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K A L E N D á R I U M

Více informací na
www.praha21.cz

1. 3 Taneční zábava pro dospělé, živá hudba, kapela ŠARM, 20 hod v Danceport, OC Blatov

2. 3. Maškarní dětský bál, 14:00 - 15:30 hod a 16:00 - 17:30 hod v Danceport, OC Blatov

4. 3. Újezdská akademie volného času, … a dále každé pondělí v březnu
10:00-12:00, ÚMČ Staroklánovická 260

5. 3. Přednáška „Jak se nestát obětí trestné činnosti“, 14:00 - 17:00, ÚMČ Staroklánovická 260

7. 3. Slavnostní připomenutí výročí narození T.G.M. ČSZ a ÚMČ zvou v 16 hod do parku
před MZŠ.
Přednáška MUDr. Kateřiny Biro na téma "Zdraví a zelené potraviny"
Zve SPCCH, od 15:30, ÚMČ Staroklánovická 260.

9. 3. Výroční členská schůze ZO Českého zahrádkářského svazu, 14:00 v jídelně MZŠ, Polesná 1690

11. 3. „AUGUST AUGUST, AUGUST“, SPCCH zve na derniéru hry Pavla Kohouta v Divadle pod
Palmovkou. Od 19:00 hod za 150,-Kč. Doprava vlastní.

21. 3. Vycházka ze Žižkova Karlínem do Městského muzea na výstavu fotograOí.
SPCCH s dalšími zájemci má sraz na Ohradě, na zast. tram 9 ve 13 hod.
Velikonoční dílna, ÚMČ zve od 15:00 do 18:00 do Újezdského Muzea

22. 3. Večer s výukou Salsa a Bachata, od 20 hod v Danceport, OC Blatov

23. 3. Začíná ozdravný pobyt v lázních Luhačovice, pořádá SPCCH
3. újezdský karneval pro děti Rarášek, 10:00 -15:00 v sále Polyfunkčního domu
Beseda na téma „Alternativní výklad vzniku světa“, P. Duchek zve od 18:00 do Danceport
Diskotéka s hitparádou, kterou si vytváříte sami, P. Duchek zve od 20:30 do Danceport

24. 3. FK Újezd nad Lesy proti AFK Union Žižkov FK muži B, od 15 hodin na hřišti.

26. 3. ŠKOLA UNICEF, 17:00 - 19:00 v MZŠ, Staroklánovická 230
Koncert Leška Semelky & S.L.S od 19:00 v Polyfunkčím domě

28. 3. Přebor staršího dorostu FK Újezd nad Lesy proti SK Horní Měcholupy, od 16 hodin.

30. 3. Velikonoční výlet do sklárny v Tasicích, hrad Sion, N. Dvorů, zámek Kačina a na živé
pašijové hry v Kouřimi pořádá Sdružení důchodců.

5. 4. Taneční zábava pro dospělé, živá hudba, kapela ŠARM, od 20 hod v Danceport

6. 4. FK Újezd nad Lesy proti Slovan Kunratice FK muži B, od 16.30 hodin.

7. 4. FK Újezd nad Lesy proti Sokol Dolní Počernice FK muži A, od 16.30 hodin.

12. 4. Večer s výukou Salsa a Bachata Od 20 hod v Danceport

Vážení spoluobčané,

měsíc únor přinesl řadu důležitých událostí,
z nichž mi dovolte některé uvést.
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva jsme
schválili rozpočet naší městské části. Ačkoli byl
připraven již v prosinci 2012, kvůli tomu, že se
zpozdilo schvalování státního rozpočtu, jsme
museli schválení našeho rozpočtu posunout až
na únor 2013. Hospodaříme s vyrovnaným roz-
počtem ve výši 71 mil. Kč a podstatné jsou kon-
krétní akce, na které jsou v letošním roce za-
jištěné finanční prostředky. Seznam těch nejdů-
ležitějších vám přinášíme v tomto čísle.

Stavba kanalizace postoupila na hlavní křižo-
vatku do dopravního uzlu Újezda a způsobila ra-
zantní dopravní omezení. Naše městská část
neurčuje dopravní stanovení tras. Námi prosa-
zované objízdné trasy (kyvadlově po hlavní silnici
nebo objížďka přes Koloděje a Sibřinu) byly za-
mítnuty a my jsme se museli během pár dní vy-
pořádat s výdejem cca 1900 povolenek k vjezdu
újezdských obyvatel bydlících na Blatově. Jsme
si vědomi dopravních komplikací, za které se re-
zidentům, živnostníkům i motoristům omlou-
váme, ale kanalizace se vystavět musí a stav
a uspořádání místních komunikací jiné řešení
neumožňuje. Jak to bude s další etapou výstavby
kanalizace se dozvíte na veřejném projednání,
které k tomuto účelu svoláváme.
V souvislosti s posledním „šrumcem“ okolo ka-
nalizace zaznamenávám velkou rezervu v ko-
munikaci s vámi - újezdskými občany - aktuálně
před vyhlášením objízdných tras. Věřte, že jsme
učinili maximum možného, a přesto byla řada
z vás zklamaných. Ukázalo se, jak pomalá a ne-
použitelná je komunikace přes Zpravodaj či
leták. Najednou jsme vám nemohli podat rych-
lou a efektivní informaci o situaci, která nešla
včas naplánovat, nešlo okamžitě vysvětlit, co se
děje a proč se to děje. Rozhodli jsme se proto za-
vést každý měsíc veřejná informační setkání
k nejdůležitějším nacházejícím událostem
v Újezdě. Pro účastníky, které budou zajímat té-
mata a jejich aktuální stav, nabídneme automa-

tické zasílání elektronických zpráv z Újezda.
Tento informační kanál je rychlý a účinný, im-
plementujeme jej na naše webové stránky a úřad
se musí naučit jej využívat.

Jak jste hodnotili zimní údržbu z posledního úno-
rového víkendu? Já jsem tedy spokojený nebyl.
Rada MČ již vloni nechala zpracovat velmi kva-
litní smlouvu a technické podmínky úklidu.
Dvoukolově jsme ve výběrovém řízení vybrali do-
davatele a vybavili jsme jeho auta GPS systé-
mem, kterým můžeme sledovat aktuální polohu
na webových stránkách včetně historie. Pracov-
ník úřadu, který má zimní údržbu na starosti, má
možnost kontrolovat, zda dodavatel plní časové
termíny a zda, případně kde, se v ulicích aktuál-
ně uklízí. Musí také při sněhové nadílce vyběh-
nout do ulic, zjistit stav a okamžitě reagovat na
případné pochybení dodavatelské firmy. Pokud
nic z toho nedělá a je mu to jedno, sebelepší sys-
témy jsou na nic. Na úřadě se proto v blízké době
uvolní jedno pracovní místo a bude to příležitost
pro ty, kteří ctí vztah k obecnímu majetku
a budou v práci na úřadě vidět vlastní zodpo-
vědnost a závazek vůči obyvatelům Újezda.

Letošní únor ale přinesl i jednu velkou radost.
Naší městské části se dostalo významného oce-
nění - ceny Ministerstva vnitra Bronzový stupeň
za rok 2012 za kvalitu ve veřejné správě a za
uplatňování místní Agendy 21 (MA21). MA21 je
zcela samozřejmě přijímána jako pomůcka, která
ve spolupráci s veřejností nastavuje procesy,
které příznivě ovlivňují kvalitu života obyvatel
v současnosti v i generaci budoucí. Diplom po-
depsaný ministrem Kubicem všem posměváč-
kům vzkazuje, že místní Agenda není výmysl
starosty Újezda, ale státem uznávaná metoda ří-
zení kvality ve veřejné zprávě. To, že Újezd tuto
metodu ke svému prospěchu konečně přijal,
zpracoval pro místní podmínky a používá ji, je
práce celého úřadu a zejména aktivních občanů,
kteří se do veřejného života zapojují. Za to jim
patří velké díky!

Pavel Roušar, starosta

MČ Praha 21 získala cenu
Ministerstva vnitra
Na slavnostním ceremoniálu 19. února 2013 v hotelu OREA
v Brně převzal od zástupců Ministerstva vnitra starosta MČ
Praha 21 RNDr. Pavel Roušar Cenu Ministerstva vnitra za
kvalitu ve veřejné správě za rok 2012 za realizaci metody
místní Agendy 21. Naše městská část tak získala ocenění za
uplatňování metody zvyšování kvality ve veřejné správě,
která byla v roce 2006 zařazena Ministerstvem vnitra mezi
oficiální metody kvality. Místní Agenda 21 je mezinárodní
program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní
úrovni. Cílem je zapojit veřejnost a různé organizace do procesů, které pozitivně ovlivňují kvalitu života.

Iva Hájková, Odbor školství, kultury, MA21

Stavba kanalizace zasahuje
nejcitlivější bod Újezda nad Lesy

Stavba kanalizace v naší obci se posunula do klíčové křižovatky u Polyfunkčního domu. Omezení do-
pravy v tomto bodě s sebou přináší komplikace nejen místním občanům. Zábor jízdního pruhu v kři-
žovatce bude trvat do 25. 3. 2013.

Výročí narození Jana Amose Komenského

Dnem 28. března si
připomínáme naroze-
ní J. A. Komenského
a Den učitelů

Učitelkám a učitelům
dnes patří naše velké
díky. Za jejich přínos
celé společnosti tím,
že pečují o vzdělání
a vývoj našich dětí.
Právě jejich nesmírná
trpělivost, erudice
a nadšení jsou dětem
ve škole v Újezdě nad
Lesy oporou.
Bez jejich úsilí by ne-
byly možné ani
mnohé mimoškolní
aktivity. Snad právě
naše veřejně vyslo-
vená uznání jsou sou-
částí hodnocení jejich
povolání.

Všem újezdským pe-
dagogům přejeme
k jejich svátku mnoho
štěstí, zdraví a úspě-
chů v jejich náročné
práci!

redakce
a redakční radaObrázek namalovali žáci V. D pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Bačíkové.

Po hlavní ulici ve směru z centra projede jen MHD
a občané s povolenkou. Povolenky ke vjezdu si ob-
čané na základě podrobné zprávy, kterou obdrželi
do schránek, mohli vyzvednout na ÚMČ. Vydávání
povolenek proběhlo do 1. 3. 2013. Souhlas se stav-
bou a navazujícími dopravními opatřeními vydal
Magistrát HMP, v jehož kompetenci je toto roz-
hodnutí, až dne 20. 2. 2013.
Místní úřad řešil situaci neprodleně, ale objektivně
nemohl ani tentokrát o změnách informovat s do-
statečným předstihem. Situaci nepřispěly ani pro-
bíhající jarní prázdniny. Zejména podnikatelům,
kterým omezení dopravy již tak přináší odliv zá-
kazníků, navíc komunikační problémy s jejich
dodavateli. Tak se například zásobování jejich pro-
vozoven nevyhnulo problémům. Proto všem dot-
čeným občanům patří omluva.
Co říkáte stavbě kanalizace? Ptali jsme se na Váš
názor a zde jsou některé odpovědi:
Pro je Blanka Líznerová: „V Újezdě jsem se naro-
dila a vzhledem ke svému věku již ani nevěřím, že
se kanalizace dočkáme. Trvalo to celou věčnost.

