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Do 4.1.Probíhá výstava v Újezdském muzeu k 70. narozeninám
Ing. O. Pelčáka

7. 12. Mikulášská zábava pro seniory náhradou za Den seniorů,
pořádá ÚMČ Praha 21 a SD v sále Polyfunkčního domu. Hudba,
tanec, pohoštění. Pozor, začátek je dle pozvánky od 16:00 hod!

8. 12. Adventní výstava betlémů, od 15 do 19 hod ve sportovní hale
v Klánovicích, pořádá Klánovice spolu o.p.s.

9. 12. Trénování paměti, letos naposledy, 14:00-15:00 hod v budově
ÚMČ. Nezapomeňte!

10. 12. Musica Festiva Di Praga, Vánoční koncert od 19:00 hod v sále
Masarykovy ZŠ. Vstupné 100,- Kč. Předprodej také v EL Bio
a Knihkupectví Nad Lesy. Srdečně zve Úřad MČ Praha 21.

Návštěva Senátu ČR se SPCCH. Sraz v 9:50 hod před budovou
Senátu na Valdštějnském nám. Hlaste se u důvěrnic nebo u pí.
Kollinové tel. 777 290 142.

11. 12. Čaj o páté - neformální beseda o tom, co vás pálí či zajímá v naší
městské části. Srdečně zve starosta Pavel Roušar. Od 17:00 hod,
ÚMČ Praha 21.

13. 12. „Vánoční pořad s Betlémem“ uvedený P. P. Siostrzonkem, převo-
rem Břevnovského kláštera od 15 hod v Divadle U Valšů, doprava
MHD, cena vstupenky 100,-Kč, pořádá SD.

Taneční show studia Danceport od 17 hod. Vystoupí všichni frekven-
tanti studia Danceport - přijd́ te se podívat, co se od září naučili.

14. 12. Adventní koncert pro celou rodinu. Od 15:00 hod všechny zve
Centrum soc. služeb, Za Poštovskou zahradou 557, Běchovice.
Srdečně zve i MČ Běchovice a Neposeda o.s.

16. 12. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Od 16:00 do 20:00 hod
v sále Masarykovy ZŠ, vchod z Čentické ulice.

18. 12. Společný VÁNOČNÍ KONCERT Újezdského muzea, Hudebních
kurzů MČ P21 a baletní školy Arabeska.
Od 16:00 hod v divadelním sále MZŠ. Vstupné dobrovolné.

19. 12. Půjdem spolu do Betléma s botanikem V. Petříčkem, přednáška
od 15:30 hod v budově ÚMČ Praha 21, srdečně zve SPCCH.

20.12. Filmový klub od 19:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ

22.12. Od 15:00 si můžete přijít do KC Nová Beseda pro Betlémské světlo.
Vánoční vytrubování od 16:00 koledy v sále KC Nová Beseda a od
17:00 troubení na lesnice v parčíku.

Děti zahrají vánoční hru s písničkami Rytířstvo nebeské.
Od 16:00 hod v Kolodějské Jízdárně. Srdečně zve farnost Koloděje.

23. 12. Betlémské světlo předávají skauti z Douglasky od 19:00 do 19:30
v prostoru Skautských kluboven v Žárovické ulici.

28. 12. Zpívání s Luckou – od 14:00 hod v Újezdském muzeu.

6.1. Seminář pro žadatele o granty MČ Praha 21 na rok 2014
od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

13.1 do 26.2. JSEM SENIOR A ŽIJI V ÚJEZDĚ NAD LESY – výstava
v Újezdském muzeu. Vernisáž 13. 1. od 17:00 hod.

16. a 17. 1. Zápis s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem do
Masarykovy ZŠ. Vždy od 14 do 18 hod v budově I. stupně
MZŠ. Bližší info na webu školy.

