři odborné posudky.

Před 10 lety konstatoval posudek Doc.
Féra špatný zdravotní stav zbytku aleje
a doporučil její celkovou obnovu hod-
notnou náhradní výsadbou. Plán na ob-
novu aleje byl v té době realizačně
spojen s projektem „obchvatu“ tj. pře-
ložky silnice I/12 a odklonění hlavního
tahu z Újezda. Následovat mělo snížení
vozovky a vytvoření ústředního bulváru
se širokými zelenými pásy osázenými
stromy. Jenže stavba „našeho obchvatu“,
který je v povědomí místních už od
konce 20. století, a ke kterému je obnova
aleje stále vztahována, je navazující stav-
bou na připravovanou stavbu Silničního
okruhu kolem Prahy (SOKP) 511 – připo-
jení Běchovic, jejíž umístění nebylo
dosud dořešeno.

Podrobněji o stavbě obchvatu na
www.praha21.cz/infocentrum/doprava
/obchvat-i-12.html

Dva posudky z roku 2012 (Ing. Yvona Háj-
ková a AOPK-ČIŽP Praha) popsaly po-
stupně se zhoršující stav jednotlivých
stromů a opět zdůraznily nutnost cel-
kové obnovy aleje. Obnova plnohodnot-
nou náhradní výsadbou ale naráží na
stávající uspořádání komunikace, šíři
a stav chodníků, vedení vodovodních
a kanalizačních přípojek, vedení plynu
a v neposlední řadě na různé vlastnictví
pozemků podél hlavní.
Během roku 2012 probíhala řízení
a jednání týkající se stromů na hlavní.
Komise životního prostředí situaci opa-
kovaně posuzovala a doporučila Radě
MČ zahájení projektu obnovy aleje. Komi-
se seznámila s výsledky posudků
a současně expertní doporučení upozor-
ňující na zhoršující se stabilitu konkrét-
ních dřevin podél hlavní komunikace.

Stav stromů není celkově dobrý, ale
OŽPD P21 koruny stromů již 10 let pravi-
delně udržuje, odstraňuje suché a po-
tenciálně nebezpečné větve i stromy

Rizika ústřední aleje v Újezdě nad Lesy
a nutnost její obnovy

Nové stromořadí
zůstal dostatek keřů
a ruderálních porostů
pro zimní úkryt drob-
ných živočichů.
Na náš projekt navá-
zala Komise životního
prostředí (KŽP) a ini-
ciovala osazení závo-
ry na polní cestu a zá-
bradlí v místech, kde
se tvořila skládka
opakovaně, tedy podél parkoviště před
hřbitovem. Věříme, že se díky tomu
podaří alespoň částečně zamezit zne-
čišťování nově upraveného prostoru,
který má sloužit k procházkám po
okolí, nikoliv k odkládání odpadu, jak
se někteří mylně domnívají.
V dalším roce bychom rádi pokračovali
III. etapou a postupně tak propojili
cestu od hřbitova s již zrealizovanou

alejí u cesty ke kopci Na Skalce a zříze-
ním odpočinkového místa u jejich kří-
žení a setkání s katastrem Koloděj.
Postupně tak bude vznikat ucelený sys-
tém „jižních vycházkových cest“ nava-
zujících na sousední městské části či
obce, neboť i jižní část Újezda má co
nabídnout.

Dana Slabochová
OŽPD

stezce navazující na červenou turis-
tickou značku. Na závěr proběhlo
opékání buřtů, které zajistilo o.s.
Újezdský STROM.
OŽPD děkuje společnosti DHL a o.s.

Újezdský STROM za
spolupráci, která při-
spěla ke zlepšení ži-
votního prostředí v na-
ší městské části.

Ing. Roman Březina
vedoucí OŽPD P21

Újezdský STROM děkuje společnosti
DHL za podporu v rámci firemního
dobrovolnictví - finanční podporu a čin-
nost dobrovolníků - a Odboru životního
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
(OŽPD) za přípravu lokalit a technickou
a organizační pomoc.
V rámci firemního dobrovolnictví pro-
běhla již v minulých letech například
výsadba 4000 stromků v Klánovickém
lese společně s Lesy ČR.
Újezdský STROM usiluje o podporu
a rozvoj zeleně i mimo les na území
městské části, a to jak formou firem-

ního dobrovolnictví, tak i různých gran-
tových programů.
Děkuji aktivním členům sdružení za
spolupráci na realizaci akce, provedení
doprovodného úklidu lesa a skvělé za-
jištění závěrečného občerstvení včetně
opékání buřtů na multifunkčním hřišti.

Ing. Michael Hartman
předseda Újezdský STROM o.s.

Oprava lesní asfaltky

Lesní cesta (LC) Písková je páteřní od-
vozní komunikací v Klánovickém lese,
která je v prá-vu hospodařit pro LČR,
s.p. (dále LČR). Lesní správa Mělník,
má v letošním roce v plánu, mimo jiné,
opravu cca polovičního úseku LC Písko-
vá. Důvodem opravy je špatný stav vo-
zovky z penetračního makadamu. Na
tělese vozovky (tj. na úseku mezi LC
Štamberskou a hlavní silnicí na Úvaly)
se během loňského roku objevilo velké
množství hlubokých i mělkých výtluků
a celkově se zhoršil stav vrchní (obrus-
né) vrstvy vozovky.
Zakázku na opravu LC Písková a drob-
né opravy dalších 3 úseků (štěrkových)
cest v Klánovickém lese vyhrála firma
Vialit Soběslav, s.r.o. Zadáním na op-
ravu LC Písková bylo: očistit krajnice
a střed vozovky od nánosů zeminy
a nežádoucí vegetace, provést obou-
stranný výřez nežádoucích dřevin,
opravit hluboké výtluky a opravit celý
úsek vozovky dvojitým nátěrem se za-

vibrovaným štěrkem, a vyfrézováním
vyčistit přilehlé odvodňovací příkopy .
Omezení průchodu po opravované
cestě pro návštěvníky lesa (pěší a cyk-
listy) je vždy pouze po dobu trvání jed-
notlivých prací .
V případě příznivého počasí je oprava
úseku LC Písková plánovaná k dokon-
čení v úterý 13. 11. 2012.
Děkujeme za poskytnutou informaci.

-red-

V průběhu měsíce října a listopadu
došlo v ulici Pilovská (vedle fotbalového
hřiště) k obnovení lesního hřiště na zá-
kladě oslovení Lesů ČR ze strany míst-
ních „maminek“ a zastupitele pana
Petra Duchka. Rekonstrukci financo-
valy Lesy ČR, s.p. v rámci Programu
2020. Na hřišti byly nainstalovány nové
prvky pro děti, které potěší i ty
nejmenší, např. dřevěný vláček
nebo houpačka. O sto metrů dále
u odpočinkového místa, kde je
zároveň i stanoviště lesní galerie
č. 12, Lesy ČR., s.p. naistalovaly
provazovou dráhu s několika
mostky a dalšími překážkami
a děti si zde mohou vyzkoušet
svoji zdatnost při provazolezení.
U obou hřišť je vyvěšen provozní
řád, který samozřejmě návštěv-
níci musí dodržovat. Nedodrže-
ním provozního řádu dochází k poru-
šení zákona a může být v přestupko-

vém řízení uložena pokuta až do výše
30.000,-Kč. Místní maminky budou po-
máhat s udržováním pořádku na dět-
ském hřišti, ale zároveň prosí širokou
veřejnost o pomoc a zájem při údržbě
pořádku, stejně jako o nahlášení pří-
padné "neplechy" na místní policii.
K této žádosti se připojuje i Odbor ži-

votního prostředí a dopravy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali

firmě Lesy ČR, s.p. za tuto rekon-
strukci a jsme velice rádi, že v ná-
sledujících letech v rámci Progra-
mu 2020 plánují i obnovu les-
ního hřiště, které se nachází na
rohu ulic Velimská x Hodkovská
na lesní cestě směrem na Úvaly.
Věříme, že vás rekonstrukce a in-
stalace nových prvků příjemně
překvapila a doufáme, že nám
tato hřiště dlouho vydrží.

Martina Nejtková,
OŽPD

ti v přízemí úřadu, bude zachováno.
Případné změny vám včas ohlásíme na
kontakt, který uvedete v přihlášce.
Přesný rozpis přednášek nemáme
v době uzávěrky Zpravodaje k dispo-
zici. Od začátku prosince jej najdete na
www.praha21.cz, na nástěnce úřadu, či
dotazem na podatelně.
Újezdská akademie není uzavřený
klub, program celoživotního vzdělá-
vání nabízíme všem bez rozdílu věku,
kteří si mohou své pracovní či rodinné
povinnosti časově přizpůsobit. Těšíme
se na vás!

Újezdskou akademii volného času pro
vás zajistili a srdečně vás do ní zvou

Zdenka Ladová a Petr Mach,
Komise volnočasových aktivit (KVA)

v havarijním stavu. Selhání oslabených
stromů však nelze vyloučit v případě mi-
mořádných meteorologických jevů,
proto Rada MČ, Odbor životního pro-
středí a Odbor majetku přistoupily
k přípravě obnovy aleje.
V současné době se zpracovává studie
obnovy aleje, která by měla přinést kon-
krétní odpověď na to, v jakých místech,
jakými druhy, v jakých etapách
a s jakým funkčním horizontem (s ohle-
dem na budoucí možné urbanistické
změny - obchvat) lze obnovu jednotli-
vých stromu čí úseků aleje realizovat.
O situaci naší aleje, která byla také sou-

částí otázek při veřejném projednávání
Strategického plánu obce v rámci Agen-
dy 21, budeme nadále informovat.

Z materiálů, které připravila Komise ži-
votního prostředí Rady MČ Praha 21 ve
spolupráci s Odborem životního pro-
středí, Odborem majetku a investic
a spolupracujícími orgány Úřadu MČ
Praha21, zpracovala Zita Kazdová
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S příchodem vánočního období přejeme
každoročně své rodině a přátelům ra-
dostné Vánoce a šťastný nový rok. Aby
taková přání dosáhla svého naplnění, ne-
měli bychom zapomínat na dodržování
bezpečnostních pravidel z oblasti požární
ochrany.

Častou příčinou výjezdů hasičů v době ad-
ventu a Vánoc bývají požáry, při nichž
jsou iniciačním zdrojem svíčky, a to nej-
častěji na adventních věncích .
Hořící svíčky by neměly zůstávat nikdy
bez dozoru a rovněž ne na místech dosa-
žitelných malými dětmi. Opouštíme-li
místnost, musíme je zhasnout.
Zapálenou svíčku či výrobek obsahující
svíčky nelze položit kamkoliv a na coko-
liv. Svíčka by měla být umístěna na sta-
bilní, nehořlavé podložce bránící přímé-
mu kontaktu s podkladem (např. ubru-
sem, chvojím adventního věnce apod.). Je
třeba si dát pozor také na vznik průvanu
v místnosti. Ten může rozkmitat i malý
plamen a zapálit např. okolní ozdoby, zá-
clony, závěsy nebo svíčku převrhnout
a zapálit další vybavení domácnosti.
Výrobky se svíčkami je třeba umístit v dos-
tatečné vzdálenosti od hořlavých materi-
álů, jako jsou plasty, textilie či papír. Ještě
ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky
teplota přesahuje 200°C. Ta stačí k zapá-
lení uvedených materiálů či dalších před-
mětů nacházejících se v blízkosti.