Všichni, kdo se přistěhovali do nových domů,
berou vodovod a kanalizaci jako samozřejmost.
My, starousedlíci, jsme teď rádi, že vidíme posun
k lepšímu. Také máme možnost sledovat, jak je
úsek od úseku jiné tempo práce. V úseku od Zaří-
čanské to šlo raz dva, dnes pracují pomalu. Lidé
určitě remcají, ale to se nedá nic dělat. A že to
auta musí objíždět je mi líto, ale jde jen o jejich
malé nepohodlí.“
Proti je Martin Novotný: „To je hrozné, člověk, aby
se bál projíždět Újezdem! Nikdy dopředu nevím,
kudy mě povede objížďka! To nemůžou dát na za-
čátek obce velkou ceduli, aby člověk věděl, co ho
bude čekat a naplánoval si, kudy jet? A ty objízdné
trasy! Tuhle jsem viděl pána, jak si urazil výfuk.
Než začnou s objížďkou, měli by to napřed zpev-
nit, aby se nejezdilo po výmolech, to by bylo lepší.“
Pro je Blanka Exnerová: „Člověk nemůže být so-
becký, musíme to vydržet. Kanalizace je pro sta-
rousedlíky velká vymoženost a v rámci pokroku do
21. století je potřeba. Naštěstí to na jednom místě
nezůstane nikdy moc dlouho…“ -red-

Den učitelů

P.S.: O veřejných projednáních čtěta na str. 2 a 3, o logu Zdravé městské části na str.10.
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Aktuality z Rady MČ
� Na základě novely školského zákona
končí ředitelkám MŠ Rohožník a Slu-
níčko funkční období a proto bude na
jejich pozici vypsáno výběrové řízení.
� Rada zadala vypracování demogra-
fické studie Vysoké škole ekonomické.
Studie poslouží např. pro odhad počtu
potřebných míst na základní škole
a v mateřských školkách v příštích le-
tech. Vypracování vysokou školou je
levnější než využití specializované
firmy.
� Rada přijala návrh k zahájení jednání
o pohybu koní po lese. Je v něm kon-
statováno, že vzhledem ke stoupají-
címu počtu chovaných koní dochází
zejména k poškozování lesních pěšin.
Cílem by proto mělo být jednání s cho-
vateli koní o vymezení lesních cest
vhodných pro pohyb koní a případná
spoluúčast chovatelů koní na údržbě
těchto cest. Rada pověřila komisi život-
ního prostředí projednáním této prob-
lematiky.
� Na členství ve školské radě rezigno-
vala MUDr. Diepoltová, členka ODS. Její
rezignace mě mrzí i jako předsedu škol-
ské rady, neboť do školské rady přiná-
šela mnoho podnětů a patřila
k nejaktivnějším členům. Na její místo
byl radou schválen místostarosta
Slezák.
� Na základě požadavků krajské proti-
drogové koordinátorky byla vypraco-
vána zpráva o činnosti a čerpání
finančních prostředků MHMP a MČ
Praha 21 na protidrogovou prevenci. Ve
zprávě je konstatováno, že většina fi-
nančních prostředků je věnována na
protidrogovou prevenci na ZŠ. V naší
obci bylo řešeno 14 případů zneužití
návykových látek mladistvými, ve
všech případech se jednalo o alkohol.
� Rada nechala vypracovat nabídky na
změnu vytápění MŠ Rohožník. Ta je do-
posud vytápěna dálkovým rozvodem,
což je v současné době velice nákladná

varianta. Zúčastněnými firmami byla
nabídnuta změna na topení vlastním
kotlem na zemní plyn (náklady cca. 1
mil. Kč., návratnost 10 let) nebo tepel-
ným čerpadlem (náklady 2 - 2,7 mil. Kč,
návratnost 13 - 16 let). Rada uložila od-
boru majetku a investic sledovat
možné dotační programy použitelné
pro zamýšlenou změnu způsobu vytá-
pění.
� Rada vrátila k přepracování materiál
navrhující směnu a odkup několika po-
zemků na Rohožníku. Jednalo se o chyb-
né vyměření několika parcel u řado-
vých RD a zabrání cca. 10 m2 obecního
pozemku u každé parcely. Zároveň
došlo ke zmenšení některých parcel
celkem o cca. 37 m2. K chybě došlo již
v roce 2002. Navržené řešení spočívalo
ve směně, odkoupení a odprodeji před-
mětných pozemků. Byť se jedná o vel-
mi malé výměry, odmítla rada navr-
žené řešení, neboť odkupem by mohl
vzniknout precedent pro případy du-
plicitního vlastnictví obecních po-
zemků a městská část nedisponuje
finančními prostředky potřebnými pro
narovnání majetkoprávních vztahů vy-
cházejících z těchto duplicit. V sou-
časné době je totiž několik desítek tisíc
čtverečních metrů veřejně přístupných
pozemků (např. komunikací, chod-
níků...) zapsáno nejen ve vlastnictví
obce, ale současně i soukromých maji-
telů. Tyto chyby vznikly před desítkami
let a katastrální úřad je nyní v rámci
„revize“ katastrálních map dává maji-
telům na vědomí. Vypořádání těchto
duplicit je ovšem, bohužel, záležitostí
dotčených majitelů, byť je nezavinili.
Rada proto navrhla přepracování ma-
teriálu tak, aby se připlocené obecní
pozemky majitelům odprodaly, ale je-
jich pozemky, ležící mimo oplocení par-
cel, obcí vykoupeny nebudou.

Tomáš Vlach, radní

Petr Duchek / VV
Tentokrát bych vás rád pozval na nepravidelné pořady „ÚJEZD NENÍ NOCLE-
HÁRNA“. Prvním počinem byla diskotéka v tanečním studiu Danceport. Tan-
čit budete moci i v březnu a dubnu na písničky z újezdské diskohitparády,
kterou si sestavíte sami.
Na březen je pozván dlouholetý, český člen americké vědecké společnosti CRS
na besedu s přednáškou o alternativním výkladu vzniku světa, který se ve ško-
lách neučí a na duben (květen) přední český tenorista.
Dále chystám Újezdský kotel, do kterého budu zvát místní politiky. Bude nejen
švanda, ale brzy zjistíte, kdo se bude pravidelně omlouvat i kdo a jak to myslí
s Újezdem.
Více informací bude v březnovém časopisu SÚL.
Na závěr malá poznámka k „hysterii“ z minutového spotu promítnutého na
diskotéce. Kdyby někteří nebyli tak úzkoprsí, nehledali by v něm starostu, ale
především reklamu na SÚL a možná by soudně zaregistrovali, že v jiném jsem
si klidně dělal legraci sám ze sebe.
Mějme tedy prima den a neberme život tak vážně, stejně z něho nevyvázneme
živí.

Veřejné projednání obnovy aleje
Odbor životního prostředí a dopravy na veřejném pojednání dne 6. února 2013
představil Studii proveditelnosti obnovy aleje při hlavní silnici. První etapa, spo-
čívající v pokácení 7 lip a vysazení 14 nových stromů (pravděpodobně javor ba-
byka), proběhne na podzim letošního roku.
Se Studií a projektem na první etapu je možno se seznámit v úřední dny na ÚMČ
Praha 21.

Text a foto Ing. Roman Březina, vedoucí OŽPD

Stavba kanalizač-
ního přivaděče

Hlavní město Praha, Magistrát HMP,
odbor dopravních agend vydal dne
20.02.2013 rozhodnutí čj: S-MHMP
1250192013, kterým bylo povoleno
další zvláštní užívání komunikace No-
vosibřinské, Starokolínské a křižo-
vatky Novosibřinská - Starokolínská -
Staroklánovická - Staroújezdská; v roz-
sahu 500,00 m2 zábor jízdního pruhu
do centra; z důvodu výstavby kanali-
zace v době od 26. 02. 2013 do 25. 03.
2013 . Pro nákladní dopravu zůstává
stejná objízdná trasa: Směr z Prahy -
Pražský okruh, dálnice D11, silnice
II/272 - exit 18 Bříství, přes Kounice,
Český Brod a Přistoupim a zpět na I/12.
Po hlavní ve směru z centra pojede
MHD BUS a osobní doprava bude od-
kloněna - Běchovice - Do Panenek -
Koloděje - V Lipách - Staroújezdská -
Chmelická - Zaříčanská. Ve směru do
centra pojede MHD BUS a osobní do-
prava.

Ing. Roman Březina, OŽPD

Aleš Taitl / TOP 09
V posledních dnech se na mě obrátilo několik občanů se stížností na špatně
ošetřenou hlavní komunikaci, zejména během ranní špičky, kdy byla komu-
nikace pokryta ledovkou. Na takto neupravené komunikaci došlo nedávno
k nehodě autobusů MHD v oblasti světelné křižovatky, a tím vznikl dopravní
kolaps, který zkomplikoval mnoha našim občanům cestu do práce či školy.
Podle informací našich občanů, byl tou dobou stav komunikací v okolních ob-
cích mnohem lepší a to dokonce na komunikacích nižších tříd. Za údržbu
hlavní komunikace zodpovídá TSK. TSK jsem na vzniklou situaci upozorňoval,
odpověděli, že podle zákona mají na ošetření výše uvedených komunikací
4 hodiny od vyhlášení pokynu k provedení likvidačního posypu. V kritické dny
byl tento termín dodržen. Nicméně, dle mých informací a ze záznamu jejich
dispečinku, byla komunikace Starokolínská v obou směrech chemicky oše-
třena až cca 3 hodiny po vyhlášení tohoto pokynu. Zákon byl sice ze strany TSK
dodržen, poskytli mi však kontakt, kam je možné nahlásit náhlé komplikace
ve sjízdnosti komunikací I.třídy, např. vznik ledovky.
Tel: 224 237 719 neváhejte kontaktovat při špatné sjízdnosti.

Tomáš Vlach / Otevřený Újezd
Tak se to zástupcům ODS a VV v naší obci podařilo. Zarazili starostovy besedy
o Desateru správného Újezďáka a morálce v 1. - 3. třídě naší ZŠ.
Jak sdělila členka ODS Dr. Diepoltová, nevadí jim obsah besed, nejedná se
o sebepropagaci starosty ani politickou propagaci, jak dávali starostovi zpo-
čátku za vinu. Vadí jim především osoba starosty.
Mluvil jsem se 4 učitelkami prvního stupně a všechny se shodly, že děti byly
z besedy nadšené. Jim samým se vystoupení starosty líbilo také. Důkazem jsou
m.j. krásné dopisy dětí i učitelek.
Ale i tak nemají besedy o morálce v naší ZŠ co dělat. Alespoň dle představ
újezdské ODS a VV. A tak jen čekám, kdy představitelé těchto morálně tak čis-
tých stran navrhnou besedy s jejich předními členy. Předpokládám, že by se
jim líbili např. Bárta a Škárka, Topolánek a Dalík, Bém a Janoušek, Snopková
a Svoboda, Řebíček, Oulický atd. Mohu zde napsat jen 1000 znaků textu,
a proto si seznam budou muset doplnit čtenáři sami. Věřím, že to nikomu ne-
bude činit problém.

Úřad MČ Praha 21 zve
na veřejná projednání a diskuze

Informace o výstavbě kanalizace v Újezdě nad Lesy pro občany
Zhodnocení dosavadního průběhu výstavby kanalizačního přivaděče – negativní
a pozitivní zkušenosti. Diskuse o dalším pokračování stavby.
Pozváni k diskuzi jsou zástupci Odboru městského investora Magistrátu hl. města
Prahy, ZAVOS s.r.o. zastupující hl. město Praha a realizátora stavby spol. Čermák
a Hrachovec a.s.

Pilotní projekt dobrovolnictví při Bezpečné cestě do školy
Do Masarykovy základní školy děti dochází pěšky, dojíždí autobusy, velká část je
dovážena auty. V okolí školy se tak tvoří kolony a vzájemně si ohrožujeme naše
děti a kvalitu ovzduší. Máme zájem vytvořit bezpečné cesty pro děti při docházení
do základní školy. Přijďte se seznámit s pilotním projektem dobrovolnictví, který
by měl napomoci ve spolupráci s vámi k bezpečnější cestě dětí do školy.

Veřejné fórum aneb Váš názor – podnět – řešení
Seznámíte se s řešením vašich podnětů / námětů vzešlých z Veřejného fóra 2012
a pomůžete nám pojmenovat 10 největších podnětů v těchto oblastech života
v Újezdě nad Lesy: životní prostředí, školství, veřejná správa, volný čas, bezpeč-
nost, sociální oblast, doprava… Jak se vám žije v Újezdě nad Lesy – co vám vadí -
co se vám líbí – jak to změnit – jak to řešit. Přijďte diskutovat a navrhnout řešení.
Bude představena územní studie a semestrální práce studentů VŠ architektury –
jak by mohl vypadat Újezd nad Lesy. Zajištěno je drobné občerstvení.

Více čtěte na straně 3. redakce s použitím materiálů ÚMČ

Konkurzy a volná místa
- ÚMČ Praha 21 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí odboru majetku

a investic ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260.