Koná se ve čtvrtek 18.12.2013 od 16 hodin  

v divadelním sále Masarykovy základní školy 

KOLEDY – flétny pod vedením prof. Jaroslavy Razesbergerové  
klavír pod vedením prof. Heleny Svatoňové 

LOUSKÁČEK – vystoupení baletní školy Arabeska pod vedením Daniely Pokové 
 

V minulých týdnech se sešla komise složená ze zástupců Odboru životního prostředí a dopravy, komise životního
prostředí a sponzorské firmy, aby vyhodnotila a ocenila vítěze vyhlášené sezónní soutěže „Rozkvetlý Újezd“, která
v letošním roce měla tři kategorie. Předání cen se uskutečnilo dne 25. 11. 2013.

Milí spoluobčané, čtenáři Újezdského
zpravodaje,
připravili jsme pro Vás další číslo
Zpravodaje, který je zároveň poslední
v tomto roce.
Dovolte mi, abych vám jménem svým
i jménem celého úřadu naší městské
části popřál krásné vánoční svátky
a do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí, osobní a rodinné pohody.
Protože nám počasí v listopadu přálo,
pustili jsme se do rekonstrukce ně-
kterých chodníků - na Starokolínské
mezi ulicemi Ochozká a Novolhotská
a dále část chodníku v ulici Pilovská.
Dokončujeme také poslední opravy
komunikací před zimou. Na opravy
komunikací jsme uvolnili další fi-
nanční prostředky a uplatnění maxi-
ma peněz bude naší prioritou
i napřesrok. Opravy komunikací a in-
vestice do školství budou největší
investiční akce příštího roku. Letos
jsme investovali do rozšíření kapacity
školek, v příštím roce musíme zahájit

Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlý Újezd“

rekonstrukci školní jídelny v Polesné
a zpracovat projekt na rozšíření kapa-
city školy.
Jaké jsou tedy konkrétní plány na příští
rok? Kromě školní jídelny plánujeme
v Hodkovské ulici rekonstrukci, která se
vinou magistrátu neustále odsouvá.
Zahájíme výstavbu kanalizace v Chme-
lické ulici a hlavně dokončíme povrch
v ulici Novolhotská a nižší Starokolín-
ská. Na školní prázdniny připravujeme
rekonstrukci a revitalizaci parku před
prvním stupněm základní školy a vybu-
dujeme K+R zastávku MHD před školou
v Polesné. Na jaře bychom měli vybu-
dovat cyklostezku mezi školami v Čen-
tické ulici. Na elektronizaci veřejné
správy jsme získali grant 1,6 ml. Kč
z operačního programu Praha - Konku-
renceschopnost, takže budeme v příš-
tím roce realizovat projekt e-Újezd,
o kterém jsem už ve Zpravodaji infor-
moval.
Zda budeme mít pro příští rok schvá-
lený rozpočet, je závislé na schválení

státního rozpočtu. Vztah městských
částí a hlavního města je kompliko-
vaný, nezáleží pouze na dostatku fi-
nančních prostředků, ale i na schop-
nosti pražského magistrátu schvalo-
vat projekty. Rád bych na tomto místě
poděkoval místostarostům paní Če-
chové (TOP09) a panu Slezákovi (ČSSD)
za maximální prosazování našich pro-
jektů a zájmů Újezda nad Lesy na ma-
gistrátě.
Vážení spoluobčané, děkuji vám, kteří
jste se v letošním roce zapojili do
práce pro naši městskou část i vám,
kteří se účastníte akcí, které v Újezdě
pořádáme. Je vás stále víc a z toho
mám radost. Poděkování patří i spo-
lupracovníkům na úřadě, bez kterých
by mnoho z toho, co vám v Újezdě na-
bízíme, vůbec nevzniklo.
Vždy záleží především na lidech, jejich
pracovitosti, nápadech a dobré vůli -
Újezd zkrátka bude takový, jaký si ho
uděláme.