Rád bych pozdra-
vil všechny oby-
vatele z obvodu
Prahy 21 a sdělil
Vám, že od 30.
října 2012 již síd-

líme v nové budově v ulici Hulická č.p.
2620, Praha 9.
Stěhování oddělení proběhlo za provozu
a nebyla tak ohrožena bezpečnost na-
šeho obvodu. V současné době kromě
zpracovávání a dokumentace trestných
a přestupkových činů a běžné hlídkové
činnosti, pracujeme i na zabydlení v nové
budově. Nové místní oddělení policie se
nachází hned vedle ÚMČ Prahy 21 s vcho-
dem z ulice Hulická. Užíváme si nové pro-
story a příjemné prostředí a pevně
věřím, že to ocení i naši spoluobčané.
V současné době se připravuje oficiální
slavnostní otevření nového místního od-
dělení a stanovený datum bude veřej-
nosti sdělen v dostatečném časovém před-
stihu.
V měsíci říjnu 2012 byl zaznamenán po-
kles trestné činnosti oproti stejnému ob-
dobí roku 2011. Opětovně byla usku-
tečněna bezpečnostní opatření zdejším
oddělením tak, jako každý měsíc a to ve
formě pořádání mimořádných doprav-
ních bezpečnostních akcí se zaměřením
na vyhledávání trestné činnosti spojené s
dopravou a jinou majetkovou trestnou

Sloupek zastupitelů

Bezpečnost 21

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Ti, kteří se nejvíce dožadovali prostoru ve zpravodaji, na Sloupek za-
stupitelů (SZ) nereflektují a křičí dál: „Dali jste nám špatná pravidla,
cenzura!“
Odpovídám: „Nemáte pravdu a vy to víte!“ SZ byl zaveden proto, aby
každý zastupitel dostal prostor pravidelně v UZ publikovat. O co
vlastně jde zastupitelům demokratické strany, která se dva roky po
volbách ještě nedokázala srovnat s porážkou ? O život v Újezdě pra-
málo, zdá se.
Čím tak světoborným se zastupitelé této strany zasloužili o lepší život
újezďáků? Stavbou Polydomu, ve kterém první nájemce restaurace
zkrachoval ještě za jejího vedení? Stavbou veřejných WC? Nebylo
možné za peníze, které se podařilo do obce dostat, postavit něco vhod-
nějšího, méně okázalého a potřebnějšího?
Jistě že bylo! Ale to by se nad tím musel někdo nejprve zamyslet. Stra-
tegicky plánovat a přemýšlet nad rámec volebního období se v ODS
„nenosí“. Zatím zřejmě volí cestu zesměšňování cizí práce a ignorace
veškerých pravidel.
Přeji Vám požehnané Vánoční svátky.

Petr Duchek / VV
V minulém ÚZ dostala prostor lež a mystifikace. Já, ani Ing. Lameš
jsme nikdy nežádali o zastavení diskusního fóra na webu Úřadu MČ,
jak psal zastup. Hartman. Měl by uveřejnit ony žádosti o kterých psal,
čísla jednací, časy z jednání na zastupitelstvu apod. Divím se, že jako
čelní představitel Újezdského STROMu se pustil do takové infantilní
fabulace. Složením mandátu zastupitele by obci újezdské jednoznačně
prospěl, neboť jeho místo je mezi občany, žebrajícími o slovo na za-
stupitelstvu.
Vymyšlené bylo i zdůvodnění odvolání p. Lameše z kontrolního výboru
(KV), uvedené radní Čechovou v rubrice Střípky z jednání Zastupitel-
stva. To je snadno ověřitelné prostým porovnáním zápisu právě z
onoho jednání. Důvody v něm uvedené jsou zcela jiné.
Stejně nesmyslné je i tvrzení, že ze zákona jsou jednání KV neveřejná.
Pí Čechová by tedy měla uvést jeho číslo.
Je čas, aby se oba už konečně rozhodli, zda budou poctivými křesťany,
dodržujícími desatero, nebo hanebnými politiky, chrochtajícími si ve
lži.

MUDr. Zuzana Dastychová / ODS
Vážení spoluobčané.
Je mi líto, ale nemohu využívat „Sloupek zastupitelů“ v Újezdském
Zpravodaji. Pravidla nastavená pro jeho obsah mi nedovolují vyjádřit
své mínění, pokud není v souladu s názorem rady.
Proto mi nezbývá než najít jiný způsob, jak seznámit občany se sku-
tečným stavem věcí.

Prof. RNDr. Petr Voňka, CSc. / ODS
Žijeme v době informační exploze. Každý den je občan vystaven
spoustě informací ať už v psané, elektronické či mediální formě. Nelze
přitom dopředu zjistit, které informace jsou důležité a které nikoliv. Ně-
které mediální agentury tvrdí, že se blížíme ke stavu, kdy „hodně lidí
píše, ale nikdo to po nich nečte“. A do této situace vstupuje redakční
rada ÚZ s myšlenkou zavedení Sloupku zastupitelů, kdy všech 17 za-
stupitelů je fakticky nuceno každý měsíc napsat nějaký text do Sloupku
(jinak se na konci Sloupku objeví poznámka, že nevyužili možnost pub-
likace ve Sloupku zastupitelů). Přečetl jsem pozorně a nestranně pří-
spěvky kolegů zastupitelů v listopadovém a říjnovém čísle. Jsem
přesvědčen, že je tam jen málo informací, které by se skutečně měly do-
nést ke sluchu občana Újezda. Většinový zbytek jsou obvykle různé
koaličně-opoziční rozmíšky. Já vycházím z předpokladu, že každý zvo-
lený zastupitel je moudrý člověk, který sám zváží, kdy by měl spolu-
občanům něco důležitého sdělit prostřednictvím ÚZ. Některý
zastupitel to udělá každý měsíc, některý dvakrát za volební období, ně-
který vůbec. I ten „nepsavec“ ale může užitečně pracovat pro obec v je-
jích různých komisích a výborech. Z výše uvedených důvodů se mně
myšlenka zavedení Sloupku zastupitelů nelíbí.

MUDr. Barbora Diepoltová / ODS
Milí spoluobčané,
po delší úvaze jsem se rozhodla, že nebudu pravidelně každý měsíc
přispívat do Sloupku zastupitelů a to především z následujících dů-
vodů. Nesouhlasím s koncepcí vedení ÚZ, s uveřejňováním ne vždy ob-
jektivních informací a s propagací současného vedení obce na
stránkách ÚZ. S občany Újezda nad Lesy budu i nadále komunikovat
jinými prostředky (vaše podněty mi můžete posílat také na b.diepol-
tova@email.cz).

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd
V polovině listopadu si z nás Magistrát udělal rukojmí. Jak jinak na-
zvat situaci, kdy magistrátní úředníci sice stanovili nové objízdné trasy
kvůli postupu výstavby kanalizace na hlavní, ale opomněli nám o na-
plánované změně říci! A tak v Újezdě nastala ta nejhorší situace - ne-
informovali jsme včas občany, nekoordinovali jsme situaci s policií a
zákonitě vznikl kolaps, nad kterým hlavou kroutili všichni. Jak se to
mohlo stát? Údajně nefungovaly datové schránky a tak nám z Ma-
gistrátu nemohli dát vědět! Výmluva jak v základní škole! Kdyby ale-
spoň dopravní značení bylo podle předem dohodnutého plánu.
Nebylo. V Hulické místo jednosměrky s omezenou rychlostí byl vy-
značen obousměrný provoz bez omezení rychlosti. A aby to úřední
šiml ještě více zkomplikoval, místo časového vymezení zákazu zasta-
vení od 12. 11. 2012, byla předložka od zaměněna na do. Vznikl chaos.
Nezbývá než omluvit se všem újezdským občanům a Magistrátu po-
radit - pokud příště nepůjdou datové schránky, prosím, použijte tele-
fon!

RSDr. Pavel Janda / KSČM
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem místní organizace KSČM i jménem svým
popřál Vám všem pokud možno klidné a pohodové prožití svátků vá-
nočních a mnoho zdraví a osobní pohody v těžkém období, které nás
čeká v roce 2013. Přeji Vám všem, abyste měli šťastnou ruku při volbě
prezidenta České republiky. Aby to byl prezident nadstranický, který
bude hájit spokojený a důstojný život všech občanů.

Ing. Michael Hartman / Otevřený Újezd
Po listopadovém medailonku nositele státního vyznamenání, úča-
stníka třetího odboje Alfréda Kocába, se na mne obracejí čtenáři s otáz-
kou, proč zastupitelstvo jeho čestné občanství v březnu t.r.
nepodpořilo.
Bylo by snadné odkázat na záznam jednání na www. praha21.cz.
Přesto budou tazatelé asi nadále zmateni. Nominaci logicky neuvítalo
a nepodpořilo KSČM. Proč i ODS, zůstává nepochopitelné. Kdyby byť
jediný z mnoha újezdských zastupitelů ODS nominaci podpořil, byl
diskutovaný titul udělen.
Nepotřebujeme dnes vzory? Je všechno ve společnosti v pořádku? Má
ODS v obci vhodnější vzor občanské statečnosti a boje za demokracii?
Na to se prosím neptejte autora medailonku. Byl místní ODS též za-
skočen. Ptejte se raději přímo zastupitelů Z. Dastychové, B. Diepol-
tové, M. Hoda, V. Juřenové, A. Vlásenkové, P. Voňky na motivy jejich
rozhodnutí. Vyžadujte, ať s Vámi komunikují. Zapojte sebe i je. To je
cesta k ozdravení společnosti.
Přeji všem požehnané Vánoční svátky.
Michael.Hartman@praha21.cz

Nebezpečí vzniku požáru v období
Vánoc a Silvestra

činností, dále pak vyhledávání celostát-
ně hledaných osob a věcí. V říjnu 2012
bylo zaznamenáno v celém obvodu MO
Újezd nad Lesy celkem 34 trestných činů,
což je o 6 trestných činů méně než v před-
chozím roce za stejné období.

Co se týče obvodu části Újezdu nad Lesy,
je statistika následující:
V říjnu 2012 bylo zaznamenáno celkem
16 trestných činů, což je o 3 méně než za
stejné období v roce 2011. V sedmi přípa-
dech se jednalo o vloupání do motoro-
vého vozidla, ve třech případech o vlou-
pání do objektu a ve dvou případech
o krádež vozidla. V ostatních případech
se jednalo o drobné krádeže či podvodné
jednání.