- ÚMČ Praha 21 vyhlašuje konkurz na pozici Ředitel/ka Mateřské školy Rohožník,
Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy

- ÚMČ Praha 21 vyhlašuje konkurz na pozici Ředitel/ ka Mateřské školy Sluníčko,
Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Bližší informace naleznete na www.praha21.cz nebo úřední desce.
Městská část Praha 21 
Staroklánovická 260 

Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
 

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky  
Mateřská škola Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Požadavky pro výkon funkce: 
 

- vzdělání pro mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

- délka pedagogické praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové 
organizace 

- odborné, řídící a organizační schopnosti 
- občanská a morální bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 

 

Náležitosti přihlášky: 
 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně event. 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem 
- strukturovaný životopis 
- koncepce rozvoje školy (max. rozsah 4 strany formátu A4)  
- čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., § 4 odst. 3 
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 2 

měsíce) 
 

Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh budou přijímány od 1.3. 2013 do 31.3.2013 
včetně na adresu: ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha – 9 Újezd nad Lesy 

(při zasílání poštou je rozhodující datum podání na poště)
Obálku označte textem: „Konkurzní řízení MŠ Rohožník, Žárovická 1653, 

Praha 9 – Újezd nad Lesy“ 
NEOTEVÍRAT 

 
RNDr. Pavel Roušar  

 starosta MČ Praha 21 

Městská část Praha 21 
Staroklánovická 260 

Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
 

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky  
Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 
Požadavky pro výkon funkce: 
 

- vzdělání pro mateřské školy dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

- délka pedagogické praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové 
organizace 

- odborné, řídící a organizační schopnosti 
- občanská a morální bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 

 

Náležitosti přihlášky: 
 

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně event. 
vysvědčení  

- o státní závěrečné zkoušce 
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem 
- strukturovaný životopis 
- koncepce rozvoje školy (max. rozsah 4 strany formátu A4)  
- čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., § 4 odst. 3 
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 2 

měsíce) 
 
Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh budou přijímány od 1.3.2013 do 31.3.2013 
včetně na adresu: ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha – 9 Újezd nad Lesy 

(při zasílání poštou je rozhodující datum podání na poště)
Obálku označte textem: „Konkurzní řízení mateřská školy Sluníčko, Polesná 1690,  

Praha 9 – Újezd nad Lesy“ 
NEOTEVÍRAT 

 
RNDr. Pavel Roušar 
starosta MČ Praha 21 

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Staneš se starostou a hned ti začnou říkat „politik“. Když už mám tuto - trochu
zprofanovanou - nálepku, dovolte mi, abych se čas od času vyjádřil k součas-
nému dění, které sledujeme ve zprávách, komentářích, rozhovorech.
Vypadá to, že dnešní mediální obraz světa je tvořen násilím, vyprázdněností
tzv. velké politiky, nerespektováním druhých. Václav Moravec v neděli v po-
ledne pozve do studia dvojici politiků, začíná hádačka, otázky, při nichž si zou-
fáte: proč se u všech všudy nezeptal na tohle a tímto způsobem?! a - nic
neříkající odpovědi. Nechcete se dívat, díváte se, zlobíte se.
Jestliže všechno, co se děje, ovlivňuje život každého z nás, náš život naopak
ovlivní náladu společnosti, její nastavení a směrování. Přijmu-li násilí, vy-
prázdněnost a nerespektování za svůj životní program, to samé se mi vrátí.
Myslím si, že je potřeba takto myslet na vlastní zodpovědnost při všedních
úkonech v práci, doma, mezi přáteli. Pro politiky, když už jimi jsou, to platí
především.

Přechod na smluvní
nájemné bytů

MČ Praha 21 má ve správě 97 bytů,
které pronajímá. Z toho v původní pa-
nelové zástavbě, na sídlišti Rohožník,
z roku 1980 je 38 bytů. U těchto bytů
se nájemné průměrně ročně zvyšovalo
o 14,7 %, od výchozí sazby v roce 2006
až na letošní sazbu 67,22 Kč/m2 podla-
hové plochy bytu. Proto se Rada měst-
ské části Praha 21 rozhodla, že v sou-
časné době nenavrhuje zvýšení nájem-
ného v těchto bytech.
Oproti tomu nebylo u 51 bytů ve střeš-
ních nástavbách panelových domů
možné navyšovat základní nájemné
podle zákona 107/2006 Sb. o jedno-
stranném zvyšování nájmu. Na vý-
stavbu těchto bytů v letech 1999 - 2001
byla čerpána státní dotace na vý-
stavbu sociálních bytů. Sazba 29,90
Kč/m2 podlahové plochy se u těchto
bytů ve střešních nástavbách nemohla
změnit od roku 2001.
Na 58. jednání Rady Městské části
Praha 21 dne 6. 11. 2012 byl schválen
záměr vyrovnat sazbu nájmu ve všech
bytech MČ Praha 21 na sídlišti Rohož-
ník na sazbu 67,22 Kč/m2 podlahové
plochy. Jedinou výjimkou je prostor ne-
vytápěných půd, kde zůstane sazba
29,90 Kč/m2.
MČ Praha 21 věří, že si nájemci bytů
v panelových nástavbách uvědomí, že
dosavadní výše nájemného byla vý-
razně nižší než nájemné ve srovnatel-
ných bytech v okrajových částech
Prahy a dojde k uzavření dohody
smluvního nájemného. Cílové nájem-
né, stanovené podle cenové mapy
MMR pro Újezd nad Lesy je ve výši
105,5 – 112,1 Kč/m2/měsíc. Navržená
sazba Městskou částí Praha 21 je tedy
pouze cca 60% nájemného dle cenové
mapy. Nižší sazbou se RMČ Praha 21
snaží neklást v nelehké ekonomické
době na občany Újezda další finanční
zátěž.
Úplné znění textu čtěte na
www.praha21.cz

Odbor VHČ, správy bytů a údržby

Víte, že
•Úřad zahájil zpracování koncepce
budování kamerového systému.
Cílem je rozšířit počet kamer zapo-
jených do Městského kamerového
systému a eliminovat nárůst trest-
né činnosti. V minulém roce bylo
v Újezdě nad Lesy registrováno 555
trestních činů.

•Úřad zpracoval základní strategii
bezpečnosti městské části, kterou
naleznete na webových stránkách
městské části. Během letošního
roku proběhne její veřejné připo-
mínkování a bude předložena k od-
souhlasení zastupitelstvem.

•Bylo podáno 26 organizacemi 55
žádostí o granty do Grantového sys-
tému MČ Praha 21 na rok 2013. Vý-
sledky budou známy tento měsíc.

•Zpracováváme koncepci školství do
roku 2019, kterou v dubnu veřejně pro-
jednáme

•ZMČ vyhradilo 1,3 mil Kč na rekon-
strukci skautské klubovny. Ta je ovšem
v natolik havarijním stavu, že asi bude
muset dojít ke kompletní přestavbě.

Po uzávěrce…
Rada MČ na svém zasedání dne 26.
února vybrala nájemce Polyfunkč-
ního domu.
Podrobné informace Vám přinese
příští číslo Újezdského Zpravodaje.

Zprávy poskytl starosta a OŠKMA21

Příští číslo ÚZ s podtitulem Chlapi sobě bude tematicky věnováno újezdským mužům.
Vážení zastupitelé, nemáte-li vlastní téma, berte toto sdělení jako nabídku. -red-
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Veřejná projednání
aneb jak získat informace z Úřadu MČ

Na komunikaci úřadu s občany je co zlepšovat.
Radnice se proto rozhodla každý měsíc nabídnout
veřejná projednání, či veřejná informační setkání
na aktuální témata, která se dotýkají Újezda.
Cílem některých setkání bude získání podnětů od
veřejnosti, aby mohly být dále zakomponovány do
připravovaných řešení a rozhodnutí. Jiná setkání
budou spíše informativní, o tom, co nás čeká
a kdy. Další pak budou seznámením s připrave-
ným řešením, s možností posledních připomínek
občanů před závěrečným schválením Radou nebo
Zastupitelstvem.
Projednání se budou týkat celoměských záleži-
tostí i lokálních otázek a budou plánovány vždy
s měsíčním přestihem tak, aby témata mohla být
zveřejněna ve Zpravodaji. Z každého veřejného

projednání bude učiněn zápis a ten bude rozeslán
účastníkům, kteří se zapíší do prezenční listiny
a uvedou svůj email. V případě, že dané téma vy-
volá další potřebu komunikace, bude již probíhat
elektronicky.
Nemůžete se z časových důvodů na projednání
dostavit, a přesto chcete aktuální informace? Při-
hlaste se k zaslání zápisu pomocí webových strá-
nek a sledujte jeho další vývoj! Navštivte webové
stránky www.praha21.cz/vp , při objednávce zas-
lání novinek uveďte číslo veřejného projednání
a zaregistrujte si svůj email. Ať se vás dané téma
dotýká přímo, nebo spadá do okruhu vašeho ve-
řejného zájmu, budete mít možnost být informo-
ván a zapojit se do spolurozhodování o životě
v Újezdě. ÚMČ Praha 21

Veřejná projednání v březnu/dubnu 2013

• VP01: Kulatý stůl pro podnikatele s provozovnou v Újezdě nad Lesy
Jak se podniká v Újezdě nad Lesy, názory z obou stran.
termín a místo bude upřesněn osobní pozvánkou Živnostenského odboru zaslanou poštou

• VP02: Čaj o páté se starostou na téma Hodkovská ulice
Její stav trápí nejen občany v této ulici, ale i radnici. Přijďte se seznámit s kroky, které letos uděláme.
13. 3. od 17 hodin, zasedací místnost v přízemí ÚMČ

• VP03: Rekonstrukce železniční trati Běchovice - Úvaly
Dlouho plánovaná rekonstrukce se blíží. Seznámení s vyjádřením městské části ke stavebnímu řízení.
25. 3. od 17 hodin, zasedací místnost v přízemí ÚMČ

• VP04: Další etapy výstavby kanalizace a související
dopravní omezení

27. 3. od 17 hodin v sále Polyfunkčního domu

• VP05: Seznámení s pilotním projektem hlídání dětí
na přechodech

3. 4. od 17 hodin, zasedací místnost v přízemí ÚMČ

• VP06: Veřejné fórum aneb Váš názor – podnět – řešení
15. 4. od 18 hodin v sále Polyfunkčního domu
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Lesní hospodářský plán v revíru Újezd nad Lesy
v roce 2013
V letošním roce, stejně jako v letech
minulých, budou v Klánovickém lese
prováděny lesní práce v souladu s Les-
ním hospodářským plánem. Kromě
kácení, které je pro laika trochu ne-
stravitelně označováno technickým
termínem „těžba dřeva“, bude probí-
hat výsadba a především náhrada ne-
vhodných smrků za porosty listnaté
s případným zastoupením borovice.
Co můžeme letos čekat v souvislosti
s hospodařením v našem lese jsem se
zeptala Ing. Josefa Sedláčka, revírního
Lesů ČR.
Kde a v jakém rozsahu se bude
v našem revíru kácet v r. 2013?
Celková výše těžby pro rok 2013 je srov-
natelná s minulým obdobím a činí
3 210 m3. Z tohoto objemu připadá na
těžbu mýtní se vznikem holiny 2 559
m3, což představuje 7,81 ha. Na samo-
výrobu pro občany připadá 190 m3

a 461 m3 na probírky, nahodilou a asa-
nační těžbu. Tyto plochy budou v sou-
ladu s lesním zákonem zalesněny ve
stanovených lhůtách. Plánované plo-
chy těžby jsou zakresleny v přiložené
mapce.
Od doby vzniku státního podniku Lesy
ČR v roce 1992 v lese pracují i externí
firmy. Jak se takové firmy vybírají
a kdo bude letos provádět práce sou-
visející s „těžbou dřeva“? Obsahuje
smlouva nejenom kácení, ale i násled-
nou úpravu terénu?
Na období 2012 až 2016 byla ve výbě-
rovém řízení na zakázku revíru Újezd
nad Lesy vybrána a.s. Lesní společ-
nost Litoměřice. Tato společnost pro-
vádí komplexní lesnické práce (těžební
i pěstební činnosti) v rámci smluvní
územní jednotky, kterou představuje
revír Újezd nad Lesy. Povýrobní úpravy
pracovišť - to znamená urovnání cest,

přibližovacích linek a případně vyjetých
kolejí v porostech po přibližování, od-
vozu či jiné činnosti, jsou rovněž povin-
nostmi výše uvedené akciové společ-
nosti.
V souvislosti s opravou stěžejní lesní
cesty Písková (info v ÚZ 12/2012) byly
opraveny i meliorační strouhy v jejím
okolí. Budete v obnově struh pokračo-
vat?
Oprava Pískové cesty je ve stanoveném
rozsahu hotová a byla ukončena. O re-
konstrukci melioračních struh jinde,
než bylo provedeno v okolí cesty, v sou-
časné době neuvažujeme. V posledních
desetiletích se značně změnil vodní
režim, převažují suchá období a vý-
razně poklesla spodní voda. Lesní eko-
systém na to reaguje a v některých
lokalitách dříve meliorovaných, se nyní
vyskytují vzácné živočišné a rostlinné
druhy.
V r. 2012 byla aktuálním tématem ne-

jenom „těžba“ nadohled Hodkovské,
ale i stav lesních cest po provedených
lesních pracích. Co se od té doby změ-
nilo?
Na základě podnětů újezdských ob-
čanů a zástupců obce byly v plánova-
ných opravách během vhodných po-
větrnostních podmínek r. 2012 upřed-
nostněny některé úseky cest. Opra-
vena je mimo jiné cesta Pod věží
(v prodloužení ulice Hodkovské) a první
rozcestí na Štramberské (v prodloužení
ulice Velimské) a lesní dopravní síť je po
předchozích činnostech - až na lokální
případy - v odpovídajícím stavu. Od-
stranění starších nebo průběžně vzni-
kajících drobných výtluků bude řešeno
formou drobných oprav.
Děkuji za odpovědi.