Pavel Roušar, starosta

Újezdské muzeum, Hudební kurzy MČ Praha 21
Baletní škola Arabeska srdečně zvou újezdskou veřejnost na

společný

Vítězem kategorie nejhezčí okno, balkon
se stali manželé Zadražilovi z ul. Kynické (1).
Vítězem kategorie nejhezčí předza-
hrádka, zahrádka se stala paní Markéta
Strejčková z ulice Hrádková (2).
Vítězem kategorie dominanta zahrady se
stala paní Zdena Šedivá z ulice Donínská (5).
Komise se rozhodla udělit ještě speciální
ocenění a to:
za mimořádný pěstitelský úspěch paní
Heleně Vojtové z ulice Na Božkovně (3)
Za nejen okrasný, ale i praktický zeleni-
nový truhlík paní Pavle Bubnové (4)
Jak sami můžete posoudit, přihlášené foto-
grafie byly letos opravdu vydařené a my

máme radost, jak krásné prostředí vytváříte.
Výherci obdrželi krásné věcné ceny od spon-
zora naší soutěže pana Miloše Krále z firmy
Zelený domov v Klánovicích, která se zabývá
nejen pěstováním rostlin a dřevin, ale i pro-
jekční, arboristickou, údržbovou a poraden-
skou činností. Ještě jednou děkujeme nejen
všem, kteří se do soutěže přihlásili, ale i os-
tatním, kteří své okolí zkrášlují dlouhodobě
a přispívají tím k lepšímu prostředí v naší
městské části. Těšíme se i na Vaší účast
v příštím ročníku soutěže, který bude vy-
hlášen v jarním období.

Martina Kopecká,
referent OŽPD
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Krásné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2014

Vám přejí pracovníci Úřadu MČ Praha 21 
a redakce Újezdského Zpravodaje

Koná se ve středu 18. 12. 2013 od 16 hodin

v divadelním sále Masarykovy základní školy
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Michal Hartman / Otevřený Újezd
V  čase blížícího se konce roku bych rád všem popřál krásné Vánoce a podě-
koval aktivním spoluobčanům za pozornost a elán, které své městské části ve
starém roce věnovali.  
Z množství aktivit v uplynulém roce v naší městské části mám pocit, že se spo-
lupráce obce a občanské společnosti skutečně rozvíjí. Vzostl počet občanů,
spolků a sdružení, kteří společně připravili a vychutnali pestrý rok. Za mno-
hými zůstávají trvalé výsledky, které zlepšují náš život. 
Přispěl i náš okrašlovací spolek Újezdský STROM, likvidoval zárodky skládek,
sázel stromy, pečoval o Lesní galerii či podporou obnovy historické cesty pod-
poroval další zapojení dobrovolníků z řad sousedů.  Bude-li existovat široká
vůle žít ve zdravém a čistém okolí, je i vysoká šance, že si jako sousedé své
okolí uhlídáme v rozumné kvalitě. Všichni aktivní členové, příznivci, občané,
ostatní spolky i pracovníci ÚMČ, díky kterým je trvalé zlepšování našeho okolí
možné, si zaslouží veliké ocenění.  Přeji všem dobrý a úspěšný rok 2014.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
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 pich-
lavý v latinském názvu Picea pun-
gens, který byl určen k pokácení.
Tento vánoční strom nám bude
zdobit naší městskou část od 30.
listopadu, kdy proběhne slav-
nostní rozsvícení stromu. 

Tímto bychom chtěli poděkovat
rodině Podlipných, která nám
tento vánoční strom darovala.
Dále bychom chtěli poděkovat fir-
mám, které se formou sponzor-
ského daru podílely na přípravě 
a instalaci vánočního stromu -
firma Zahradnické služby - Miro-
slav Štěpán (osazení stromu),
firma LACINA – KOUBSKÝ (ozdo-
bení stromu) a firmě Autodo-
prava a zemní práce - Jaroslav
Brtek (převoz stromu).