Střípky z policejní práce v praxi za uply-
nulý měsíc.

S alkoholem za volant se nevyplácí
To, že řídit pod vlivem alkoholu se nevy-
plácí, se přesvědčil 32letý muž, kterého
kontrolovala hlídka policie MO Újezd nad
Lesy dne 20. 10. 2012 pět minut po půl-
noci v ulici Podzámecká, Praha 9 Kolo-
děje, když řídil osobní motorové vozidlo
značky Škoda. Během kontroly bylo zjiš-
těno, že muž před jízdou požil alkoholické
nápoje a to ne v malém množství, neboť
následným měřením byla zaznamenána
hodnota 1,54 promile alkoholu v dechu.

Po řádném prověření a zajištění důkazů,
byl spis realizován ve zkráceném příprav-
ném řízení se sdělením podezření.

S alkoholem za volat usedají i ženy
Nestává se často, aby pod vlivem alkoholu
usedla za volant žena, ale stalo se. To, že
řídit pod vlivem alkoholu se nevyplácí, se
přesvědčila 37letá žena, kterou kontrolo-
vala hlídka policie MO Újezd nad Lesy dne
18. 10. 2012 asi hodinu a půl po půlnoci
v ulici Staroklánovická, Praha 9 Újezd nad
Lesy, když řídila osobní motorové vozidlo
značky Nissan. Během kontroly bylo zjiš-
těno, že žena před jízdou požila alkoho-
lické nápoje. Následným měřením byla
zaznamenána hodnota 2,37 promile
alkoholu v dechu. Po řádném prověření
a zajištění důkazů, byl spis realizován ve
zkráceném přípravném řízení se sděle-
ním podezření.
Jako pokaždé se na závěr obracím se na
občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali na
linku 158, která je bezplatná nebo přímo
zde na místní oddělení

974 859 770
a podíleli se tak na zlepšení bezpečnostní
situace v našem obvodu. Jen připomí-
nám, že telefonní čísla i po přestěhování
místního oddělení zůstala nezměněna.

Npor. Ing. Vladimír Fober, vedoucí oddělení

V návodu na použití adventního věnce
musí být vždy uvedeno, zda je možné
svíčky zapálit nebo jde pouze o věnec de-
korativní. V takovém případě na něm
svíčky zapalovat nesmíme.
Stejná bezpečnostní pravidla platí také
pro svíčky na vánočním stromku. S rozší-
řením elektrických ozdobných žárovek
požárů vánočních stromků v posledních
letech výrazně ubylo. Rizikem v tomto pří-
padě zůstává vznik zkratu a následný
požár. Elektrické svíčky bychom proto
měli kupovat mimo tržiště, s českým ná-
vodem a s příslušnými certifikáty.

Vánoce jsou také obdobím zvýšené pří-
pravy pečených a vařených pokrmů. Pla-
men plynového sporáku nenechávejme
nikdy bez dozoru. Mějme na paměti, že
hořící olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny
nesmíme hasit vodou, abychom se nepo-
pálili nebo neopařili. Vodní kapka, která
se ponoří do vroucího tuku, zvětší rázem
objem svých par až 1 700krát, to zna-
mená, že exploduje a rozstříkne hořící tuk
z pánve do celého prostoru. Pokud se
tedy na pánvi vznítí olej či potraviny, mu-
síme zamezit přístupu vzduchu k ohni
tím, že zakryjeme pánev např. pokličkou
nebo vyždímaným mokrým hadrem nebo
utěrkou a oheň udusíme. Ideálním po-
mocníkem je univerzální hasicí přístroj ve
spreji uložený na dosah od sporáku.
S příchodem Nového roku a zejména

během silvestrovské noci se každoročně
zvyšuje riziko vzniku požáru nebo váž-
ného zranění v souvislosti s odpalováním
zábavní pyrotechniky. Tu bychom měli
nakupovat pouze v ověřených prodej-
nách nebo e-shopech, kde prodejce uvádí
veškeré právními předpisy vyžadované
informace. Měli bychom mít jistotu, že
zboží prošlo bezpečnostními zkouškami.
Výrobky musí být v neporušeném obalu,
označeny třídou nebezpečnosti a opa-
třeny českým návodem. Ten je třeba si
před odpalem pozorně přečíst! Pyrotech-
nika III. a IV. třídy patří do rukou profe-
sionálů, není prodejná bez příslušného
povolení. Pyrotechnické výrobky neodpa-
lujeme nikdy v uzavřených prostorách.
Zákaz se vztahuje také na odpalování
v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských
zařízení, domovů pro seniory, škol, ozdra-
voven a na sportovních akcích. Zábavní
pyrotechniku bychom v žádném případě
neměli odpalovat v podnapilém stavu.
Alkohol značně narušuje naši rovnováhu
a koordinaci, a mohli bychom tak ohrozit
nejenom sebe, ale i druhé.
Ani v novém roce, do kterého vám pře-
jeme mnoho zdraví a hezkých dnů, neza-
pomeňte, že štěstí přeje připraveným.

por. PaedDr. Luďka Palzerová
kpt. Ing. Václav Kresta

HZS hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Sikač, CSc. / Volba pro Újezd
Ač nerad, musím opět přispět do „šedé zóny“. Je
nutno protestovat proti mystifikaci p. zastupitele Du-
chka, který tvrdí, že „de facto“ odvoláním Ing. La-
meše získala koalice převahu v Kontrolním výboru
(KV) a tím bude sama sebe kontrolovat! Situace je jiná
– nově zvolený člen KV, tj. Ing. Tajtl, je jediným čle-
nem KV za koalici, zbylí 4 členové rozhodně nejsou
zástupci koalice (1x KSČM, 1x ODS, 2x Volba pro
Újezd). Pokud převládl názor, že je třeba Ing. Lameše
odvolat, nebyl důvod, proč ho nerespektovat. Jeho vy-
stupování na schůzích zastupitelstva a především li-
terární tvorba v Újezdském zpravodaji a ve Svo-
bodných újezdských listech je něco, co mi vadí
a s čímž se většina v zastupitelstvu nedovede ztoto-
žnit. Je pozoruhodné, že ještě 2 roky po volbách se
někteří zastupitelé nedokázali vyrovnat s jejich vý-
sledkem. Pokud by se dnešní opozice stala „vlád-
noucí koalicí“, dovedete si představit takovou koalici
složenou z ODS, KSČM a VV? Já tedy ne!

Pravidla pro uveřejňování Sloupku zastupitelů v ÚZ
Motto: V rámci otevřenosti úřadu a větší plurality veřejně publikovaných politických názorů, stanovuje Redakční rada pravidla
a rovné podmínky pro uveřejňování názorů jednotlivých zastupitelů z volebních seskupení, které uspěly v posledních komu-
nálních volbách MČ Praha 21.
Podrobná pravidla pro uveřejňování Sloupků zastupitelů najdete na www.praha21.cz v sekci Újezdský zpravodaj



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 5

Újezdské muzeum
informuje

V sobotu 20. října 2012 skončila dosud
návštěvnicky nejúspěšnější výstava
v osmileté historii Újezdského muzea,
věnovaná stému výročí narození důs-
tojníka čs. zahraniční armády generála
Stanislava Krause. Je důležité, že mezi
téměř 900 návštěvníky byly i všechny
třídy naší Masarykovy základní školy.
Ti v hodinových besedách prokázali, že
jsou svými učiteli opravdu kvalitně in-
formováni o významných událostech
našeho národa.
Od 2. listopadu pak pokračovala tato
výstava v regionálním muzeu v Jičíně.
Tam se podařilo v nejméně trojnásob-
ném rozsahu vyjádřit obraz statečného
důstojníka, skromného učitele a oblí-
beného spoluobčana.
12. listopadu proběhla v muzeu verni-
sáž k soutěži „Jsem senior a bydlím
v Újezdě nad Lesy“, kterou uspořádala
Muzejní rada a KSPZ ÚMČ Praha 21.
Újezdský zpravodaj o ní referuje ve
zvláštním článku.
Poslední akcí Újezdského muzea bude
již šestý ročník adventních koncertů.

„V životě jednotlivce i společnosti existují milníky, které obrátí dosavadní běh událostí
naruby. Při prohlídce výstavy Anthropoid, která nám dnes, po více než šedesáti letech
míru, naléhavě zpřítomní události předcházející i následující po atentátu na Reinharda
Heydricha, stojíme tváří v tvář právě takovému milníku.“ řekl starosta MČ P21 RNDr.

Pavel Roušar v úvodu výstavy Někomu život, někomu smrt - 70. výročí operace Anthropoid. Vernisáží, kterou provázely
tématické písně Jana Vyčítala a film Atentát režiséra Jiřího Sequense z r. 1964, provázel pan starosta společně s plk.
Ing.Janem Vondráčkem, veteránem mírových misí Česko- slovenské a České armády a členem asociace ANLET, která vý-
stavu pořádá.

Na závěr letošního mezinárodního Roku seniorů
a zároveň jako poslední výstava letošního roku
byla v Újezdském muzeu instalována prezen-
tace originálních výrobků a tvorby újezdských
seniorů. Výstava, která volně navazuje na vy-
hlášení soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdě nad
Lesy“ byla zahájena vernisáží 12. listopadu
2012.
V průvodním slovu se vystřídali PhDr. Schmidt
- předseda Muzejní rady, starosta RNDr. Pavel
Roušar a Mgr. Jana Eibichová, členka Komise so-
ciální politiky a zdravotnictví. Společně před-
stavili autory vystavených exponátů, seznámili
návštěvníky s celým projektem od vyhlášení
soutěže, vyhodnocení, instalaci k zahájení vý-
stavy a vzdali hold lidské tvořivosti, která roz-
hodně není omezena věkem.
Na vernisáži vládla velmi přátelská atmosféra.
Návštěvníci si prohlíželi jednotlivé exponáty, vy-
stavovatelé ochotně odpovídali na jejich zvídavé
otázky a dělili se o své zkušenosti. Paní Berge-
rová, jedna z autorek vystavených výrobků,
předvedla svou techniku zdobení kraslic s obdi-
vuhodnou zručností a precizností. O příjemný

Ještě stihnete výstavní tečku
za Rokem seniorů v Újezdě!

Stanislav Kraus spojuje Újezd
nad Lesy s Jičínem

Připomenutí státního svátku 28. října 1918 se v Újezdě nad Lesy konalo v pondělí 29. října 2012.
V sychravém odpoledni proběhla slavnostní ceremonie u busty presidenta T. G. Masaryka, při níž
krátce promluvil čestný občan Újezda nad Lesy pan PhDr. Miloš Schmidt a zdůraznil aktuálnost
myšlenek prvního československého prezidenta pro naši současnost i budoucnost.