Mapku těžby najdete na www.praha21.cz.

Pro ÚZ 3/2013 zpracovala a foto dodala
Zita Kazdová

Jste senior a potřebujete pomoci s péčí
o vlastní osobu či o domácnost?

Obraťte se na Pečovatelskou službu
ÚMČ Praha 21, pomůžeme Vám.
Poskytujeme:
• péči o domácnost (nákupy, běžný
úklid, vytření podlahy, mytí koupelny
a WC, mytí nádobí, praní a žehlení
osobního a ložního prádla a další
úkony související se zajištěním chodu
domácnosti)
• pomoc při osobní hygieně v domác-
nosti nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu ve Středisku osobní hy-
gieny na Rohožníku (celková koupel,
mytí vlasů, pomoc při základní péči
o nehty, pomoc při použití WC, převlé-
kání, pomoc při přesunu na vozík či
lůžko)
• péči o stravování (dovoz oběda, jeho
příprava, ohřátí a podání)
• zprostředkování kontaktu se spole-

čenským prostředím (doprovod k lé-
kaři, na úřady, na vycházky)
• fakultativní služby při volné kapa-
citě (dovoz motorovým vozidlem, do-
hled)
Máte-li zájem o některou z výše uvede-
ných činností pečovatelské služby či
byste rádi získali více informací, nevá-
hejte nás kontaktovat.

Eva Hrušková - koordinátorka pečova-
telské služby
Oddělení pečovatelské služby ÚMČ
Praha 21
Staroklánovická 260, budova B, boční
vchod z Hulické ulice, 1. patro
tel. 281 012 925
eva.hruskova@praha21.cz

Bc. Radka Lipanovičová
vedoucí Odboru sociálních věcí

Zahrádka v březnuPřihlašte své trvalé
bydliště do Újezda

Víte, že přibližně každý desátý obyva-
tel Újezda zde nemá trvalé bydliště ?
Příjmy v rozpočtu každé městské části
jsou Magistrátem stanoveny podle
mnoha kritérií a jedním z nich je právě
počet trvale přihlášených osob. Tím,
že 10% újezdských rezidentů není
v Újezdě trvale hlášeno, přichází naše
městská část zhruba o 4,5 milionu (!)
ročně. Tyto finanční prostředky pak
chronicky chybějí, například při opra-
vách ulic a budování infrastruktury,
kterou obyvatelé využívají bez ohledu
na to, kde mají své trvalé bydliště.

Přihlaste se, Újezd je Váš domov!
Jak přehlásit trvalý pobyt?
Při ohlášení změny trvalého pobytu je
občan povinen:
• na úřadě vyplnit a podepsat přihla-
šovací lístek k trvalému pobytu,
• předložit platný občanský průkaz
u něhož není oddělena jeho vyznačená
část (pravý dolní roh) v důsledku
změny místa trvalého pobytu.
• doložit vlastnictví bytu nebo domu,
nebo doložit oprávněnost užívání bytu
(např. nájemní, kupní smlouvu vlože-
nou do katastru nemovitostí, výpis
z katastru nemovitostí), nebo předložit
úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby k souhlasu s ohláše-
ním změny místa trvalého pobytu (ne-
vyžaduje se v případě, že oprávněná
osoba potvrdí souhlas na přihlašova-
cím lístku před zaměstnancem oddě-
lení osobních dokladů a evidence oby-
vatel).

Více informací na
ilona.hlavackova@praha21.cz nebo
telefonním čísle 281 012 959
Z webových stránek www.praha21.cz.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu, trasa A

11. března 1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská 15:00 - 15:20
pondělí 2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 16:00 - 16:20
4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert) 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou ob-
sluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto 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 (odmašťo-
vací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Kontejnery na velkoobjemový odpad hrazené Magistrátem hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla pro přistavování kontejnerů.
Doba přistavení je vždy od 9:00 do 13:00 hod a u kontejneru bude zajištěna ob-
sluha.

9. března Žehušická x Měšínská
Dědická x Ranská

23. března Čenovická x Pilovská
Lomecká x Zaříčanská

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

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající
zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozaří-
zení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, ne pro podnikatele.
Za ukládání nevhodných odpadů
do VOK (jde o porušení povinností
stanovených v § 5 obecně závazné
vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. –
vyhláška o odpadech) mohou být
občané pokutování podle § 46
odst. 2 a 3 zákona o přestupcích až
do výše 30 000 Kč. Pokud do kon-
tejneru odloží podnikatel živnos-
tenský odpad, může mu být
uložena pokuta až do výše
300 000,-Kč (ust. § 66 odst. 1 zá-
kona o odpadech).
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21,

Martina Nejtková - tel.: 281 012 943

Zaměřeno na životní prostředí

Schválený rozpočet
V únoru na mimořádném zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen rozpočet
naší městské části. Na rozdíl od minulého roku, kdy to bylo 75 mil. Kč, naše
Městská část Praha 21 hospodaří s vyrovnaným menším rozpočtem ve výši
71,5 mil. Kč. Souvisí to se změnami rozpočtového určení daní, kdy poslanci při
schvalování státního rozpočtu přerozdělili menším obcím část finančních pro-
středků na úkor několika největších měst, tedy i Prahy.
Nejdůležitější částí rozpočtu je schválený Akční plán, ve kterém jsou sesta-
veny všechny aktivity korespondující se schváleným Strategickým plánem.
Předkládáme 12 nejvýznamnějších položek se zajištěným financováním.

Zateplení MŠ Sedmikráska v ul. Lišická 4 000 000
Rekonstrukce jídelny a kuchyně MZŠ Polesná 2 000 000
Rekonstrukce chodníků ul. Zaříčanská a Starokolínská 1 784 000
Rekonstrukce MŠ Sedmikráska v ul. Lišická (56 nových míst) 1 600 000
Cyklostezka v Čentické ulici mezi školami 1 600 000
Rekonstrukce MŠ Sedmikráska (kuchyně, vybavení tříd a zahrady) 1 500 000
Zrekonstruování prostor pro činnost skautů (rekonstrukce klubovny) 1 300 000
Regenerace staršího bytového fondu MČ 700 000
Rekonstrukce prostoru MŠ Sluníčko pro další 1. třídu 700 000
Vybudování trvalých přechodů (např. ulice Rohožnická) 400 000
Výstavba hřiště Druhanická 400 000

Na základě informací poskytnutých starostou MČ Praha 21.
Zpracovala Lucie Černá

Po uzávěrce
Zastupitelstvo hl. města Prahy na
svém zasedání dne 28. 2. 2013 schvá-
lilo změnu územního plánu v oblasti
Klánovického lesa, která by mohla za-
bránit výstavbě rozsáhlého golfového
hřiště. Některé příští číslo ÚZ přinese
rozhovory s klíčovými účastníky více
než 7letého boje za záchranu celist-
vosti Klánovického lesa. red-

Vítám Vás, věrné příznivce, u krátkého
povídání o zahrádce. Sice pranostika
říká „Březen, za kamna vlezem …“, ale
to neplatí pro milovníka přírody a zej-
ména zahrady. Zem rozmrzá a její vůně
láká zahrádkáře co nejvíce na zahradě
udělat, však je již také na určité práce
čas. Připomeneme si opět pouze v he-
slech.
- jahody: v březnu z jahod odstřihneme
všechny špatné listy (nezelené, poš-
kozené), nesmíme poškodit bázi listu,
půdu mezi řádky nakypříme, po-
hnojíme kombinovanými hnojivy
bez chloru a zasypeme kompostem
v tloušťce asi 5cm.
- ovocná zahrada: prořezáváme jádro-
viny, v půlce března začínáme jádro-
viny přeroubovávat
! pozor peckoviny řežeme až v době
květu!, dokončujeme roubování pec-
kovin, při výsadbě nových stromů
dbáme na požadavky jednotlivých
druhů, dle charakteru půdy a polohy
zahrady volíme nový stromek. Nejlépe
je, porozhlédnout se po okolních za-
hradách a poučit se, které druhy a od-
růdy v našem okolí prospívají.
Vysazovat broskvoně do těžkých a stu-
dených, rovněž tak do suchých a písči-
tých půd není vhodné. Mají rády
hlinitopísčité půdy s dostatkem hu-
musu, chráněné polohy a volíme nej-
lépe zákrsky. U meruněk jsou při
výsadbě velmi důležité podnože, ty vo-
líme dle půdy, kterou na zahradě
máme. Sušší a lehké půdy – podnož
meruňkový semenáč, vlhčí půdy – pod-
nož pravokořenná švestka domácí, St.
Julien nebo Marunke a nejlepší jsou
čtvrtkmeny.
- zeleninová zahrada: urovnáváme na
podzim zryté záhony, vyséváme koře-
novou zeleninu – nesnáší čerstvé hno-
jení, je to zelenina 2. tratě. Např. vzejití
mrkve od výsevu trvá často 25 – 35
dnů. Nezapomínáme na ředkvičky dle
druhu, od zasetí do sklizně, narostou za
22 – 45 dnů, prvá odměna pro pilného
zahrádkáře. Další, velmi vděčná a stále
více ceněná zelenina, je špenát, nemá
zvláštní nároky stačí, když půda obsa-
huje dostatek živin a humusu. Špenát
vždy pěstujeme jako předplodinu nebo
následnou plodinu, od výsevu do
sklizně uplyne asi 60dnů.
Sledovat doby od výsevu do sklizně je

důležité, protože pak si můžeme jed-
notlivé plodiny dobře naplánovat
a i z malé zahrádky máme dobrou úro-
du a hlavně radost.
Pokud máme pařník nebo skleník, vy-
sazujeme rostliny salátů a kedluben.
- okrasná zahrada – jakmile rozmrzne
půda, odstraňte z trvalek zimní kryt,
u růží odhrňte nakopčenou zeminu.
Pokud chcete vysazovat nové růže, již
nyní si připravte místa, půdu naky-
přete do hloubky dvou rýčů, přidejte
kompost nebo uležený kravský hnůj.
U živých listnatých plotů udělejte se-
střih, pěkně zahoustnou. S výsadbou
okrasných dřevin začínáme hned, jak
nám počasí dovolí. Koncem března roz-
dělujeme mohutné trsy trvalek, co na
jednom místě rostly řadu let a sázíme
je na nová vyhnojená místa, krásně po-
kvetou a porostou. Pokud máme na za-
hradě přerostlou mahonii, je březen
nejvhodnější na její průřez, je to keř,
který, aby měl hezký tvar, musíme dů-
kladně zkrátit a to na 20 cm a pro tento
rok květy oželet. Když zjistíme, že ro-
dodendrony mají stočené listy, trpí su-
chem. Okamžitě je zalijeme!
Pokud vysazujeme nové stromy
a okrasné keře, vždy dbáme na to, jak
vyrostou a to proto, abychom souse-
dovu zahradu neochudili o světlo
a slunce, raději volíme větší vzdálenost
od plotu, než jak požaduje zákon.
Na závěr přejeme všem našim členům,
příznivcům a občanům krásné a slun-
né svátky jara.

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová
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Učitelský sbor 1960-1961
3. řada: Stanislav Kraus, Václav Navrátil, Václav Potůček, Ladislav Polánka
2. řada: Jindra Filipová-Hrušková, Hana Aulická, Gerta Kupková, Dobromila Čejková (Tyl-

lová), Věra Velkoborská (Myslivečková), Karolína Chocholová, Jiřina Ježková, Oluše
Voráčková, František Voráček

1. řada: Jitka Dvornikovová (Radová), Jiřina Dvořáková, Marie Houdková, Jaroslava Jirás-
ková, Ludmila Pravdová

Muzejní rada Újezdského muzea
zve na výstavu

CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM
Slavnostní vernisáž se koná v Újezdském muzeu v Polyfunkčním domě

16. 3. 2013 od 10 hodin.

Touto výstavou, která potrvá do 13. 4. 2013, si připomeneme výročí 1150 let od pří-
chodu věrozvěstů sv. Cyrila (Konstantina) a sv. Metoděje na Velkou Moravu.

Kurátorem výstavy je pan Rudolf Vambera

Knihovna v březnu
Knihovnu postupně navštíví školky z Újezda nad Lesy. Děti
si prohlédnou dětské oddělení a také si poslechnou krátké
čtení.
V březnu budou oceněni nejpilnější čtenáři za rok 2012.
Z 1840 registrovaných čtenářů tři dospělí a tři děti dostanou
hodnotné ceny jako odměnu za nejvíce výpůjček. V příštím
ÚZ vám přineseme bližší informace.
Návštěvníci mohou využívat ke studijním účelům Internet
na 5 PC.