Na závěr mi dovolte, abych vám
všem jménem Odboru životního
prostředí a dopravy popřála pří-
jemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 jen to dobré.

Martina  Nejtková, OŽPD

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
7. prosince Rohožnická (na parkovišti u Alberta)

Starokolínská (u parku na Blatově)

� Rada schválila poskytnutí finanč-
ních prostředků ve výši 100.000,-Kč 
TJ Sokol Újezd n.L. na dokončení vý-
stavby multifunkčního hřiště
� Schválila pronájem prostor v 1.patře
Polyfunkčního domu firmě Food Ser-
vice Praha.
� Doporučila Kanceláři prezidenta re-
publiky návrh na jmenování plk. Ing.
Oldřicha Pelčáka do první generálské
hodnosti.
� Pověřila pí. Ivetu Průšovou zastupo-

Granty 
MČ Praha 21 
na rok 2014

Zastupitelstvo MČ Praha 21 vyhlásí
na prosincovém zasedání 16. pro-
since 2013 grantové programy na
rok 2014 pro přijímání jednotlivých
žádostí.

Předběžně sdělujeme termíny pro po-
dání žádostí o granty z rozpočtu MČ
Praha 21 v roce 2014:

Přijímání žádostí od 8. 1. 2014
Ukončení přijímání žádostí do 
10. 2. 2014

6. 1. od 17 hodin se koná v zase-
dací místnosti ÚMČ Praha 21, Sta-
roklánovická 260 seminář pro
žadatele o granty MČ Praha 21 na
rok 2014

Bližší informace, pravidla, žádost aj.
naleznete na
http://www.praha21.cz/urad/granty-a-
dotace/1034-granty-a-dotace.html, 
na úřední desce úřadu a u referentky
školství paní Hany Kořínkové, 
tel. 281 012 948, 
email: hana.korinkova@praha21.cz

Iva Hájková, 
odbor školství, kultury, MA21

Nominace na Občana roku 2013
Nominujte aktivní občany z Újezda nad Lesy na cenu „Občan roku 2013“

Nominace podávejte do 15. 1. 2014 do podatelny ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Máte v okolí fyzickou osobu, která by si zasloužila ocenění Občan roku 2013 za:
a) mimořádnou činnost v  různých oblastech života, která má přínos pro MČ 

Praha 21,
b) za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní sta-

tečnost,
c) za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony 

a díla,
přihlaste jí na formuláři, který obdržíte v podatelně úřadu nebo si ho stáhnete na
webu MČ Praha 21, www.praha21.cz. 
Na těchto webových stránkách naleznete podrobné informace.
O udělení této ceny rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 21 v březnu 2014.

Iva Hájková, odbor školství, kultury, MA21

RNDr. Jiří Sikač / Volba pro Újezd
Vážení občané,
v poslední době mě překvapila a zarmoutila hned řada věcí. Až do minulého
zastupitelstva jsem si myslel, že obsah „šedého sloupku“ slouží pouze pro po-
bavení čtenářů „Zpravodaje“. Z omylu mě vyvedl zastupitel p. Duchek, když
mě kvůli mému příspěvku do jednoho z minulých čísel interpeloval, zřejmě
podle známého rčení, že nejlepší obrana je útok. Zarmoutilo mě na tom přede-
vším to, že zastupitel p. Duchek věří jen tomu, co si sám vymyslí. Velice si ho
vážím pro jeho úžasnou pracovitost a píli a přeji mu, aby ho tento stav dlouho
netrápil a nebyl mu na překážku v jeho další literární i jiné tvorbě.
Zarmoutilo mě dále to, že p. zastupitel Duchek je zřejmě proti mně zaujatý.
Usuzuji tak z toho, že v zastupitelstvu už se „kamarádil“ s každým (zpočátku
s Koalicí tak intenzivně, že se stal i radním), teď se zase „kamarádí“ spíše s os-
tatními, tj. KSČM a ODS. Na hnutí „Volba pro Újezd“ totiž nevraží už od samého
počátku!