Pan učitel Kraus mě učil v letech 1951-
1954. Vzpomínám, jaký vliv na nás
měly jeho vyučovací hodiny nejen za-
svěceným výkladem, ale i přístupem ke
každému z nás, srdečností a vždy cha-
rakterním a taktním jednáním.
Ráda vzpomínám na školní sportovní
olympiády, které organizoval, jak nás
dokázal vyhecovat k heroickým výko-
nům a jak se tehdy újezdští sportovci
umisťovali v okresních a krajských
soutěžích v lehké atletice na předních
místech.
Pokud bylo příznivé počasí, scházeli
jsme se v 7 hodin ráno na školním
hřišti a pan učitel v teplákové soupravě
s námi cvičil, zahráli jsme si volejbal či
vybíjenou. Účast byla zcela dobro-
volná, ale počet účastníků stále narůs-
tal, takže někteří cvičili na hřišti, jiní

prožitek se zasloužili svým vystoupením i mladí
hudebníci, žáci paní profesorky Razesbergerové.
Bylo příjemné pozorovat nenásilné propojení
generací. Nejmladší účastnici bylo 9 a nejstarší
90 let.
Velké poděkování za nápad a realizaci soutěže
i výstavy patří Komisi sociální politiky a zdra-
votnictví, Odboru sociálních věcí MČ P21 a paní
Juřenové, která výstavu vkusně nainstalovala.
Přijďte se podívat a nechte se inspirovat! I vy se
můžete v příštím roce zapojit do dalšího ročníku
soutěže tvořivosti a umění, či zúročení celoži-
votní práce a koníčků. Rok seniorů letos končí,
uplatnění dříve narozených a sebevědomé za-
pojení do občanského života žádným datem ale
omezené není!
Výstava potrvá do 5. ledna 2013. Otevřeno
vždy v sobotu od 13 - 17 hod., nebo po dohodě
na telefonním čísle 281 971 554. Vstup volný.

Bc. Radka Lipanovičová - vedoucí OSV
a Jaroslava Jirásková - předsedkyně KSPZ

redakčně upraveno

Státní svátek 28. říjen
v Újezdě nad Lesy

Tisková zpráva MČ Praha 21
vydaná dne 31. října 2012

Hlavní program slavnostního
odpoledne pokračoval ve škol-
ním divadelním sále, který za-
hájili žáci pátých tříd Masa-
rykovy základní školy zpěvem
státní hymny s hudebně recitač-
ním programem. Všichni pří-
tomní poté s překvapením
a velkým potěšením shlédli dva
filmové dokumenty: první díl
újezdských rozhovorů s názvem
Na radnici s..., tentokrát s PhDr.
Jaroslavou Jiráskovou a PhDr.
Milošem Schmidtem, čestnými
občany Újezda nad Lesy a doku-
ment ČT2 věnovaný T. G. Masa-
rykovi.
Cyklus filmových újezdských
rozhovorů „Na radnici s...“ před-
stavili jeho autoři: „Rozhodli

jsme se zaznamenávat osudy
a jedinečná vyprávění osobností
svázaných s Újezdem nad Lesy“,
upřesňuje Petr Mach a starosta
MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar
dodává: „společně s kamerama-
nem Janem Petrasem bychom
rádi v tomto projektu pokračo-
vali a vytvořili z něho v budouc-
nu tradici i proto, že máme zá-
jem podpořit v naší městské části
vznik fotografického kroužku
s filmovým klubem.“

Na slavnostním odpoledni přiví-
tal starosta RNDr. Pavel Roušar
vážené hosty: Čestné občany
Újezda nad Lesy, Alenu Krauso-
vou s rodinou, plukovníka Jana
Vondráčka s chotí, plukovníka

V hlavním sále Polyfunkční budovy vy-
stoupí patnáctičlenný ekumenický pě-
vecký soubor Christi z Úval. Dosavadní
umělci jsou bohužel letos celý advent
zaneprázdněni jinými akcemi, proto za-
čátek koncertu je 15. prosince v 17 hod.
Vstupné je dobrovolné.
MRÚM děkuje panu Ing. Jakubu
Schmidtovi za bezplatné zapůjčení kla-
víru na všechny akce v muzeu. Od příš-
tího roku budeme mít vlastní elektro-
akustický klavír, který zakoupil ÚMČ
Praha 21.
Na závěr roku rád děkuji všem členům
muzejní rady, všem dárcům historic-
kých předmětů, pedagogickému sboru
hudebních kursů i představitelům MČ
Praha 21.
Jim, i všem pravidelným návštěvníkům
muzea i Vám čtenářům naší rubriky
přeji radostné prožití vánoc i hodně
zdraví a vzájemného pochopení v ce-
lém příštím roce 2013.
Váš

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

Nutnost postavit se zlu

„Atentát na zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha se stal
nejvýznamnějším odbojovým činem
v Evropě v období 2. světové války. Tepr-
ve po něm a po následných krutých
represích odvolaly vlády Velké Británie
a Francie své podpisy pod Mnichov-
skou dohodou. Díky tomu bylo Česko-
slovensko po roce 1945 obnoveno v pů-
vodních předmnichovských hranicích.“
vysvětlil plk. Vondráček, než se návštěv-
níci vydali mezi dvacet čtyři panelů
výstavy.
Na nich čteme jasně seřazená fakta
a popisky a díváme se do tváří hlavním
politickým aktérům událostí od r. 1938
do r. 1942 - od podpisu Mnichovské do-
hody, přes vznik Protektorátu Čechy
a Morava až po atentát na zastupující-
ho říšského protektora Reinharda Hey-

dricha a pomsty nacistů za jeho smrt.
Díváme se ale i do mladých a roze-
smátých tváří vojáků čs. zahraniční ar-
mády a vybraných skupin parašutistů,
těch, kteří jako jediní v Evropě měli od-
vahu zaútočit na tak obávaného a vy-
soce postaveného představitele Třetí
říše.
Díváme se také na pokojné rodinné
fotky statečných českých vlastenců –
sedláků, živnostníků, duchovních, stu-
dentů, příslušníků Sokola. Bez těchto
lidí by myšlenka na odstranění tyrana
zahynula hned v zárodku. Oni to byli,
kdo pomáhali v „zázemí“ a téměř bez
výjimky byli odplatou zavražděni s ce-
lými rodinami. Jejich hrdinství a mra-
zivé osudy opakované ve vypálení a vy-
vraždění Lidic a Ležáků, návštěvníka
skutečně vyvedou z pohodlného klidu.

Oldřicha Pelčáka s chotí, členy
učitelského sboru, zástupce
újezdských spolků a sdružení
a zástupce úřadu a samosprávy.
Za přípravu slavnosti patří po-
děkování zaměstnancům Úřadu
MČ Praha 21 a dětem pod vede-
ním paní učitelek Evy Hegyové,
Evy Lukešové a Michaely Bači-
kové.
Netradiční oslavu státního svát-
ku, která vyzdvihla myšlenku
mravnosti a osobní odpověd-
nosti v životě jednotlivce i ce-
lého státu zakončil plukovník
Jan Vondráček pozváním na pu-
tovní výstavu věnovanou 70. vý-
ročí operace Anthropoid.

Tímto uzavíráme serii příspěvků věnovaných stému výročí naro-
zení generála Stanislava Krause. -red-

„Naším cílem
je napravit sto-
krát omílanou
lež, že český národ nikdy nebojoval.
Není to pravda – český národ bojoval
za svou svobodu v první i druhé svě-
tové válce, a měl mnohem těžší pod-
mínky, než mnoho jiných národů. Ten,
kdo výstavu navštíví, pochopí, že se
nemusí stydět za to, že je Čech.
Jaké je nejdůležitější poselství atentátu
na Heydricha? Nutnost postavit se zlu.“
shrnula záměr tvůrců v jednom z roz-
hovorů během putování výstavy paní
Jindra Svitáková, autorka projektu.

Výstava Někomu život, někomu smrt,
je součástí vzdělávacího projektu k 70.
výročí operace Anthropoid. Od svého
slavnostního zahájení 24. listopadu
2011 prošla výstava ve dvou paré přes
20 míst České republiky, do Újezda při-
putovala z Poslanecké sněmovny, od
nás půjde do Městského muzea v Jaro-
měři. Výstava a doprovodná publikace
byly zpracovány na motivy knižní trilo-
gie historika Jaroslava Čvančary Ně-
komu život, někomu smrt a knihy Hey-
drich.
To, že se výstava na týden zastavila
v Újezdě, je zásluha pana plukovníka
Vondráčka, újezdského občana a jak již
bylo řečeno, člena pořádající asociace
ANLET. Více o Asociaci nositelů legio-
nářských tradic ANLET a jejích četných
aktivitách najdete na www.anlet.cz
Výstava byla instalována v Divadelním
sále Masarykovy ZŠ od 5. do 11. listo-
padu 2012, otevřená byla pro veřejnost
i školy, pozvané z nejbližšího okolí.

-red-

trénovali přespolní běh. V 8 hodin jsme
zasedli do školních lavic a dobře pro-
krvené mozky lépe zvládaly učivo. Te-
prve později jsem si uvědomila, že nám
pan učitel věnoval svůj volný čas bez ja-
kéhokoli nároku na honorář.
Zvláště vzpomínám na jednu hodinu
branné výchovy v roce 1951, kdy upro-
střed vyučovací hodiny vtrhli do naší
třídy dva muži v kožených kabátech.
Kontrolovali skříně, nástěnku, naše se-
šity, velmi arogantně se chovali k na-
šemu milovanému panu učiteli. Na nás
děti padla ohromná tíseň. Potom se
jeden z nich zeptal, jestli víme, proč se
učíme branné výchově. Po chvilce ticha
se ozvala z řad žáků odpověď: ,,Branné
výchově se učíme proto, abychom v pří-
padě, že bude naše země napadena, i
my děti pomohly bránit svoji vlast." Oči

pana učitele se na nás děkovně zahle-
děly a oba chlapíci byli asi spokojeni,
protože se dokonce s panem učitelem
rozloučili a třídu opustili. (Musíme si
uvědomit, že pan učitel Kraus byl v hle-
dáčku StB stejně jako jeho spolubojov-
níci ze zahraničního odboje.)
Pan učitel si z války přinesl jeden ne-
švar: silně kouřil. Jeho prsty byly od ci-
garet zažloutlé. Když nám podal ruku,
do večera jsme si ji nemyli, čichali k ní
a cítili se poctěni. Později na srazu
svých bývalých žáků pan učitel přiznal,
že se rozhodl s kouřením přestat ze dne
na den. I když to bylo zprvu těžké, do-
kázal to. A se svou důkladností si zapi-
soval, co všechno v průběhu roku za
utržené peníze nakoupil pro svou ro-
dinu: např. stan, spací pytle a vybavení
na táboření.