Otvírací hodiny v knihovně:

PO: 10:00 - 12:30 / 13:00 - 18:00
ST: 10:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00
PÁ: 10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00

Čtenáři se mohou těšit na autorské čtení, které se plánuje
na podzim 2013.
Akce knihovny sledujte v Kalendáriu.

Začal nový cyklus
Újezdské akademie

V tomto novém cyklu sinoložka dr. Zlata Černá přednáší
o „Tajuplné Číně“ a dr. Jiří Rak o „Národním obrození
bez mýtů“. Doktorka Jarmila Winterová po svých před-
náškách o „Alternativní medicíně“ z I. cyklu pokračuje
se zájemci i v doplňujících seminářích o „Stresu a jeho
odstraňování“. Součástí jsou i praktická cvičení - týkají se
nenáročného způsobu „kočičí“ chůze, cvičení koncent-
race spojené s dýcháním a způsoby účinné automasáže.
Začínáme i s přípravou III. Akademie – opět nás čeká set-
kání se sugestivním povídáním dr. Jany Jebavé na oblí-
bená kulturní témata a dr. Pavel Taussig bude hovořit
o Českém filmu. Doplněním přednášek budou i projekce
zvláště zajímavých filmových ukázek.
Ostatně – přijďte se taky podívat…

Za KVA Petr Mach

Nové knihy v knihovně
Ke konci roku 2012 disponovala knihovna 15 822 svazky.
V únoru 2013 přibylo množství nových knih, z nichž Vám
předkládáme malou ukázku:

Výběr z novinek v knihovně
Paulo Coelho – Rukopis nalezený v Akkonu
Ivo Šmoldas – Co vy na to, pane Šmoldasi? 2. Díl
Václav Junek – Slavné vily slavných
Doris Goodwin – Lincoln. Tým rivalů
Roman Cílek – Noc dlouhých nožů
Jaroslava Černá – Perlová koruna

Pro děti a mládež nové komiksy, fantasy, čtení pro dívky,
cizojazyčná literatura.

Proč právě březen je měsícem knihy?
JK: Od padesátých let do roku 1989 to byla akce, která
vznikla za účelem propagace knih. V současné době se na
Březen měsíc knihy spíše vzpomíná. Nahradila ho akce jako
Březen – měsíc internetu nebo Březen – měsíc čtenářů.
PV: To vědí asi jen bývalí mocipáni, neboť nařízení o propa-
gaci března, jako měsíce knihy vyšlo v roce 1955 a stalo se
přímo nařízením nejvyšších míst. Osobně si myslím, že je
škoda, že po osmdesátém devátém se od této propagace us-
toupilo. Marketingově by se to dalo využívat i dnes.

Jestliže mají knihy v březnu svátek, co byste jim k svátku
popřál/a ?
JK: Slušné zacházení od malých i velkých čtenářů. Aby se do
knih nemalovalo, nepodtrhávalo se v nich, netrhaly se
stránky, nepolévaly se knihy vodou a nejedlo se u nich.
PV: Aby nás provázely minimálně ještě tak dlouho, jak nás
již provázejí.

Jaká kniha Vás osobně jako první oslovila, tedy s Vámi po-
hnula, mluvila Vám „z duše“ anebo Vás jinak ovlivnila?
JK: Kluci, holky a Stodůlky.
ZM: Pohádkový dědeček.
PV: Těch knih je spousta, a vybrat jednu to opravdu ne-
mohu. Ale osvědčilo se mi, číst knihy napříč žánry, neboť jed-
notvárnost prostě ubíjí.

Máte mezi knihami nějakou celoživotní lásku?
JK: Harry Potter.
ZM: Mrtvá a živá.
PV: Asi to bude vypadat divně, ale: Saturnin, Černí baroni,
Bylo nás pět, Zatím dobrý, A bude hůř, Hájili jsme hrad, Ma-
levil, Vyhoďme ho z kola ven, Na cestě, Alchymista, Ne-
smrtelnost a mnoho a mnoho dalších, kterým se omlouvám
za neuvedení….

Co jste četl/a naposledy?
JK: Doktore bacha na ženský – P. Taylor.
ZM: Nevěsta ze zámoří – H. Körnerová.
PV: Naposledy jsem četl knihu Bivoj od Juraje Červenáka, což
je výborně sepsaná naše „historie“. Autor píše úžasné fan-
tasy na historickém základě nebo na základě mýtů a legend.
Jeho knihy patří k tomu nejlepšímu v tomto žánru.

Máte doma knihy, které nečtete?
Pomozte, prosím, školní knihovně.

Na nákup nových knížek není z finančních důvodů už několik roků ani pomyšlení,
ale horší je, že se postupně opotřebovává i základ knihovny, rozpadají se knihy,
jež potřebujeme pro četbu doplňující výuku českého jazyka. A tak nás napadlo:
Nemáte doma knihy, které jste před lety přečetli a od té doby na ně padá prach?
Knihy, které stojí nečtené ve Vaší knihovně a které byste mohli oželet pro dobrou
věc? Knihy, kterým Vaše děti už odrostly? Knihy, které by se nám hodily?

Slavíme březen - měsíc knihy a čtenářů
Újezdský zpravodaj se za Vás zeptal našeho knihkupce Petra Váchy a knihovnic Jitky Kašparové a Zdeňky Malíkové:

Zastáváte názor, že některé knihy se mají zakazovat?
Zakázal Vám osobně někdy někdo nějakou číst?
A jak to dopadlo?
JK: Ne.
PV: Možná paradoxně díky zákazům let minulých je u nás li-
teratura tak populární a řada lidí díky samizdatům přišla
knihám vyloženě na chuť.

Máte nějakou radu pro ty, co moc nečtou? Třeba pro rodiče,
jejichž děti nečtou, jak je ke knížkám přivést?
JK: Rodič by měl jít sám příkladem a také dětem každý den
alespoň před spaním číst příběhy nebo pohádky.
PV: Přiveďte dítě k odborníkům. V dobrém knihkupectví
nebo knihovně si s dítětem promluví, a vsadím se, že se
najde taková kniha, od které se neodtrhne.

Co si myslíte o elektronických čtečkách a knihách?
JK: Je to přirozená součást dnešní moderní doby.
PV: Výborná věc pro školy, nebudou se muset pořizovat
učebnice, spousta peněz se ušetří, ale mít doma v knihovně
na policích jednu elektronickou mršku … fuj.

Co byste si rád/a přečetl/a ?
JK a ZM: Nevíme, co nám v budoucnu knižní trh nabídne,
ale rády bychom si přečetly hezkou českou a historickou de-
tektivku.
PV: Tak to je ten největší problém. Těch knih, co mám při-
chystáno je tolik, že nevím, kde vzít čas, do důchodu je stále
dál a dál a stejnou úměrou je knih víc a víc.

Co doporučujete, aby si lidé přečetli?
JK a ZM: Historické knihy např. od V. Vondrušky, A. Whitto-
nové, O.Ciprové. Detektivky, napětí např. - J. Nesbö, S. Lars-
son, J. Adelr-Olsen. Pro ženy např. knihy od H. Körnerové, T.
Vasilkové-Keleové nebo M. Váňové. Pro děti a mládež máme
v knihovně pohádky, příběhy pro holky a kluky, fantasy, ko-
miksy, encyklopedie a nově i cizojazyčnou literaturu pro
malé čtenáře v angličtině a němčině.
PV: Na březen bude vydán nový katalog s úžasnou nabíd-
kou knih, tak doufám, že si v něm každý vybere, ale vůbec
nejlepší je přijít a udělat si vlastní výběr přímo na pultě.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených čtenářů.

E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti
Jan Werich – Fimfárum
Karel Jaromír Erben – Kytice
Karel Poláček – Bylo nás pět
Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka

Cirkus Humberto
Karel Čapek – Devatero pohádek;

Povídky z jedné a z druhé kapsy
B. Němcová – Dobrý člověk, V zámku

a podzámčí, Pan učitel, Karla ...
František Nepil – Střevíce z lýčí
E. M. Remarque – Na západní frontě klid
J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
Ota Pavel – Smrt krásných srnců, Jak

jsem potkal ryby, Zlatí úhoři,
Fialový poustevník

Zdeněk Jirotka – Saturnin
R. Křesťan - kterákoli kniha fejetonů
Joan Rowlingová – Harry Potter /1.- 7./

Radek John – Memento
Christiane F. - My děti ze stanice ZOO
G. Durrell – O mé rodině a jiné zvířeně
Jerome Klapka Jerome – Tři muži ve

člunu a na toulkách
Arthur Ransome – Boj o ostrov, Troseč-

níci z Vlaštovky, Zamrzlá loď
kapitána Flinta, Holubí pošta
a další jeho knihy

Tituly od Roalda Dahla, Astrid Lindgre-
nové, Miep Diekmannové, Terryho Prat-
cheta, Jiřího Žáčka, Martiny Drijverové,
Aleny Ježkové, Elišky Horelové, různé
encyklopedie, žánr fantasy, pro dospí-
vající dívky ... aj.
Za snahu pomoci Vám budeme vděčni.
Kontaktujte Mgr. Hanu Jančovou na
jancova@zspolesna.cz nebo tel. 776
202 512.

100. výročí narození Marie Houdkové,
bývalé ředitelky základní školy v Újezdě nad Lesy

Paní učitelka Marie Houdková se narodila 1. března 1913. Po ukončení učitelského
ústavu v Jičíně učila na Vysočině, v Libici nad Doubravkou, Železných horách
a Čakovicích. V roce 1953 se se svým manželem Josefem Houdkem přistěhovala
do Újezda nad Lesy. Na II. stupni základní školy učila český jazyk a tělesnou vý-
chovu, později i hudební výchovu a německý jazyk. Ve škole zastávala funkci zá-
stupkyně pro II. stupeň a po odchodu ředitele Antonína Pavlíka se stala ředi-
telkou. V této funkci pracovala do roku 1966. Vzpomínají bývalí kolegové a žáci.
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Sběr textilu
Masarykova ZŠ pořádá sběr textilu
a kůže pro charitativní účely a k recy-
klaci.
Přijímáme: oblečení, obuv, ložní prád-
lo, deky, kabelky, pásky, látky.
Nenoste: matrace, koberce.
Sběrné místo: rampa u školní jídelny
ZŠ v Polesné
Termín: středa 13. 3. 2013

ráno 7 - 8 hod.

čtvrtek 14. 3. 2013
odpoledne 13 - 15 hod.

Prosíme všechny žáky
I. a II. stupně a jejich

rodiče i veřejnost, aby nám pomohli.
Získané finanční prostředky budou po-
užity na nákup vyba-
vení do cvičné školní
kuchyně pro žáky.
Výsledky sběrové ak-
ce budou vyhodno-
ceny a nejlepší jed-
notlivci a třídy získají
odměnu.

Jana Holasová

Masarykova ZŠ je pyšná na
matematické olympioniky

z V. tříd
Masarykova základní škola uspořádala školní kolo matematické olympiády
2012/2013. Školního kola se zúčastnilo 23 žáků z 5. ročníků.
Do obvodního kola Prahy 9 se probojovalo 13 žáků. Z nich devět bylo úspěšnými
řešiteli. Z celkového počtu 55 účastníků se všichni újezdští umístili do 30 místa!
Nejlepší výkony předvedly K. Skotnicová a N. Brustmanová. Dosáhly maximál-
ního počtu 18 bodů a umístily se na 1. místě. N. Dovhaničová a A. Weichetová se
dělily o 9. - 10. místo se 16 body. Děvčata, bravo! Gratulujeme všem úspěšným ře-
šitelům, tedy také A. Křenovi, K. Malechové, L. Ohniskové, P. Švejdovi a J. Vaníč-
kovi. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele naší školy
na

7. ročník charitativní
akce

ŠKOLA PRO UNICEF
Koná se na I. stupni Masarykovy ZŠ

26. 3. 2013 od 17 hodin

Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s veli-
konoční tematikou a tím zároveň jednotlivým třídám finančně přispět
k nákupu - symbolické adopci - PANENKY . Zapojením se do projektu
Panenka Českého výboru pro UNICEF společně podpoříme celosvětové
programy očkování UNICEF.
K prodeji budou kromě panenek další
reklamní předměty této organizace.