K novému tisko-
vému zákonu ..
Od 1. listopadu 2013 začala platit no-
vela Tiskového zákona, která mj. v rad-
ničních periodicích umožňuje zastu-
pitelům vyjádření opozičních názorů. 
V Újezdském Zpravodaji jednoznačně
splňujeme požadavky zákona již dlou-
hodobě zavedenou formou Sloupků
zastupitele, kde si sami Zastupitelé od-
hlasovali normu 1000 znaků na sdě-
lení jednoho jednotlivého zastupitele 
v každém konkrétním čísle Zpravo-
daje.
Někteří občané vyžadují otisknutí opo-
zičních názorů aniž by byli zastupiteli.
Doporučujeme jim využít obvyklého
postupu – rubriku Listárna. Upozor-
ňujeme však na nutnost dodržování
Pravidel pro otiskování příspěvků (viz
www.praha21.cz). Tyto příspěvky mo-
hou být pro vyváženost obohaceny 
o protinázory a vyjádření dotčených
osob.
RR shledala, že není možné, aby za-
stupitelé zneužívali SZ k reklamním
účelům, vlastnímu obohacení, popř. 
k jiným podnikatelským aktivitám. RR
shledala, že z textu do Sloupku zastu-
pitelů zastupitele P. Duchka by takto
zbylo jen přání k Vánocům.

Za Redakční radu J. Procházka

váním ředitelky MŠ Rohožník Mgr. Mi-
luše Benátské po dobu čerpání její ma-
teřské dovolené.
� Schválila návrh Dopravního gene-
relu a generelu cyklistické dopravy 
v naší MČ.
� Vzala na vědomí studii kamerového
bezpečnosního systému v Újezdě n.L. 
a pověřila ÚMČ realizovat nultou etapu
budování.
� Nesouhlasila se zastavovací studií 
v ul. Svojšická 2314 a 2315

K. J. Čechová

Odkládejte
starý nábytek, pohovky, gauče, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty
(např. staré bojlery).

Neodkládejte
živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (např. autobaterie, zářivky, bar-
vy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, vý-
robky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV 
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD
ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -  tel: 281 012 943. Kontejnery jsou hrazeny z roz-
počtu Magistrátu hl. m. Prahy.

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 odpadu
odvážet. 
Svoz bude probíhat od 25. 12. 2013 do 28. února 2014.

Ve středu dne 1. 1. 2014 bude probíhat pravidelný svoz komunálního odpadu.

REKONSTRUKCE STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

V letošním roce Odbor životního prostředí provedl oplocení stanoviště v ulici
Pilovská, které zamezí případnému rozlítání odpadků po okolí, což se bohužel
stává při nedovírání kontejnerů, nebo při odkládání odpadů kolem kontej-
nerů.Pevně věřím, že touto úpravou dojde ke zlepšení čistoty a okolí.   
Ve spolupráci s Odborem majetku a investic plánujeme rekonstrukci dalších
stanovišť na tříděný odpad.

text a foto Martina Nejtková, OŽPD

Karla Jakob Čechová / TOP 09
Děkuji vám všem, kdo jste v říjnových parlamentních volbách svým hlasem
přispěli k pražskému vítězství TOP 09. V celorepublikovém měřítku, jak všichni
víme, dopadla topka jinak. V poslanecké sněmovně zasedne v lavicích opo-
zice. 
Než se vítězové volebních uskupení dohodnou na podobě nové vlády, my 
v Újezdě n.L. v předvečer první adventní neděle už počtvrté společně rozsví-
tíme vánoční strom, s předškoláky zajdeme na Mikulášskou nadílku, se ško-
láky na Vánoční koncert a pokud budeme hodní, novou vládu nám ježíšek
nadělí pod stromeček.
Přeji si, abychom to všechno ve zdraví přežili. Nezapomínejme na to, že vá-
noční svátky jsou svátky lásky, radosti, a míru.
Pěkné vánoce.