Nabízíme Vám vzpomínky bývalých žáků z Újezda na učitele Stanislava Krause

Ve výstavní chodbě jičínského Muzea,
v bývalém Valdštejnově paláci v centru
Jičína se návštěvníci mohli seznámit s
osudy místních vojáků, kteří během 2.
světové války bojovali za Českosloven-
sko pod velením spojeneckých armád
zejména na Středním východě, v se-
verní Africe a západní Evropě. Stanislav
Kraus a jeho bratr Josef, rodáci z
Ohavče u Jičína, byli společně s jede-

nácti spolubojovníky na výstavě před-
staveni především jako vojáci. Pro au-
tory jičínské výstavy bylo důležité také
„..připomínat si tragické ponížení, kte-
rým prošli tito hrdinové a jejich rodiny
po návratu do vlasti, za kterou nasazo-
vali život. Myslíme si, že stále nebyli
plně morálně rehabilitováni..“
Expozice chronologicky popsala vá-
lečné události s mnoha dobovými foto-
grafiemi a předměty, vyznamenáními
a mapkami, které Stanislav Kraus kres-
lil po válce, jako učitel v Újezdě.
Výstavu Stanislav Kraus a přátelé -
osudy 2. světové války připravila histo-
rička Jičínského muzea Jana Kořínková
a zahájil ji starosta Jičína MVDr. Jiří
Liška.
Vernisáž výstavy v Regionálním muzeu
v Jičíně proběhla v pátek 2. listopadu,
pozvání přijali členové újezdské Mu-
zejní rady, přátelé a žáci pana učitele
Krause a zástupci obce. Újezdská „de-
legace“ byla srdečně přivítána a vzpo-
mínka paní profesorky Jiráskové a
Ing.Jana Podlipného se staly součástí
slavnostního zahájení výstavy, která
spojuje Jičín s Újezdem nad Lesy.

-red-

Díky spolupráci újezdské Muzejní rady s profe-
sionálním týmem Regionálního muzea a gale-
rie v Jičíně, se stala újezdská výstava věnovaná
gen.Krausovi součástí výstavy Stanislav Kraus
a přátelé - osudy 2. světové války.
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Prosinec v zahradě a nejen v ní.

Mateřská škola Sluníčko se vydala
po stopách skřítka Podzimníčka

Něco málo z Arabesky
20. října se uskutečnil 5. ročník amatérské baletní soutěže Baletní mládí Praha Žiž-
kov 2012.Soutěžního klání se zúčastnilo 28 škol, z toho 6 zahraničních, počet sou-
těžních čísel byl 200, kategorií 17, celkový počet soutěžících 398 a samotná soutěž
trvala 10 hodin a 50 minut.
Arabesku zastupovalo 16 dívek ve věku 7-20 let, které se předvedly v deseti čís-
lech sólových i skupinových
a vybojovaly si dvě 1. místa, tři
2. místa, jedno 3. místo a dvě
čestná ocenění.
Úroveň soutěžících rok od roku
roste a již samotná účast na
těchto kvalitních baletních sou-
těžích je pro zúčastněné vel-
kým úspěchem. Našim dívkám
se vyplatila cílevědomá a syste-
matická práce a úspěch si za-
sloužily. Rozhodně Újezdu nad
Lesy ostudu neudělaly.
5. a 6. 12. od 18:30 hod by vás
Arabeska ráda uvítala na svých
dvou předvánočních předsta-
veních v Salesiánském divadle
v Kobylisích. Srdečně vás zve-
me a těšíme se na vás.
Krásné a klidné vánoční svátky
za Arabesku přeje

D. Poková, tel. 603 847 737

Hledáme hrdiny
Komise volnočasových aktivit (KVA) hledá mezi pamětníky stopy k objasnění
dosud nezveřejněného hrdinství, které podstoupili za okupace a pak

v časech komunistické zvůle Ti, kteří
dvakrát ilegálně ukryli a tajně přecho-
vávali bustu zapovězeného preziden-
ta Masaryka.

Socha akademického sochaře Bohumila
Zvěřiny (*12. 08. 1899 - †30. 10. 1975),
jako dosud jedna z mála skutečných
uměleckých památek obce, byla poprvé
slavnostně odhalena 28. 10. 1938; za
okupace byla i s nápisem odstraněna
a tajně uschována; 19. 8. 1945 byla při
národní pouti s nadšením znovu odha-
lena a na budově školy se s ní objevil
i nápis Masarykova obecná škola. Ko-
munisté ale nařídili v roce 1949 pomník
prezidenta Masaryka z parku odstranit
a TGM se stěhuje do úkrytu podruhé,
aby se v roce 1990 do parku opět slav-
nostně vrátil – už na vždy!
Kdo byli Ti dosud neznámí a stateční ob-
čané, kteří s nezměřitelným hrdinstvím,
v tichosti a dosud nepojmenováni ze-
mřeli bez poděkování a bez vyjádření
našeho obdivu?

Prosíme všechny, kteří by nám mohli poskytnout informace, o pomoc.

Za Komisi volnočasových aktivit (KVA) – Petr Mach, tel. 606 190 402

Žádejte si
o granty !!!

Hlavní město Praha vyhlásilo
grantové řízení na podporu pro-
jektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hlavního města Prahy
pro rok 2013 (s ukončením reali-
zace v roce 2014).

Žádost může podat fyzická nebo
právnická osoba, horní limit jed-
noho grantu je 250 tisíc Kč.
Neváhejte a vyberte si z tématic-
kých oblastí:
I. oblast veřejné zeleně
II. oblast lesů
III. oblast ochrany přírody
IV. ekologická výchova
V. specifické projekty

Ukončení příjmu žádostí je 9. ledna
2013 v 18:00 hod.
Informace a formuláře najdete na:
Praha.eu /portál hl.m.Prahy
www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/
mestske_grant y/z ivotni_pro -
stredi_a_energetika/index.html#gr
anty_ZP

MČ Praha 21 připravuje vyhlá-
šení grantových programů na
rok 2013 v oblasti sportu, kul-
tury, osvěty, vzdělávání, ekolo-
gie, v sociální oblasti, zdravot-
ních služeb, prorodinných aktivit
a prevence kriminality.

Pokud programy schválí Zastupitel-
stvo MČ Praha 21 na svém zasedání
dne 17. prosince 2012, žádosti se
budou přijímat od 7. ledna 2013 do
11. února 2013.
Pro žadatele uspořádáme seminář
9. ledna 2013 od 17 hodin v zase-
dací místnosti ÚMČ Praha 21, Sta-
roklánovická 260, Praha 9 – Újezd
nad Lesy.

Žadatelem o grant může být práv-
nická osoba, která je registrována
v souladu s platným právním řá-
dem ČR (nezisková organizace -
obecně prospěšná společnost, ob-
čanské sdružení, nadace, nadační
fond, tělovýchovná jednota, církve,
školy nebo školská zařízení, pří-
spěvkové organizace, jiné organi-
zace prokazatelně nekomerčního
charakteru aj.).

Iva Hájková - OŠKMA21

Centrum pro rodinu Neposeda
Krásné podzimní chvíle plné kouzel,
prožily děti z MŠ Sluníčko na škole
v přírodě ve Vřesníku u Humpolce. Již
samotný název napovídá, že se děti
přesunuly do světa fantazie skřítků
a kouzelného lesa, kde na ně čekalo
každý den plnění úkolů od skřítků,
kteří v něm bydlí a také jiné pohádkové
bytosti, mezi které patří víly, hodná ča-
rodějnice, vodníček Přehradníček, ba-
bičky Vrby a plno dalších kouzelných
bytostí. Cílem bylo vést děti k přírodě,
k podpoře kamarádství, toleranci, sez-
námit se s novým prostředím, upevňo-
vání tělesné zdatnosti, rozvoji estetic-
kého cítění, citu pro spravedlnost
a k lásce k domovu. Záměrem paní uči-
telek, které se postaraly o pestrý pro-

gram pro děti, který koncem týdne vy-
vrcholil diskotékou – Rej skřítků – kde
se všechny děti převlékly za různé
skřítky, bylo snažit se pobývat co nej-
více na čerstvém vzduchu, podporovat
u dětí rozvoj fantazie, představivost
a umožnit jim takový prožitek, aby na
něj rády vzpomínaly. Nesmíme zapo-
menout na milý kolektiv vychovatelek
a paní kuchařek, které vařily voňavá
a chutná jídla, po kterých děti nabíraly
plno sil a energie. Smyslem celého
týdne, bylo navázat dětská přátelství
a zažít pocit, že i ve světě bez rodičů se
dá prožít spoustu krásných chvil.

Paní učitelky Lenka Pourová
a Bc.Jarmila Havlíčková

Je tu prosinec s nejkratšími dny v roce,
ale je to i čas očekávání – čas adventní.
Advent začíná čtyři neděle před Váno-
cemi a symbolizují ho čtyři svíčky na
adventním věnci. Svíčky představují
sluneční světlo a život, který je na něm
závislý. Červená barva, která se nejčas-
těji používá je symbolem životní síly,
žlutá a medová očekávání. Letošní
barvy jsou bílá, stříbrná, hnědá.
Když se objeví v obchodech vánoční
hvězdy, je jisté, že Vánoce jsou přede
dveřmi. Abychom měli z této květiny
dlouho radost, necháme si ji v mrazech
dobře zabalit aby již při teplotě pod 10
stupňů nenachladla. Vánoční hvězdě
nedělá dobře suchý vzduch. Nemá ráda
přemokření kořenů.Při dobrém zachá-

zení vydrží kvést i několik měsíců, mě
se podařilo, že kvetla až do září.
4. prosince je na sv. Barboru dlouhole-
tým zvykem střihání větviček z keřů
a stromů, které kvetou na jaře, aby nám
vykvetly do Vánoc pro štěstí. Větvičky
dáme do vlažné vody, každých 5 dnů
vodu vyměníme a větvičky seřízneme.
Přeji štěstí, aby se to povedlo.
Když napadne sníh a jsou mrazy při-
pravíme krmítka pro ptáky, dáváme
jim krmení pro ně vhodné. Oni se nám
na jaře odmění zpěvem a likvidací ne-
vítaného hmyzu na zahradě. Již v době
kamenné si lidé v Evropě pochutnávali
na jablkách, z této doby dochovaly kří-
žaly. Jablka dobře působí na zažívání
a trávení, obsahují množství vitamínů

a vlákniny. Letošní moštová-
ní bylo ukončeno 1. 11. 2O12,
velká úroda méně kvalitních
jablek byla přeměněna na la-
hodný mošt.
Všem čtenářům a přízniv-
cům zahrádkaření přejeme
krásné ničím nerušené vá-
noční svátky a štěstí zdraví
a spokojenost v roce 2013.
Za výbor zahrádkářů v Újez-
dě nad Lesy

Zdena Nohejlová

Slyšeli jsme, že je v Újezdě otevřeno
nové mateřské centrum. Co si pod tím
pojmem máme představovat?
Ano, otevřeli jsme Centrum pro rodinu
NEPOSEDA, v Újezdě nad Lesy, v Lo-
mecké ulici, v prostorách bývalé kni-
hovny! Navazujeme tak na aktivity
pro rodiny, které občanské sdružení
Neposeda poskytuje již od roku 2006.
Naší snahou je vytvořit harmonické
místo pro děti a jejich rodiče, kde
budou navazovat nová přátelství, vzdě-
lávat se, hrát si a získávat nové zkuše-
nosti.