Co chystá Rarášek pro újezdské děti
Pokud u vás doma pobíhá malý človíček či dva nebo snad tři…., jste zkrátka ro-
dinka s dětmi a snažíte se pro děti vymyslet co nejrozmanitější zábavu, pak jste
tyto řádky začali číst správně. Vezměte si kalendář, notýsek, připravte si tužku
a pojďme si společně zapsat, co pro újezdské rodiny s dětmi chystá Rarášek
v roce 2013.
Někdo ještě neslyšel o Raráškovi z Újezda? Je to místní organizace dobrovolných
maminek, která sice původně vznikla jako oddíl cvičení rodičů s dětmi, ale nyní
se již 5 let zaměřuje i na pořádání pravidelných 3 akcí pro děti.
A teď už HOP, raráškovský skok do roku 2013!
3. ÚJEZDSKÝ KARNEVAL – sobota 23. 3. 2013 od 10:00 a 15:00 hodin.
Vzhledem k velkému zájmu o minulý podzimní karneval jsme se rozhodli uspo-
řádat karnevaly rovnou dva v jeden den. Na děti budou čekat naši domácí klauni,
přijde nás rozesmát i jeden opravdový klaun, spolu si zatancujeme, zařádíme,
těšte se také na taneční vystoupení, tombolu, soutěže….zkrátka vás budeme bavit
cca 3 hodiny! Lístky budou v prodeji od 27.února v podatelně MÚ Prahy 21 a v pro-
dejně EL BIO na Blatově (vstupenka dětská 50,- a dospělá 100,-Kč). Pozor – počet
vstupenek je omezen!
CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ – neděle 2. června 2013 od 13:00 do cca 17:00 hod.
Již popáté děti v doprovodu rodičů vyjdou z multifunkčního hřiště v Čentické ulici
na trasu lesem dlouhou cca 2 km, kde na ně cestou bude čekat 7 lesních skřítků
i lesní víla. Pokud se dětem podaří splnit jejich úkoly, otevře se jim i truhla s po-
kladem. Po dobu čekání na start je pro děti připraven zábavný program – ta-
nečky, soutěže, výtvarná dílnička, malování na obličej…
4. ÚJEZDSKÉ KOLODĚNÍ – neděle 15. září 2013 od 14:00 do cca 17:00 hod.
Zveme všechny děti na závody na všem, co má kolečka. Děti budou mít šanci si
zazávodit o opravdové medaile a diplomy a spoustu lákavých cen. Startovat se
bude dle typu „vozidla“ a také podle věku, takže šanci bude mít úplně každý. Při-
pravte si tedy odrážedla, koloběžky, kola s i bez postranních koleček a hurá v září
na multifunkční hřiště a do přilehlé Čentické ulice, kde budou závody probíhat.
Do nového roku jsme vykročili s úsměvem, neboť nám pomoc přislíbila spousta
újezdských spolků – výtvarnou dílničku již vloni mělo pod patronátem baby cen-
trum Podmořský svět, nově nám skautský oddíl Douglaska pomůže s organizací
Cesty za pokladem skřítků, dále o.s. Tři pro Zdraví nám zajistí počítačem řízenou
časomíru během Kolodění a své hasičské auto nám možná přijedou ukázat
i újezdští dobrovolní hasiči…. a obrovský dík patří MÚ Prahy 21.
Pro aktuální zprávy sledujte naše webové stránky www.rarasek21.cz.
Za team Raráška se na vás všechny těší

Iva Taške

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro

školní rok 2013 – 2014
Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet
ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením.

Kritérium Bodové ohodnocení
Dítě a alespoň jeden zákonný zástupce mají trvalé bydliště v MČ Praha 21 – Újezd n/L 3
Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 1
Dítě přihlášeno k celodenní a celoměsíční docházce 1
Dítě , které dovrší 3 roky věku do 31.8.2013 1

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje o přijetí věk
dítěte.
Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou ve všech MŠ stejná.

Hana Kořínková, OŠKMA 21

Návštěva předškoláků
v 1. třídě
Začátek ledna byl pro předškoláky z mateř-
ské školy Sluníčko významný, mohli se podí-
vat do prvních tříd. Zde potkali milé paní
učitelky a také dávné kamarády z loňských
let. Děti z mateřské školy navštívily třídy
1. A, 1. C, 1. D. Po skupinkách s paní učitel-
kami se podívaly, jak probíhá výuka. V 1. A
děti mohly zasednout do školních lavic
a zkusit si, jak to vypadá při vyučování. Po-
znaly, jak děti počítají, čtou po písmenkách
a následně přečtou celé slovo. Dále si všichni
společně, kluci a děvčata, v 1. A zatancovali
Mazurku a zahráli Zlatou bránu. V 1. D děti
také mohly usednout do školních lavic, na-
psaly si obrázkový diktát, zazpívaly si zná-
mé písničky za doprovodu kytary, zacvičily
si a protáhly celé své tělo, závěrem si zahrály hru Na rozsypané bonbóny. V obou zmíněných třídách děti dostaly odměnu
v podobě omalovánky se zimní básničkou. V 1. C bohužel výuka neprobíhala běžným způsobem, neboť byla suplovaná z dů-
vodu onemocnění třídní učitelky. Přesto děti mohly vidět školní tělocvičnu a seznámit se s výukou matematiky a přírodo-
vědy. Návštěva v prvních třídách byla pro předškoláky velkým zážitkem a těší se, až příští rok usednou do školních lavic.
Přejeme budoucím školákům, ať jim nadšení ze školy vydrží po celou dobu jejich studií.

Za MŠ Sluníčko učitelka Petra Vítovská, DiS

Zápis budoucích
prvňáčků na
školní rok
2013/2014

Ve dnech 17. 1. - 18. 1. 2013 proběhl na
Masarykově základní škole zápis bu-
doucích prvňáčků. Z 201 zapsaných
dětí bylo 166 přijato, 13 nepřijato a ro-
diče 22 dětí požádali o odklad školní
docházky.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu
vzdělávání ve školním roce 2013 - 14
bylo zveřejněno v souladu s §183 odst.
2 zákona č. 561/2004 Školského zá-
kona pod registračním číslem.
Seznam přijatých byl zveřejněn na we-
bových stránkách školy
www.zspolesna.cz a vstupních dveřích
školy I. stupně , Staroklánovická 230.

Mgr. Miroslav Kurka,

ředitel Masarykovy ZŠ

Foto archiv školky

Spolu s žáky se na
Vás těší paní uči-
telky a vychova-
telky Masarykovy
základní školy.
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1. symetrála, 2. představený kláštera, 3. chobotnatec, 4. příjmení autora R.U.R.,
5. slovenské hory, 6. zvířecí podzemní skrýše, 7. chemická značka sodíku,
8. nemluvit pravdu, 9. potřeba horolezce, 10. tělovědec

Březnová tajenka: V roce 2012 se v Újezdě nad Lesy narodilo ...... (tajenka) dětí.

5. Dixielandový memoriál
„Tonyho“ Brycha

V roce 2011 jsem na přání PhDr. Schmidta pořádala výstavu o své rodině, která
byla nejen v Újezdě nad Lesy, ale i ve světě velmi hudebně činná. Ráda bych proto
vzpomněla na svého strýce Antonína „Tonyho“ Brycha, který nás navždy opustil
dne 21. března 2007. Na jeho počest pořádá každým rokem jeho skupina Steam-
boat Stompers koncert. Přijďte zavzpomínat na Tonyho do divadla U Hasičů, kde
se bude konat dne 21. března 2013 od 19:00 hod 5. Dixielandový memoriál „To-
nyho“ Brycha. Jelikož by Tony dne 17. července oslavil jubileum 80–ti let, bude
tento koncert i takovou oslavou jeho nedožitých narozenin. Všichni jste srdečně
zváni. Více informací se také dozvíte na http://www.steamboatstompers.cz/de-
taily_k31.htm .

Text a foto Martina Nejtková

V nejmrazivější sobotu letošní zimy se
vydala malá skupinka skautů a skautek
z Újezda nad Lesy na tradiční skautský
výlet - Zimní přechod Brd. Tuto akci po-
řádají pražští skauti již 44 let.
Rtuť teploměru se toho rána krčila
někde kolem -20°C a přes den se nad
-10°C nevyšvihla, ale přesto jsme si výlet
jak se patří užili. Z Vršovic jsme jeli pře-
plněným vlakem směr Rymáň, kde jsme
vyrazili v početném houfu skautů z růz-
ných koutů Prahy na Kytínskou louku.
Abychom se zahřáli, šli jsme svižně
a bez zbytečných přestávek. Na louce už
na nás čekaly davy skautů nejen
z Prahy, středních Čech, ale i vzdáleněj-
ších měst. Byla zde postavená polní ku-
chyně, která nabízela zdarma teplý čaj
a palačinky či párek za příznivou cenu.
Na Zimním přechodu Brd se zachovává

O přednášku
RNDr. V. Petříčka

je vždy zájem
Měsíční kalendář přednášek SPCCH
pro zájemce, nejenom z řad členů, při-
pravil přednášku oblíbeného RNDr.
V. Petříčka na téma „Jugoslávské nos-
talgie“.
Vyprávění se týkalo jeho poslední ná-
vštěvy v roce 2012 v této „ bývalé bal-
kánské zemi“. Vyprávěl hlavně o men-
ších republikách tj. Bosně, Hercego-
vině a Černé Hoře i o problematickém
Kosovu. Na promítaných snímcích
bylo vidět, jaký pokrok udělaly tyto
země od války. S tím také souhlasili
i někteří účastníci z řad posluchačů,
kteří ony kraje navštívili již dříve.
O tom, že se všem přednáška líbila,
svědčil i závěrečný potlesk.

Za všechny posluchače děkuje
Dáša Karásková

Cíl naší lednové vycházky směřoval do
Klánovic, a tak někteří dorazili pěšky
a ostatní autobusem. Sešlo se nás
s ohledem na roční období kupodivu
hodně – více než třicet. Očekával nás
nejen příjemný PaedDr. Václav Šmíd,
zapálený nadšenec gastronomického
umění a učitel této školy, působící zde
již 49 let, ale i připravená tabule s ná-
pojovým občerstvením, a to v místnosti
moderního gastronomického muzea,
založeného právě panem Šmídem, ne-
storem školy. Sbírky jsou uloženy v ně-
kolika zasklených skříních a slouží pro
potřeby žáků a učitelů. Součástí je i bib-
liotéka. Úžasná je sbírka jídelních
lístků. Nejvzácnějším z nich je originál
jídelního lístku z korunovace anglic-
kého krále Jiřího a Alžběty, královny
matky. Zajímavá je i obálka jídelního
lístku s korunovačními klenoty. Patří
mezi ně i slánka. Vyslechli jsme si ne-

jedna tradice - každý účastník si při-
praví takzvané Brděnky – kartičky s ob-
rázkem, jménem a místem odkud
účastník pochází, ty se pak navzájem
vyměňují – cílem je získat co nejvíce
kartiček z co nezajímavějším výtvar-
ným zpracováním. Zajímavá byla na-
příklad Brděnka zapečená v kokosové
sušence nebo vyrobená z korkového
špuntu.
Poté, co jsme se občerstvili, vyměnili
kartičky a nabrali síly, jsme opět vyra-
zili na cestu. Do Řevnice jsme došli za
chvíli, cesta domů nám také rychle
utekla.
Do příštího roku nezbývá než si přát po-
někud hezčí počasí, ale co naplat, Zimní
přechod Brd musí být přeci v zimě.
Text a foto: Lucie Prošková- Teta (ve-
doucí dívčího oddílu)

44. Zimní přechod Brd

Vycházka SPCCH – návštěva Střední
školy hotelnictví a gastronomie

v Klánovicích

Členové Sdružení
důchodců na pře-
lomu roku nelenili
Zájezd konaný dne 15. prosince měl
název „Advent v Podkrkonoší“. Naším
cílem byla Jilemnice. Po cestě jsme se
na hodinu zastavili v Jičíně. Většina si
prohlížela stánky na náměstí, někdo
zašel do muzea v zámku. V Jilemnici
bylo rovněž náměstí i přilehlé ulice
plné stánků s různým zbožím. My jsme
po výborném obědě šli do místního
muzea. Vzhledem k předvánoční době
jsme nejvíce obdivovali pohyblivé jes-
ličky – unikát nejen v České republice,
ale v celé Evropě. Do Jilemnice zavítal
i Krakonoš, pohovořil s lidmi a rozdá-
val drobné dárky. Od 17 hodin jsme sle-
dovali velkolepý ohňostroj – 30 minut
hry světel a barev. Pak jsme jeli domů.
I když nebylo pěkné počasí, výlet se
všem líbil.
Rok 2013 jsme zahájili 27. ledna ná-
vštěvou „Divadla Y“, které nám nabídlo
vstupenky na novou hru „Muž na
větvi“ se slevou. Přestože v Kulturním
přehledu na leden 2013 byla kritika
více než příznivá, většině se to nelíbilo
– dokonce až tak, že někdo odešel
o přestávce. Hra byla chaotická, bez
jakéhokoli děje. Ani dobré obsazení -
Synková, Navrátil a další a jejich zvlád-
nutí rolí nic nezachránilo. Jediným
kladem bylo hodně známých písniček
zazpívaných dobře a s chutí a zajímavě
zaranžovaných.