Petr Duchek / VV
SÚL - Svobodné újezdské listy, aneb Svoboda, Ústava, Lidství . . .
Jak se jmenuje to, bez čeho se neobejdete každý den? SÚL!
Co můžete očekávat ve schránkách, číst na internetu? SÚL! 
Informace, kterých se mocní bojí.
.....
SÚL nad Újezdský zpravodaj!

Hezké vánoce a krásný nový rok!

Vyjádření Redakce ÚZ ke sloupku zastupitele P. Duchka:
Jak čtenáři sami vidí z otisknutého výňatku, má zmíněný Sloupek zastupi-
tele charakter reklamy na jinou tiskovinu - charakter komerční. Ve smyslu Čl.
8 Pravidel pro vydávání ÚZ - bodů 1, 9, a 11 jsme zastupitele Duchka vyzvali
k přepracování textu Sloupku, čehož nevyužil. 

Výběr z Pravidelpro vydávání ÚZ, Článek 8 (plné znění na www. praha21.cz)
bod 1: Sloupky zastupitelů jsou stanoveny v rámci otevřenosti úřadu a větší plurality veřejně
publikovaných politických názorů a pro rovné podmínky při uveřejňování názorů jednotli-
vých zastupitelů z volebních seskupení, které uspěly v posledních komunálních volbách MČ
Praha 21.
bod 9: Redaktor má právo nezveřejnit příspěvek, ... v takovém případě tuto skutečnost
oznámí autorovi.
bod 11: Snahu o jakékoliv zneužití těchto pravidel pro rovné publikování politických názorů
volebních stran bude řešeno nezveřejněním požadovaného příspěvku.

„MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
PRO SENIORY“

Městská část Praha 21, Odbor občansko správní, Odbor
sociálních věcí  a Sdružení důchodců pořádá 

taneční odpoledne

v sobotu  7. 12. 2013 od 16:00 hod do 21:00 hod                        
v sále Polyfunkčního domu Level

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na společně strávené
odpoledne s hudbou, tancem a občerstvením.

Tato akce je náhradou za oslavu Mezinárodního dne seniorů a Vánočního
posezení pro seniory 

Přehled všech zápisů z jednání RMČ a ZMČ najdete na www.praha21.cz.
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Součástí újezdských oslav Dne vzniku samostatného čs. státu byl i časosběrný film Jana
Petrase „Pravda o Újezdě nad Lesy“, promítaný 24. 10. 2013 ve slavnostním odpoledním
programu. Zajisté by se slušelo a patřilo říci k filmu alespoň několik krátkých vysvětlujících
vět – patřících ovšem spíše na úvod promítání

Historii vzniku našeho státu si musíme
stále připomínat

Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy pořádala 24. října 2013 slavnostní akci u příležitosti 95. výročí
vzniku československého samostatného státu. 
Starosta MČ Praha 21 pan RNDr. Pavel Roušar předal ocenění členům Sboru dobrovolných hasičů Újezd
nad Lesy za jejich obětavou pomoc při jarních povodních a dvěma ředitelkám mateřských škol za kva-
litní spolupráci při výstavbě dalších nových tříd pro předškolní děti. 
Na akci byla uvedena premiéra filmu „Život v Újezdě nad Lesy“, natočeného panem Janem Petrasem. 

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA 21

FILMOVÝ KLUB IV

Komise KVA Vás tentokráte zve na 
PŘEDVÁNOČNÍ SPECIÁL 

20. prosince 2013 v 18.00hod 
v divadelním sále Masarykovy ZŠ

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 
Barevný  loutkový film režiséra JiříhoTrnky 
z roku 1952 na námět klasické knihy Aloise
Jiráska, ve  scénáři Jiřího Brdečky. 
Mluví Růžena Nasková, Václav Vydra, Karel
Hőger, Zdeněk Štěpánek a Eduard Kohout. 