Kdo může centrum navštěvovat
a kdy je otevřeno?
Rádi bychom, kdyby k nám našly cestu
maminky s dětmi, přivedly své part-
nery a pověděly o nás i prarodičům.
Každý je u nás vítán.

Co mohou tedy nejen maminky v cen-
tru očekávat?
Do konce roku je každé pondělí
a čtvrtek, od 9 do 12 hodin, otevřená
herna. Je k nám bezbariérový přístup a
můžete si u nás dát kávu nebo čaj.
Úterky probíhají kurzy hudební školy
Yamaha a v lednu otevíráme mnoho
dalších – Hrajeme si tancem, Joga pro

děti, Joga pro seniory, Zpíváme a tan-
cujeme, Bodyforming. Dozvědět se více
a přihlásit se můžete na
www.neposeda.eu

Jaké plány má centrum do budoucna?
Budeme pořádat besedy, kurzy, semi-
náře, tréninkové aktivity, workshopy,
diskusní skupiny vedené odborníky,
vztahující se k tématům rodina, vývoj
dítěte, komunikace v rodině, životní
pilíře, řešení konfliktů, práce a rodina,
zdravý životní styl a další. Přejeme si vy-
budovat centrum, které bude schopné
podporovat rodiny a jejich členy v růz-
ných životních etapách.

Co bys ještě chtěla zdůraznit nebo
dodat?
Chtěla bych zdůraznit, že jsme nezis-
ková organizace a naše aktivity jsou
podpořeny z dotačního programu Ro-
dina a ochrana práv dětí MPSV, Měst-
skou částí Praha 21 a Magistrátem hl.
m. Prahy.

Vítáme každou další pomoc a děkuji
všem, kdo nám již s realizací pomáhají.
Také přejeme všem rodinám v Újezdě
krásné a klidné Vánoce a do roku 2013
jen to nejlepší.

-red-

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl
otevřít právě drogerii?
Měl jsem hned jasno. V Újezdě nad Lesy
jsem vyrůstal od malička a celý život
jsem musel pro drogistické zboží jezdit
daleko, a jelikož lidé kolem měli stejný
problém, nově postavené obchodní
centrum bylo jasnou volbou pro ote-
vření obchodu s těmito potřebami.

Jak dlouho vám trvalo, než jste droge-
rii připravili k otevření ?
Celkově nám, celému týmu, trvalo zhru-
ba dva měsíce, než jsme mohli oficiálně
otevřít.

Jaký sortiment v drogerii prodáváte,
co můžete zákazníkům nabídnout?
Když jsme zjišťovali, co zákazníci po-
strádají v blízkém okolí nejvíce, roz-
hodli jsme se nenabízet pouze klasické
drogistické zboží, ale třeba i sortiment
pro zahrádkáře a kutily. Nabízíme bar-
vy a laky s pomůckami a veškeré tech-
nické doplňky. Dále jsme se zaměřili na
domácí potřeby, doplňky, které každá
hospodyňka doma potřebuje a samoz-
řejmě sezónní zboží. Mysleli jsme i na
školáky a kancelářské potřeby. Začali
jsme nabízet i mnoho druhů kalendářů
a diářů pro rok 2013. Zkrátka u nás
každý nalezne to, co potřebuje. A pokud
něčím nedisponujeme, stačí vznést do-

taz k našim proda-
vačkám a my se po-
staráme o to, abyste
svůj výrobek u nás
příště našli.

Míváte nějaké akce?
Jak se o nich zákaz-
níci mohou dozvě-
dět?
Snažíme se zákazníkům vyjít vstříc
i s cenami. Připravujeme na každý tý-
den novou akci, tak, aby každý mohl
najít ten „svůj“ produkt, který používá
nejraději. Bez ohledu na tyto akce, si
u nás může každý zákazník vyzved-
nout členskou kartičku TETA klubu do
všech TETA drogerií. Při nákupu s touto
kartičkou automaticky dostává několi-
kaprocentní slevu. Za každý nákup se
sčítají body a při dosažení určitého
počtu bodů lze dostat slevy mnohoná-
sobně vyšší. Informace o členství ob-
držíte buď v obchodě, nebo v letáku
a na internetových stránkách. O akcích
se dozví zákazníci z letáků, které nale-
znou ve svých poštovních schránkách.

Plánujete před vánoci nějaké akce, bu-
dete prodávat i nějaké vánoční zboží,
dárkové poukázky?
Ano. Zaměříme se na více možností, od
doplňků ke zpříjemnění domácího pro-

středí, po ozdoby na stromeček či ven-
kovní vánoční dekorace. Zařadíme i pří-
pravky a pomůcky pro vánoční úklid.
Samozřejmě u nás zákazníci naleznou
i spoustu nápadů pro vánoční dárky.
Speciální kazety, pro ženy a muže kaž-
dého věku, vánoční poukazy v různých
hodnotách.

Co byste vzkázal na závěr vašim záka-
zníkům?
Rádi bychom našim zákazníkům podě-
kovali za věrnost. Jsme velice rádi, že si
cení toho, co jsme zde vybudovali a vra-
cejí se k nám. Řídíme se heslem „Náš
zákazník, náš pán“ a uděláme maxi-
mum pro to, aby u nás byli spokojeni
a mohli se na nás spolehnout. Budeme
moc rádi, když o nás poví svým zná-
mým a kamarádům.
Máme otevřeno každý všední den od 8
do 20 a v sobotu od 9 do 15 hod.

Redakčně zkráceno.

Drogerie TETA na Blatově
V prázdninovém čísle Újezdského zpravodaje jste se dočetli, že na Bla-
tově bylo zkolaudováno nové obchodní centrum Jedním z nových ob-
chodů je drogerie TETA. S panem Lukášem Kupkou, provozovatelem
drogerie si povídal Pavel Švejnoha.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy
přeje svým členům, příznivcům a všem občanům mnoho zdraví, klidu
a štěstí o to nejen o svátcích vánočních, ale i po celý následující rok.

Za výbor Blanka Exnerová

Vážení újezdští spoluobčané!
Přeji vám všem pohodové prožití
vánočních svátků, dětem hodně

příjemných překvapení od Ježíška
a všem společně hodně zdraví

a osobní úspěchů
v roce 2013.

Dr. Jiří Sikač, zastupitel zvolený za hnutí
„Volba pro Újezd“

j.sikac@post.cz

Napsala nám paní Monika Henčlová, kterou má v péči z důvodu
zdravotního postižení újezdský odbor sociálních věcí.
Paní Henčlová na konci roku vzpomíná na pěkné chvíle koncem léta.

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2013 přejí všem malým i velkým čtenářům

Jitka Kašparová a Zdeňka Malíková – knihovnice

Ohlasy na újezdskou akademii
Vážení,
ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala Městské části Praha 21 za pořádání
pondělních přednášek v rámci university třetího věku.
Zůčastnila jsem se přednášky MUDr. Jarmily Winterové. Její povídání pro mne
bylo velmi přínosné. Málokdo se v dnešní uspěchané době věnuje
tématům pevného ukotvení sama v sobě, zodpovědnosti za své činy, pohledu na
tutéž věc z různých úhlů pohledu.
Děkuji pěkně a přeji hezké dny

Jarmila Petrůjová

Dvojí metr redakce Újezdského zpravodaje
Třebaže koncepce ÚZ uvádí, že nebudou otištěny žádné příspěvky, které by ob-
sahovaly osobní či rasisticky motivované útoky a urážky či vulgarismy, nikde se
kupodivu nedočtete, že nesmějí být otiskovány příspěvky obsahující zjevné lži
a výmysly. A tak ÚZ pod vedení K.Čechové dává prostor představitelům Otevře-
ného Újezdu k lživým a očerňujícím informacím s cílem osočit J. Lameše a P.
Duchka.
Tak např. M.Hartman uvedl ve svém okénku zastupitele, že „Na základě žádostí
pana Lameše a Duchka bylo zastaveno veřejné Diskuzní fórum“. Třebaže je to lež
jako věž, neboť o nic takového ani J. Lameš ani P. Duchek nikdy nežádali a K.
Čechová na tuto zjevnou lež byla upozorněna písemně i členem RR MUDr. Jeníč-
kem (jak mi sdělil pan doktor po mém dotazu jak je možné, že něco takového pro-
šlo redakční radou ), nezastavilo jí ani toto včasné upozornění v otištění těchto
osobních útoků a lží. Není asi ani náhodou, že tyto nepravdivé informace byly
otištěny okamžitě po nástupu další „posily“ do redakční rady ÚZ, místostarosty
Jana Slezáka.
Nicméně i takto se dá očerňovat opozice a i takto se dá cenzorské zastavení Ve-
řejného diskuzního fóra, o kterém rozhodl starosta Roušar, člen stejného usku-
pení jako M. Hartman svést na čerty Lameše a Duchka. K čemu je ale potom celá
koncepce ÚZ ví asi jen K. Čechová a Bůh.

J. Lameš

Vznik aktuálního čísla UZ okem člena redakční rady
Diskuze mezi koalicí a opozicí je základem politiky. Pokud si ale člověk, zvědavý
na dění v místě, kde má domov, přečte poctivě ÚZ, s přílišnou rozdílností názorů
se nesetká. Pokud by hledal podstatné informace, to se nahledá. Základním prob-
lémem našeho zpravodaje placeného z obecních peněz je otázka – jak a kde
vzniká konečná podoba jednotlivých čísel? Jsem členem redakční rady několik
měsíců a sám přesně nevím! Redakční rada v předem určený den posuzuje pří-
spěvky, zhruba třetina ale dojde po redakční radě. Průběh je vždy stejný, některé
super příspěvky otiskneme, že jsou dlouhé? Nevadí. Jiné zajímavé jsou dlouhé,
nutno zkrátit, jinak vyřadíme. A když váháme o obsahu? Co je pravda a co ne,
rozhoduje šéfredaktorka. A když se hlasuje? Radniční koalici nelze přehlasovat.
Aby byla na další měsíce před volbou nezávislého šéfredaktora větší jistota, byl do
redakční rady dovolen místostarosta pan Slezák. Trojblok: radní, místostarosta
a manželka starosty již obsah pohlídá. Po redakční radě běží cca 14 dní než je
číslo definitivně připraveno. Výsledek si redakční rada, stejně jako každý z vás
přečte po vydání. Občany mohou spory unavovat. Chtějí v Újezdě řešit jiné věci.
Každodenně je pálí problémy na ulici, v dopravě…, které nikdo neřeší. Důležitou
roli by pro zdárný rozvoj našeho Újezda měl mít Újezdský zpravodaj. Informace,
jak víme, má cenu zlata!