Za výbor SD Irena Krajzingerová

Strana zelených v Praze 21 zve na povídání o zdravém životním
stylu. Průvodkyně zdravím Margit Slimáková bude hovořit o zdravé výživě a po-
litička Kateřina Jacques promluví o běhání včetně zdolání maratónu. Povídání se
uskuteční ve čtvrtek 21. března 2013 od 19 hodin v újezdském Polyfunkčním
domě.

Křížovka nad Lesy

všední zážitky z profesního života, ze
zajištění pohoštění významných mezi-
národních osobností, např. návštěva
prince Charlese a princezny Diany, špa-
nělského krále Juana Carlose, papeže
Jana Pavla II. a dalších. Své vyprávění
zakončil dr. Šmíd názorným výkladem
o víně a popsal způsob otevírání šumi-
vého vína mečem tzv. metoda sabráž
(franc. sabre - šavle). Předvedl nám růz-
né druhy skla na víno a informoval
o jeho potřebné teplotě při servírování.
Potom jsme si prohlédli učebnu stolni-
čení a návštěvu zakončili v místnosti,
zvané historické muzeum, kde jsme ob-
divovali a sledovali použití cenných pří-
borů na konzumaci např. šneků, ústřic,
kaviáru, humra i chleba. Bylo to velmi
zajímavé poslouchání a mnohé jsme se
i přiučili.
Za všechny účastníky vycházky

psala a fotografovala M. Šáralová

Rekondiční pobyt
pro kardiaky

Pobyt připravovaný SPCCH Praha 21
se uskuteční ve Vrbně pod Pradědem
v Jeseníkách od 8. do 15. 6. 2013. Uby-
tování je zajištěno v hotelu Koliba.
Hotel a stylová restaurace se nachází
na výjezdu z Vrbna pod Pradědem,
směrem na Karlovu Studánku v ma-
lebném údolí v podhůří nejvyšší mo-
ravské hory Praděd. Horský vzduch
svou čistotou láká návštěvníky této ob-
lasti k pobytu. Jeseníky jsou krásné po
celý rok a jsou zde ideální podmínky
pro pěší turistiku. V bezprostředním
okolí hotelu jsou značené turistické
tratě jak pro náročné, tak pro obyčejné
procházky.
Zájemci se přihlásí o bližší informace
a předběžnou přihlášku u pí. Marie
Kollinové – tel. 777 290 142 nebo mail:
kollinova.marie@seznam.cz. Na při-
hlášce bude vyznačeno, kdy se bude
platit za pobyt a kdy se mají odevzdat
potvrzení od lékaře – ta až v květnu,
aby bylo EKG čerstvé.

Orientační běh v Klánovicích
7. 4. se běží závody Pražského žebříčku v orientačním běhu, 3. závod Českého po-
háru v Trail-O 2013, závody v Temp-O a orientační závod vozíčkářů v O-labyrintu
Závody se budou konat v Klánovickém lese.
Centrum závodů je v Masarykově ZŠ v Klánovicích
Pořadatel: DDM Praha 4 - Hobby Centrum 4 a VŠTJ Stavební fakulta Praha
Kategorie jsou otevřené i pro příchozí veřejnost. Registrace je do 2. 4.
Informace: www.fspraha.cz/13-trail-o.html, info@fspraha.cz, tel: 728 32 30 38

Pavel Kurfust

Vážení chovatelé
psů,

Dovoluji si Vás upozornit, že se blíží
termín zaplacení poplatku za Vašeho
psa. Obecně závazná vyhláška
č. 23/2003 (ve znění pozdějších nove-
lizací) uvádí splatnost poplatku takto:
- je-li poplatek nižší než 600,-Kč ročně,
je splatnost do 31. 3. každého roku
- pokud je poplatek vyšší než 600,-Kč
ročně, je splatný ve 2 splátkách – vždy
do 31. 3. a 31. 8. každého roku.
- platba je možná hotově v pokladně
úřadu nebo zřízením trvalého příkazu
(je nutné znát svůj variabilní symbol -
telefon 281 012 920 – D. Literová, kde
Vám bude variabilní symbol sdělen).
Dodržovat tyto termíny splátek je po-
vinností každého chovatele. V roce
2013 a následujících letech, nebudou
už složenky rozesílány!
Je důležité si připomenout několik
bodů:
Poplatník (držitel psa) je povinen do 15-
ti dnů (ode dne, kdy si psa pořídil) při-
hlásit psa do evidence v městské části.
Stejně tak, dojde-li ke změně (odstěho-
vání, pes uhynul – byl darován, ozna-
čen mikročipem atd.), je poplatník tuto
změnu oznámit do 15-ti dnů správci
poplatku MČ. Psa musí přihlásit i ten,
kdo je od poplatku osvobozen (osoba
s těžkým zdravotním postižením
3. stupně, pes pro vědecké účely, slu-
žební policejní pes, zvláštní právní
předpis tj. myslivost, pes z útulku
pouze pražského! atd.). Čipovaný pes
– pokud jste nechali svého psa označit
mikročipem, platí zde úleva od po-
platku ve výši 350,-Kč/rok po dobu
2 let, která začíná následujícím rokem
po roce, ve kterém byl pes očipován
a zároveň nahlášen do databáze
hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.
Vyhláška stanoví povinnost nechat psa
označit tetováním nebo čipem.
Sankce, při nedodržení vyhlášky:
1. Pokuta za nesplnění ohlašovací po-
vinnosti.
2. Platební výměr s navýšením až na
trojnásobek poplatku za nedodržení
platby v termínu a ve správné výši
Přeji příjemné chvíle s vašimi psími ka-
marády.

Mgr. Ditta Literová – finanční odbor

foto archiv ÚZ
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V minulém čísle
jste se dočetli:

- Že proběhl bleskový průzkum elek-
tronické komunikace s Úřadem MČ.
Po uzávěrce vyšlo najevo, že se ho na-
konec zúčastnilo 185 respondentů,
kteří všichni považovali elektronickou
komunikaci za důležitou. Celkové vý-
sledky hlasování se můžete dočíst na
www.praha21.cz.

- Stížnost paní Žebrové na postup
Stavebního úřadu Praha 21 ve věci za-
mokření její nemovitosti. SÚ splnil při-
slíbený termín. Paní Žebrová dostala
rozhodnutí SÚ, který přiznal pochy-
bení a toto rozhodnutí bude podkla-
dem pro další jednání. Celou kauzu
bude ÚZ dále sledovat.

- O diferenciaci šestých tříd. Rodiče
žáků, kteří měli zájem o výběrovou šes-
tou třídu, zažili zklamání. Ředitel MZŠ
Kurka jim na schůzce rodičů sdělil za-
mítavé stanovisko České školní in-
spekce. Škola hodlá i bez diferenciace
pracovat na lepších výsledcích dru-
hého stupně.

-red-

Běžkování s Douglaskou

Římskokatolická farnost u kostela
Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

V postním období se konají mše sv. jako vždy ( středa a pátek od 18 hod, čtvrtek
a neděle od 9 hod), v období od 22. 2. do 23. 3.
Postní obřady: v pátek od 17:15 pobožnost Křížové cesty, v sobotu od 19 hod
zpívané nešpory.

Bohoslužby o Velikonocích 2013

Neděle 24. 3. Květná neděle, 9:00 žehnání ratolestí před kostelem, průvod,
mše sv. s čtením pašijí v kostele v Kolodějích

Čtvrtek 28. 3. Zelený čtvrtek, 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně v kostele
v Kolodějích

Pátek 29. 3. Velký Pátek, 17:00 křížová cesta v kostele v Kolodějích
18:00 památka Umučení Páně v kostele v Kolodějích
20:30 křížová cesta pod širým nebem, začátek před

kostelem

Sobota 30. 3. Bílá sobota, 9:00 – 17:00 možnost tiché modlitby u Božího hrobu
20:30 Velikonoční vigilie v kostele v Kolodějích

Neděle 31. 3. Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční
9:00 mše sv. s žehnáním pokrmů, v kostele v Kolodějích

Pondělí 1. 4. Velikonoční pondělí, 9:00 mše sv. v kostele v Kolodějích

„Hody, hody, doprovody…….“
příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku
přeje všem svým členům a příznivcům

Sdružení důchodců

Jen dvakrát do roka je den stejně
dlouhý jako noc - nastává rovnoden-
nost. Ta jarní symbolizuje konec zimy
a definitivní začátek teplejší, prosvět-
lenější a radostnější části roku. Ne-
překvapí proto, že je to den, který
oslavovaly snad všechny lidské kul-
tury od pravěku až po současnost.
A tak i naše Velikonoce mají některé
své kořeny v obřadech doprovázejí-
cích svátky rovnodennosti před desít-
kami tisíc let.

Lidové zvyklosti spojené s Velikono-
cemi se pochopitelně místně liší.
Vzhledem k časové blízkosti křesťan-
ských Velikonoc s oslavou zmrtvých-
vstání Ježíše Krista a oslav jarní
rovnodennosti mají tyto tradice prav-
děpodobně původ v oslavách přícho-
du jara. Například židovský svátek
nekvašených chlebů pesach, obřady

k bohyni jara a plodnosti Eostre
(chcete-li Ostara, Ištar, Beltis, Isis, Hiša)
jsou si vzájemně velmi podobné. Jarní
svátky jsou vždy obdobím radosti,
světla, slunce a obrody po dlouhé
zimě.

Všechny mají společně používané
symboly vajec, zajíců, beránků, naklí-
čených semen a ratolestí a vše prostu-
pující radost. Každý však používá sym-
boly jara po svém. V Česku je světově
ojedinělým zvykem pomlázka (možná
ze slova omlazení), kdy muži šlehají
mladými vrbovými proutky své ženské
protějšky. Jarní síla z proutků pomlázek
podle pověr přejde do dívek. Ženy na-
opak polévají muže čerstvou čistou
vodou jako symbol očištění. Vzájemně
si vyměňují barevná vejce, kraslice.
V Anglii ženy přivážou své muže
k židli, polijí je studenou vodou a pro-

pustí je až za peníze na nové šaty.
V USA vejce nosí dětem králík a scho-
vává je po domě i zahradě. Děti se
o Velikonocích ráno vydávají na „lov“
vajíček. Téměř všude na světě se zjara
peče speciální pečivo, ať už to je ne-
kvašený chléb maces, datlové chleby
a sušenky anebo piškotový vaječný
beránek.

Pro mnohého člověka zůstává smysl
svátků jara s velikonočním tajem-
stvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc,
které dnes znamenají dominantu
roku. Snad je to tím, že se část lidské
společnosti po mnoho generací od-
klání od hledání duchovních hodnot
a směřují jinými cestami. Jedno veli-
konoční téma spojuje však všechny:
„Vajíčko ti dávám, věrná ti ostávám“.
Velikonocemi každoročně ožívá mys-
térium znovuzrozeného života. Vše,
co v zimě spalo, se na jaře probouzí
do nového života. I jaro nám je věrné,
protože skutečně vždy přijde. Jaro,
vítej!

Veselé Velikonoce

Velikonoční
symboly
Beránek – ať již skopové maso nebo
pečený piškot ve formě beránka je
tradičním jarním pokrmem.

Zajíc/ Králík – podle pověsti jednoho
dne bohyně Eostre zachránila ptáčka
před zmrznutím tak, že z něj udělala
zajíce. On potom z vděčnosti každé
jaro snášel vejce.

Proutky – symbolizují nejen pučení
a příchod nové mízy, ale vrbovým
proutím se také vymetaly nánosy
zimy.

Pomlázka spletená z několika čerst-
vých vrbových prutů slouží ke šlehání
dívek a žen o Velikonočním pondělí,
aby byly čiperné a veselé po celý rok.
V pentlích a mašlích se navíc skrý-
valo tajné milostné poselství.

Vajíčko je symbol plodnosti, narození,
návratu jara a díky skořápce i symbo-
lem bezpečí.
Nedáte-li malované, dejte aspoň bílé.

Pryč s jarní únavou
V březnu máme nejvyšší čas zatočit
s jarní únavou. Mnozí z nás již plní
své novoroční předsevzetí, zbavit se
pár přebytečných kil. Někoho k tomu
donutí každoroční motto „do plavek“.
Všichni bychom ale měli na jaře
doplnit vitamíny a osvěžit si jídelní-
ček. Například vynecháme těžká
moučná jídla. Tučné pokrmy nechme
na příští zimu a dejme přednost čer-
stvému ovoci a zelenině. Kdo se ne-
může dočkat, může si doma naklíčit
řeřichu či rukolu. Nezapomeňme na
dostatečný pitný režim pokrytý ne-
slazenými nealko nápoji. Například
zkuste citronádu – vodu ochucenou
šťávou z čerstvých citrusů. V dosta-
tečném množství dodá svěžest i vita-
míny. Konzumací červených plodů
např. mrkve dodáme tělu dostatek
karotenu, který připraví naši pleť na
přísun jarního slunce. Zařadíte-li do
jídelníčku vitamíny (čekanku, mladé
lístky kopřiv či hlávkový salát), jogurt,
kefír a mořské ryby spolu s pohybem
na slunci a čerstvém vzduchu, pro-
spějete svému zdraví i postavě.