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.,
člen redakční rady za ODS

Podle astronomů začal podzim v so-
botu 22. září. Pro nás to byl ten nej-
vhodnější den rozloučit se s létem.
V malé vísce na okraji Prahy je chrá-
něné bydlení pro muže s mentálním
a psychickým postižením. A tak jsme se
všichni sešli u nich na Xaverově, tento
den oficiálně nazvali Dnem otevřených
dveří. Na zahradě u domu jsme opékali
špekáčky, letos určitě poslední. Jedna
ze sociálních asistentek tamního byd-
lení předvedla neuvěřitelné kousky se
psem, kterého trénuje jako asistenč-
ního psa. Fenka Vendula předvedla
sundávání rukavic a čepice, rozepnutí
a sundání bundy a pak měla podávat
spadané předměty. Vendula je ještě
štěně a velmi jí bavila její popularita a
obecenstvo. Místo zvedání předmětů si
s nimi hrála, válela se v nich, a čím více
jsme se smáli, tím více ona byla odvá-
zaná. Panička jí za tento výstup od-
mítla dát piškot jako odměnu a tak si

Vendula nabídla sama. Přece nebude
dělat představení zadarmo.
Další osobní asistent předvedl svoji
sbírku brouků. Byli krásní, barevní
a hlavně byli pod sklem, takže nebez-
pečí nehrozilo žádné.
Za domem volně pobíhali koně a nízké
sluníčko nás upozorňovalo, že je potře-
ba si tento den užít.
Na Xaverově se sešli různí lidé s růz-
ným postižením, ale také zdraví lidé
nebo kamarádi. Bylo krásné být sou-
částí společnosti, kde není rozhodující,
jak kdo vypadá nebo jakým onemocně-
ním trpí. Celou partu zajímalo jen to, že
je krásný den a že všichni mohou být
spolu.
Jak řekl Rudolf Hrušínský: „Tento den
si necháme jako takový ohříváček na
dny horší…“ M.H.
Mnoho elánu a radosti do roku 2013
velké bojovnici M. Henčlové přeje

za OSV Jitka Heřmánková

Někdy stačí jediný paprsek,
aby zazářila duha,
někdy stačí málo,

abychom potěšili lidi kolem nás
„Laskavé slovo, pozdrav, úsměv“

Spokojené prožití Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku,

všechno dobré a pevné zdraví
přeje našim členům a všem spoluobčanům

Výbor Svazu postižených civilizačními chorobami

PF 2013
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Masáže s léčivým účinkem „na míru“, 
dle potřeb a problémů klienta.

Více na www.duse-a-telo.cz   Tel. 608 312 929

- shiatsu
- olejivé

- reflexní
- manuální lymfodrenáž

+ individuální konstelace

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

OOddvvoozz ssuuttíí aa ooddppaaddůů
KKrrooppááčč DDaavviidd

TTeell.. 777777 661133 887722

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

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

placená inzerce

Autobusy a vlaky jinak!!! 9. a 10. prosince 2012 se opět mění jízdní řády!
Nové JŘ autobusů si můžete zdarma vyzvednout v podatelně nebo v knihovně.
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KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (prosinec - leden 2013)

2. 12. neděle
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Zve Lucie Dlabačová a Český zahrádkářský svaz
9 – 17 hod v Areálu zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy

ZVONKOVÝ PRŮVOD
Adventní průvod se světýlky a rozsvícení újezdského vánočního
stromu. Malé i velké návštěvníky srdečně zvou Újezdská radnice,
Masarykova ZŠ a farnost Koloděje.
Zvonky, lucerničky a baterky s sebou!
Zahájení v 16.30 na farní louce na rohu Čentické a Polesné.

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného
vína, grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních
dekorací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček
pro děti.

3. 12. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Alternativní medicína / 5. přednáška
10- 12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 18 – 21 hodin v tělocvičně MZŠ v parku

4. 12. úterý
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Pořádá SPCCH. 7.30 – 8. 30 hod v bazénu Wellness centra Blatov

5. 12. středa
CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 16 – 19 hodin v tělocvičně MZŠ v Polesné

ARABESKA
Předvánoční vystoupení baletek z Arabesky v Salesiánském divadle
v Kobylisích od 18:30 hod.
Krásné a klidné vánoční svátky za Arabesku přeje a další informace
vám podá Daniela Poková

Večer k dětem přijde Mikuláš s čertem a andělem, někomu jen
nechají za okny nadílku.

6. 12. čtvrtek
VÁNOČNÍ BESEDA PRO OBČANY ÚJEZDA
Výbor SPCCH Vás zve na povídání o vánočních tradicích,o slavení
vánoc ve staré Praze a zazpívat si koledy. Vystoupí žáci zdejší školy.
Připravíme si příjemné adventní posezení u šálku kávy či čaje.
Od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ.

ARABESKA
Předvánoční vystoupení baletek z Arabesky v Salesiánském divadle
v Kobylisích od 18:30 hod.
Další informace vám podá Daniela Poková

7. 12. pátek
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Pořádá SPCCH. 7.30 – 12 hod v bazénu Wellness centra Blatov

VÁNOČNÍ SHOW FREKVENTANTŮ TANEČNÍHO STUDIA
DANCEPORT
Zveme Vás na Vánoční show přípravek standardních a latinsko-
amerických tanců. Show kurzů MTV STYLE + STREET DANCE.
17.30 – 19.30 v tanečním sále Danceport v Oplanské 2614,
Centrum Blatov. Vstupné zdarma.

8. 12. sobota
VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
Matrika MÚ21 Vás srdečně zve na tradiční předvánoční posezení.
14 – 18 hodin ve školní jídelně v Polesné

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného
vína, grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních
dekorací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček
pro děti.

Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

9. 12. neděle
„Zábavný dějepis“ s Anežkou Přemyslovnou
PIS (Pražská informační služba) Vás zve na komentovanou vy-
cházku po stopách české princezny.
Sraz 10:00 před budovou Národní Galerie, Anežská 12, Praha 1

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného
vína, grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních
dekorací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček
pro děti.

10. 12. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Osudová setkání / 4. přednáška
10- 12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Pořádá SPCCH. 15 - 17 hodin v zasedací místnosti úřadu,
Staroklánovická 260

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 18 – 21 hodin v tělocvičně MZŠ v parku

11. 12. úterý
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Pořádá SPCCH. 7.30 – 8. 30 hod v bazénu Wellness centra Blatov

PROCHÁZKA VÁNOČNÍ PRAHOU
SPCCH v Újezdě nad Lesy zve na Vánoční procházku Prahou, která
je spojena s prohlídkou Rezidence primátora hl. m. Prahy. Všichni
jste srdečně zváni!
9:45 – 15:00 hod sraz ve vestibulu Městské knihovny na Marián-
ském náměstí 98/1 Praha 1

SLYŠTE SLYŠTE PASTUŠKOVÉ
Vánoční pořad nejen pro děti pořádá a srdečně zve odbor školství
a kultury MČ21
Od 18 hodin v divadelním sále MZŠ v parku

12. 12. středa
CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 16 – 19 hodin v tělocvičně MZŠ v Polesné

13. 12. čtvrtek
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Děti a učitelky 1. stupně MZŠ Vás co nejsrdečněji zvou, abyste si
s nimi přišli zazpívat koledy. Od 17.00 hod na dvoře MZŠ v parku

14. 12. pátek
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
Pořádá SPCCH. 7.30 – 12 hod v bazénu Wellness centra Blatov

VÁNOČNÍ SHOW FREKVENTANTŮ TANEČNÍHO STUDIA
DANCEPORT
Zveme Vás na Vánoční show kurzů Roztleskávačky.
17.30 – 19.30 hod v tanečním sále Danceport v Oplanské 2614,
Centrum Blatov. Vstupné zdarma

15. 12. sobota
PRODEJNÍ VÝSTAVA VČELÍCH PRODUKTŮ
Včelaři z Újezda nad lesy srdečně zvou na výstavu s prodejem
medu, propolisu, včelího vosku i medoviny.
8 – 14 hodin před Polyfunkčním domem na křižovatce

ADVENTNÍ KONCERT V MUZEU
Již 6. ročník oblíbených adventních koncertů, zaznamenal progra-
movou změnu, vystoupí Karel Huth – violoncello Orchestru ND, Jan
Kvapil – housle České Rlharmonie a zahrají skladby Carla Stamitze
a Giovanniho Battista Cirri. Vstup je dobrovolný. Srdečně zve PhDr.
Miloš Schmidt, předseda MÚRM.
Od 16 hodin v sále Polyfunkčního domu na křižovatce.

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného vína,
grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních deko-
rací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček pro děti.

Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
Od 16.30 Českobratrská církev evangelická

Adventní bohoslužba při svíčkách
Od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

16. 12. neděle
VÁNOČNÍ ZÁVOD
Základní kynologická organizace pořádá závody jednotlivců se psy
na cvičišti u požární nádrže v Dubinské ul.,
Kontaktní osoba: Brettschneiderová Anna , brettan@seznam.cz

Vánoční hra
Farní divadelní představení dětí pod vedením Lenky Kvasničkové
Od 16.00 v kolodějské jízdárně

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného vína,
grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních deko-
rací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček pro děti.

17. 12. pondělí
ÚJEZDSKÁ AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Alternativní medicína / 6. přednáška
10- 12 hodin v zasedací místnosti úřadu, Staroklánovická 260

KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
Od 16 hodin v budově MÚ, Staroklánovická 260

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 18 – 21 hodin v tělocvičně MZŠ v parku

19. 12. středa
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Policie ČR zve na prohlídku nové služebny.
Od 10 hod, 15 hod a 17 hod v přístavbě budovy MÚ21 vchod
z Hulické ul.

CVIČENÍ PRO KARDIAKY S PRVKY JÓGY
Pořádá SPCCH. 16 – 19 hodin v tělocvičně MZŠ v Polesné

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU
Přijďte neformálně probrat se starostou to, co vás zajímá.
17 – 19 hodin v restauraci Kollmanka.

Vánoční koncert
Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená hrají tradiční vánoční koncert.
Od 19.30 v KC Nová Beseda v Klánovicích.

22. 12. sobota
PŘIJĎTE SI PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skauti Vám letos opět přinesou do Újezda nad Lesy světlo z Betléma.
Od 18.30 do 19 hodin v areálu skautských kluboven v Žárovické ul.
na Rohožníku.

Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného vína,
grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních deko-
rací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček pro děti.

Betlémské světlo v KC Nová Beseda Klánovice
Přijďte si pro Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte své domovy. Těšit
se můžete na vystoupení klánovického dětského sboru Claireton
Chorale, který začíná v 15:00 a Vánoční vytrubování.
Od 17:00 se, tentokrát ve venkovních prostorách KC Nová Beseda,
rozezní lesní rohy Trubačského tria Pražských kadetů.

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA PŘI SVÍČKÁCH
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

23. 12. neděle
Advent v KC Nová Beseda v Klánovicích
Od 14 hodin zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného vína,
grogu či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních deko-
rací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček pro děti.

24. 12. pondělí, Štědrý den
Štědrý den ve farním kostele v Kolodějích
16.00 štědrovečerní mše s účastí dětí a rodičů 24.00 půlnoční mše

25. 12. úterý - 1. svátek vánoční
Hod Boží vánoční ve farním kostele v Kolodějích
9.00 farní mše

26. 12. středa – 2. svátek vánoční
Svátek sv. Štěpána ve farním kostele v Kolodějích
18.00 mše se svěcením vína

29. 12. sobota
Pojďte, děti, do Betléma
PIS (Pražská informační služba) Vás zve na komentovanou vycházku
s vánoční tematikou. Sraz 14:00 před pomníkem Hvězdářů, zastávka
tram. č. 22„Pohořelec“

ZPÍVÁME KOLEDY S LUCKOU VÁCHOVOU – ŠEBOVOU
Vstup je dobrovolný. Srdečně zve PhDr. Miloš Schmidt, předseda
MÚRM. 14 hodin v Újezdském muzeu

31. 12. pondělí - Silvestr
Konec roku ve farním kostele v Kolodějích
16.00 mše na rozloučení s občanským rokem

1. 1. 2013 úterý Nový rok
Nový rok ve farním kostele v Kolodějích
9.00 farní mše

5. 1. sobota
Pochod Tří králů na velbloudech
Kromě tradičního pochodu můžou děti přinést i dárky, které pak
budou předány dětem v nemocnicích.
Odchází se v 15:30 z Hradčanského náměstí, Praha 1.

Upozornění!
V případě zájmu o druhý semestr Akademie volného času je třeba
se přihlásit do konce prosince 2012.



v Újezdě nad Lesy na tel. 723 113 626
www.rajzdravekrasy.cz 

Náš salon je zaměřen na péči o tělo, vzhled, formování postavy
a relaxaci pro ženy i muže. Nabízíme kvalitní služby za velice
přístupné ceny s použi�m špičkových přístrojů a kvalitní
kosme�ky. Nabízíme následující služby: 
- profesionální neperoxidové bělení zubů
- laserové ošetření (akné, vrásky, pigment, žilky)
- ultrazvuková liposukce
- hloubkové čištění obličeje ultrazvukovou špachtlí
- radiofrekvence (li�ing obličeje, celuli�da, strie)
- presoterapie (přístrojová zeš�hlující lymfodrenáž)
- klasické, sportovní, relaxační a exo�cké masáže
- solárium
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KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

„Pomohu Vám 

v právních nesnázích“. 

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

bývalý trestní soudce, 

soudce Nejvyššího správního soudu,

K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 

GSM: 606 647 760

e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

na Blatově
Nabízíme veškeré služby lyžařům:

• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• základní předbroušení 
• finální broušení na kameni
• úhlování boční hrany
• tuning spodní hrany
• opravy skluznic
Otevírací doba:     po – pá 1700 – 2000

Kontakt:      tel. 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

LLLLyyyyžžžžaaaařřřřsssskkkkýýýý sssseeeerrrrvvvviiiissss

REKONDIČNÍ CENTRUM Újezd nad Lesy, Velebného 1821
www.rekondicnicentrum.cz

Telefonické objednávky 2 dny předem a informace: 608 180 000
Volné termíny od 4. 1. 2013

ZBAVÍME VÁS: nadváhy, přebytečných cm v problémových partiích, celulitidy,
akné, ochablé pleti a drobných vrásek, ochablosti svalové hmoty a kůže. Bolesti
kloubů, zad a šíje, vyčerpanosti fyzické, potažmo i psychické.
NABÍZÍME: Rekondiční stoly – tvarují postavu, posilují svalovou hmotu na úkor
tělesného tuku. Již po 20 pravidelných lekcích lze docílit 2-4cm úbytku
v problémových partiích. Spalovač tuku VACU SHAPE, odstraňuje tělesný tuk
a celulitidu. Masáže BODY ROLL, odstraňují tukové polštáře a celulitidu.
LYMFOMASÁŽE – Lymfovan – odstraňují bolesti nohou, podkožní tuk a celulitidu.
LASER terapie – odstraňuje bolesti pohybového aparátu, urychluje hojení ran
a jizev, léčí akné, regeneruje pleť, odstraňuje drobné vrásky a další. TRENAŽERY
pro cvičení různých tělesných partií – úbytek tuku, posílení svalové hmoty.
RAŠELINOVÉ obklady: léčí bolesti pohyb. aparátu (revma, artróza, svaly a úpony)
INFRAZÁŘIČ a BIOLAMPA – léčí bolesti pohyb. aparátu i kosmetické vady pleti.
SOLÁRNÍ SPRCHA – turbosolárium 48 trubic – opalování ve stoje, výrazné slevy při
předplatném. Další výhody a slevy na služby dle počtu závazně objednaných služeb.
Poskytovatelka služeb na základě závazné objednávky bezplatně sestaví návrh
terapie služeb dle potřeb a údajů klienta.

Prodej ADVENTNÍCH věnců
v široké nabídce a různých
vánočních dárkových
předmětů a dekorací. 
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY 
na adventní věnce
a vánoční dekorace.
SLEVOVÝ KUPON:
SLEVA 10% na vánoční
dekorace při OBJEDNÁNÍ
minimálně 5 dní před
23. 12. 2012 v ceně 
nad 500,-Kč při předložení
tohoto inzerátu.

Květinářství Jasmín M
M

PO–PÁ 8:00–19:30 
SO–NE 8:00–17:00

Prodáváme široký
sortiment řezaných,
hrnkových květin,
doplňkový sortiment,
dárkové zboží.
Nabízíme veškeré
floristické služby.

Račiněveská 2444
(vedle Penny Marketu, u hlavní silnice)
190 16 Újezd nad Lesy

Všem zákazníkům děkujeme za přízeň v roce 2012 a přejeme
Všem do nového roku 2013 hodně zdraví a štěstí.

Tel.: 773 679 393, 608 982 711
E-mail: eringin@seznam.cz

www.kvetiny-jasmin.cz 



INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

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

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

phone.újezd.net

Pronajmu zateplenou garáž 
v bytovém domě v Plhovské ulici
č. p. 2445 za 2.200,- Kč/měsíc

Tel. 603 466 877

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ
placená inzerce

Nabízíme k pronájmu 
zateplenou halu 1500 m2

s možnos� rozdělení na menší čás� (nejméně
100 m2) mobilním oplocením. Halu je možné
vytápět fukary Sahara. Hala se nachází
ve střeženém skladovém areálu v Úvalech,
Jeronýmova ulice. Možnost pronájmu také
kanceláří, ubytovny  parkovacích ploch i pro
těžkou techniku, manipulační techniky včetně
obsluhy. K  dispozici dostatek telefonních linek
a internet.

Nájemné: 55,-Kč / m2 měsíčně.
Mobilní telefon: 775 203 340'
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTOMASÁŽNÍ STUDIO
Dárkové poukazy

Léčení: migrény, stresu, bolesti zad
Masáž chodidel, medová masáž, SHIATSU
Cena: 30 min za 250,- Kč
Dojíždím k zákazníkovi domů
Tel.: 774 938 082 e-mail: wiledi@seznam.cz

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044TTeell..::  224444 446688 220022,,  660044 661133 880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

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

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

Rádio
Herní konzole
a další
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

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

sm
lu

vn
í

ceny

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
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



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJstrana 12

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 13. ledna 2013.

Újezdský zpravodaj - měsíčník. Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21 - Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 281 012 911 Příjem inzerátů: Irena Mrázová, tel.: 281 012 980, e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
Titul navrhl: Zdeněk Šidák, Karla Jakob Čechová Jazykové korektury: Pavel Švejnoha Šéfredaktorka: Karla Jakob Čechová, e-mail: redakce@praha21.cz Redaktorka: Lucie Černá Redakční rada: Josef Dvořák, Jaroslav Jeníček, Zita Kazdová,
Roman Mruvčinský, Jan Slezák. Sazba a tisk: Betis spol. s r.o., areál VÚ Běchovice, tel.: 267 062 098, e-mail: info@tiskarnabetis.cz Registrace: MK ČRE - 13327 Náklad 3770 ks.

distribuce

ÚVALY. 
Velká parcela o výměře 1068 m2

ve vilové čtvr�, ul. Dobrovského 886. 
Na pozemku je RD + garáž. Možno zde

eventuelně postavit i dva RD. 
Cena: 3 990 000,- Kč.

Kontakt: 
ing. Čeněk Hrdlička 602 201 666

kralsumavy2006@seznam.cz

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť • ooddppaadd • ppíísseekk • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa • kkůůrraa
ppřřeevvoozz ssttrroojjůů • tteerréénnnníí úúpprraavvyy • nnaakkllaaddaačč
• ddoopprraavvaa bbeettoonnoovvýýcchh ssmměěssíí

VVíítt KKRRÁÁLL,, ŠŠeessttaajjoovviiccee,, vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

Nabídka rekondičních 
a regeneračních masáží

Nabídka aromaterapie - vánoční sleva 10%Nabídka aromaterapie - vánoční sleva 10%
Gabriela Přindová              tel.: 604 107 899

V pohodlí Vašeho domu ... 

Při prodeji Vaší nemovitos� se s důvěrou obraťte na naši kancelář.
Zajis�me Vám kompletní právní servis a prodej za op�mální cenu.

Dobrá znalost místních podmínek
a dlouholeté působení v této

lokalitě jsou pro Vás 
tou nejlepší 

zárukou.

Mgr. Miroslav Timura - realitní kancelář
Starokolínská 22, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
tel.: +420 281 970 381, mobil: + 420 603 435 950
E-mail: miroslav �mura@mtreality.eu, www.mtreality.eu

kreativní světkreativní svět
Prodejní doba v prosinci:
PO - ÚT 9.00 - 18.00
SOBOTA  9.00 - 16.00
NEDĚLE 10.00 - 16.00
Romantika-kreativní svět, Oplanská 2614,
Praha 9-Újezd nad Lesy
www.mujsikula.cz, www.kvetiny-darky.eu,
te.: 776 090 856, 776 659 653