-red-

Rovnodennost
Zdálo by se, že stanovit čas rovnoden-
nosti muselo být pro pravěké lidi
téměř nemožné, protože hodinkami
jistě nedisponovali. Ve skutečnosti to
však je velmi jednoduché. Stačí kolmo
do země zarazit tyč a zaznamenávat
pak pohyb konce jejího stínu, třeba
pokládáním menších kamenů, zatlou-
káním kolíků a podobně. Po celý rok
je dráha konce stínu zakřivená -
s výjimkou dvou dní: jarní a podzimní
rovnodennosti. Právě jen tehdy tvoří
rovnou čáru, protože slunce vychází
přesně na východě a zapadá přesně
na západě. Astronomická jarní
rovnodennost nastává 20. nebo
21. března, výjimečně i 19. března.

autor LuCerna

Skautské středisko Douglaska v letošní
zimě uspořádalo pro své členy první
ročník víkendové akce na horách.
Skautky a skauti se vydali do Varns-
dorfu, odkud vyrazili na celodenní běž-
kařský výlet do zimního rekreačního
střediska Jiřetín pod Jedlovou. Tempo
výletu bylo přizpůsobeno zejména ně-
kolika začínajícím lyžařům, kteří se
díky středisku postavili na běžky vůbec
poprvé. Trasa výletu byla volena tak,
aby si cestu užili jak lyžaři zkušenější,
tak začátečníci.
Cestu jsme si zpestřili hraním různých
zajímavých a mnohdy krkolomných
her, například hra Na Mrazíka (samo-
zřejmě s lyžemi na nohou). Soutěžili
jsme o nejelegantnější pád a nejhezčí
hromadný pád. Těch bylo opravdu

hodně a nevyhnuli se jim ani ti nejzku-
šenější lyžaři. Jezdili jsme však pomalu
a většina karambolů se stala takřka
v nulové rychlosti, a tak nedošlo k po-
škození zdraví ani vybavení. Jen za-
pomnětlivost nás pronásledovala celý
víkend: ten, kdo zapomněl batůžek na
lavičce, prodloužil si výlet o pár kilo-
metrů, když se pro něj vracel.
Večer jsme tradičně věnovali hraní pís-
niček na kytaru a zpěvu, ale únava z ne-
zvyklého pohybu byla velká, takže jsme
šli brzy spát, což se na výpravách
s dětmi kolem 12 – 14 let příliš často ne-
stává.

Doufáme, že se všem účastníkům běž-
kování líbilo a že v příštím roce vyra-
zíme zase společně někam do hor.

Text a foto Lucie Prošková

Velikonoce jsou svátky barev a vůní
Velikonocům říkáme svátky jara, jsou významnými svátky v tomto ročním ob-
dobí. Na jaře se probouzí příroda a vše ostatní ze zimního spánku svými nepře-
bernými jarními barvami a vůněmi. Obklopují nás všechny odstíny zelené na
prvních lístcích stromů a keřů. Zazelenají se stébla trávy. Jarní trávu nám připo-
míná rašící osení, které na Velikonoce zdobí naše domácnosti. Různé odstíny od
žluté až do oranžova nám ukazují rozličné druhy kvetoucích a voňavých narcisů.
Na zahradách nám začínají kvést bílé sněženky, bledule, krokusy různých barev,
záplavy petrklíčů v neuvěřitelně pestré paletě odstínů. Svou silnou vůní nás těší
kvetoucí hyacinty v modrých, fialových, růžových a bílých tónech. Různobarevné
ladonky, tulipány, fialky, hláváčky a koniklece pestře osvěží naše okolí. Jaro je plné
sytých a zemitých vůní, které provází krásné počasí plné slunečního svitu, svěžího
voňavého vzduchu, nové, čisté a příjemné energie probouzejícího se života pří-
rody. Jaro postupně plní i nás všechny pozitivní energií, dobrou náladou. Cítíme
se lépe a těšíme se teplými a delšími dny. Jaro zveme i do svých domovů. Více si
pořizujeme hrnkové a řezané květiny. Postupně si zvykáme na rána s krásným
zpěvem ptactva, které nás příjemně budí do nového dne. Velikonoce jsou i svátky
plodnosti a naši předkové je považovali za začátek roku nejen zemědělského, ale
i kalendářního. Těšili se velice na tyto svátky a slavili je. My dnes můžeme v těchto
tradicích pokračovat. Domy a byty můžeme zdobit tradičními symboly Veliko-
noc. Velice rádi Vás uvítáme v květinářství Jasmín v Újezdě nad Lesy, kde jsme
pro vás připravili bohatou nabídku a různé cenové AKCE. Přejeme Vám krásné
velikonoční svátky.

Květinářství Jasmín

... napíšu to všechno do Zpravodaje! ... co já jsem to? ...



strana 9ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Připravujeme Lesní galerii II
Občanské sdružení Újezdský STROM uspělo v 10. výzvě Revolvingového

fondu Ministerstva životního prostředí
v roce 2012 a získalo grant na projekt Lesní galerie II.

Výsledkem bude další úsek netradiční naučné stezky,
navazující na již hotovou, populární Lesní galerii aneb Tam

a zpátky za zvířátky,
na níž naše sdružení v letech 2009-2012 spolupracovalo se

školou, úřadem a firmou DHL. Nový úsek povede částí přírodní
rezervace Cyrilov a Klánovický les - Vidrholec, a bude doplněn
informačními tabulemi umístěnými v obci, v části spadající do

přírodního parku Klánovice – Čihadla.
Přípravné práce plánujeme zahájit v březnu 2013 a Lesní galerii II

„otevřít“ začátkem roku 2014.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

Zveme Vás na

XIII. úklid lesa
v sobotu 23. 3. 2013

Sraz účastníků je v 9:30 před restaurací Smolík
(Nádraží Klánovice na újezdské straně, smyčka autobusů 303, 260, 251)

Pro zájemce možnost delší procházky lesem směrem na Úvaly spojené
s lehčím úklidem a prozkoumáním plánované trasy naučné stezky

Lesní galerie II.
Schůdné pouze v pevné a nepromokavé obuvi!

Naučná stezka bude vytvořena s finanční podporou Revolvingového fondu MŽP
v roce 2013-2014.

Po práci nás už tradičně čeká opékání buřtů.

Přijďte v pevných botách, pracovním oděvu a s rukavicemi,
o pytle na odpadky a jejich odvoz se postaráme.

Letošním jarním úklidem se opět připojíme do mezinárodního hnutí
Clean Up The World.

Těšíme se na Vás, bližší informace naleznete na webových stránkách www.ujezdskystrom.info

Hledám paní na výpomoc v domácnosti
a hlídání 2 malých dětí v Újezdě nad Lesy.
Nejlépe v důchodu.
Hedviga Hrubá, tel.: 724 332 496
Toušická 1152, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 19016

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE

JIŘÍ PETRÁČEK, TEL. 608 424 222
E-MAIL . JIRIPETRACEK@SEZNAM.CZ

VibroPoint
Studio zdravého životního stylu,           

krásy a relaxace 
Staroújezdská 2300,

Újezd nad Lesy
Telefon: 734 823 191
www.vibropoint.cz

Prodej dvougeneračního domu
(2x bj 2+1) v Újezdě n. L.
s vnitřní renovací a velkou zahradou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pro všechny zájemce v NE 10. 3. v 16 hod.
Adresa: Chabeřická 638. Prosím,
ohlašte se předem na tel: 603154719
pí. Prokešová.

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

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

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

Květinářství Jasmín M
M

PO–PÁ

8:00–19:30

SO–NE

8:00–17:00

SLAVÍME S VÁMI VELIKONOCE 
31. 3. - 1. 4. 2013 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 
CENOVOU AKCI NA NARCISY

�� 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

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

www.kvetiny-jasmin.cz 

Kvalifikovaný masér s dlouhodobou praxí Vám nově                  
v našem studiu nabízí MASÁŽE – sportovní, relaxační, 
medové, čokoládové, lávovými kameny …

Objednávat se můžete na tel.: 728 003 325

Další novinkou v našem studiu je SHELLAC CND
- povrchová úprava přírodního nehtu
- jednoduše a šetrně do 30 minut
- minimálně 14-ti denní brilantní lesk 
- zachovaní vlastních zdravých nehtů – bez pilování!!!
- dokonalá ochrana přírodního nehtu – zpevnění

Objednávat se můžete na tel.: 608 010 766

OBJEVTE KOUZLO AKTIVNÍ RELAXACE!
Při předložení tohoto inzerátu v našem studiu máte 1 lekci
= 30 minut cvičení na plošině Vibrostation za 50% slevu!

placená inzerce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA, Lišická 1502,
Praha 9 – Újezd nad Lesy přijme do nově otevřených tříd
4 učitelky mateřské školy a 2 provozní zaměstnance.
Svoje nabídky se strukturovaným životopisem prosím
posílejte na adresu ms.sedmikraska@atlas.cz nebo
telefonujte na číslo 281 971 231.

P O Z V Á N K A
na setkání občanů

k slavnostnímu připomenutí

163. výročí narození
prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka.
Koná se ve čtvrtek

7. března 2013 v 16 hodin
u pomníku v parku před školou.

O jeho osobnosti promluví
pan PhDr. Miloš Schmidt.

“Věrni zůstaneme!“

Výbor základní organizace
Českého zahrádkářského svazu

a ÚMČ Praha 21

logoA logoB logoC

placená inzerceHlasujte o logo Zdravé městské části
Do konce února probíhalo hlasování na www.praha21.cz. Mohli
jste si zvolit mezi 16 návrhy. Stále se můžete se zapojit i vy! Vy-
berte si svého favorita! Předkládáme 3 loga, která do uzávěrky ÚZ
15. 2. získala nejvíce hlasů. Tomu, které se Vám líbí, pošlete hlas do
31. 3. 2013 pomocí SMS ve tvaru logoA nebo logoB nebo logoC na
číslo 608 623 474. Vaše hlasování půjde do slosování o dvě vstu-
penky na některou kulturní akci pořádanou ÚMČ Praha 21.
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy je členem asociace Národní síť Zdra-
vých měst ČR www.nszm.cz, pod jejímž vedením realizuje projekt
Zdravé město a místní Agenda 21 – zapojení občanů do zkvalit-
nění městské části. Logo Zdravé městské části bude využíváno při
prezentaci projektu.

Iva Hájková, Odbor školství, kultury, MA21
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Máte chuť se roztančit a rozhýbat tak, abyste
se cítili lépe a líbilo se Vám, jak tančíte?

Můžete vyzkoušet „Kreativní tanec a pohyb
pro radost”, který mj. vede k uvolnění těla 

a vlastnímu přirozenému pohybu.
Alice, 604 144 804, kreativni.tanec@centrum.cz

HLEDÁM PRÁCI NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST
se zaměřením na elektromechaniku
v.č. 50 mám. Kompletaci, montáž atd.

do vlastních prostor, dílna, sklad. 
Tel.: 281 970 169         Mob.: 607 683 916

placená inzerce

s

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

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., Mladých Běchovic 2, Praha 9, 
tel.: 603 449 506, 246 030 670 (8.00 až 16.00 hod)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

STROMY
Kácení a prořez 

nevhodně umístěných, 

přerostlých, 

a majetek ohrožujících 

stromů

horolezeckou technikou 

Tel: 603 547 856

www.ver-mont.cz

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

SALON JIMMY
stříhání, trimování a celková úprava psů

po dohodě i u vás doma
KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy

(u nádraží) 190 16

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

Pronajmu 3+1 v Klánovicích 140 m2,
2x terasa, šatna, úložné prostory, parkování.

Volné od 1. 4. 2013.  Nájem 16.000 Kč

+ poplatky.  Tel.: 602 200 533
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wwwwww..ttiimmuurraa..cczz

www.mtreality.cz

603 435 950

Prodej dvougeneračního domu
(2x bj 2+1) v Újezdě n. L. s vnitřní renovací
a velkou zahradou.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pro všechny zájemce v NE 10. 3. v 16 hod.

Adresa:
Chabeřická 638.
Prosím, ohlašte se
předem na tel:
603 154 719
pí. Prokešová.

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 15. března 2013.
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