Ryze český film okouzlujícím    způsobem
zpřístupňuje a zprostředkovává  dětskému
diváku  obrázky z našich starých, bájných
časů.  
Jak  jsou ti malí loutkoví  hrdinové ale  živí! 
A dávná historie, ač krutá, je v Mistrově
fantazii plná poezie.

Ostatně – vezměte děti, nebo vnoučata 
a přijďte se sami podívat.

Další informace najdete na webových strán-
kách MČ Praha 21.

Petr Mach, předseda KVA

Pozvánka
na vernisáž k zahájení výstavy 2. ročníku

„Jsem senior a žiji 
v Újezdě nad Lesy“

Vernisáž se uskuteční 13. 1. 2014 v Újezdském muzeu,
Staroújezdská 2300, od 17 hodin

a zároveň tím bude zahájena výstava, která potrvá 
do 26. 2. 2014.

Srdečně Vás zve Komise sociální politiky a zdravotnictví 
a Odbor sociálních věcí

Pravda o „Pravdě v Újezdu“

Nejprve mi dovolte představit pana režiséra: Jan
Petras, je absolvent FAMU, katedry střihu,  poté
dlouhou dobu kmenový zaměstnanec TV, jako
střihač se tu podílel např. na 66. dílném seriálu
Šumná města, mnohokrát spolupracoval i se
špičkami českého dokumentu - pány Kouteckým 
a Slušným (naším hostem na FK21), byl i režisé-
rem několika samostatných filmů a kamerama-
nem na desítkách dalších. 
Dnes je vytíženým externím pracovníkem a co
víc – je to náš spoluobyvatel a patriot svého mi-
lovaného Újezda nad Lesy.

Honzo, nad filmy se teď v Újezdě setkáváme
často, nezdá se ti? 
„Jo, máš pravdu, vloni jsme natáčeli první díl
plánovaného seriálu „Na radnici“, což byl 
rozhovor s našimi čestnými občany – paní 
profesorkou Jiráskovou a panem doktorem
Schmidtem. Medailon se promítal k 28. říjnu
2012, a bohužel, byl to poslední záznam s paní
profesorkou Jiráskovou. 
Na jaře 2013 jsme společně zahajovali v Újezdě
Filmový klub 21, jehož prvním hostem byla má
kolegyně paní režisérka Vihanová. Nyní nás
čeká pátý díl klubu, a zájem diváků stoupá.“

Nezapomněl jsi na Filmový kroužek ve škole?
„Na ten zapomenout přece nemůžu! Scházíme
se, ještě i pan učitel Tomáš Práger, s dětmi kaž-
dých 14 dní, většinou jich chodí tak deset, po-
vídáme si o filmu, pouštíme si DVD Ondřejova
filmová škola a děti natáčejí vlastní dokumenty.
Jsem nadšenej, jak rychle se děti učí! Některá
témata a postřehy opravdu stojí za to. 
Těším se, že už brzy taky něco předvedeme ve-
řejnosti.“

Takový filmový kroužek něco stojí, jak je to s fi-
nancemi?
„Na filmový kroužek získala škola grant 
z úřadu. Kameru osmičku a lepičku s videostřiž-
nou jsem donesl vlastní.“  

Vraťme se k filmu Pravda o Újezdě nad Lesy, je
v něm natočená pravda?
„Film je dokument o Újezdě za přibližně dva po-
slední roky. Začal jsem natáčením různých akcí
v Újezdě, starosta mě viděl a dal se se mnou do
řeči. Slovo dalo slovo a nakonec z toho vzniká
újezdská kronika. 
Témata z Újezda si vybírám sám, nikdo mi do
toho nemluví. Nakonec jsou všichni napnutý,
co přinesu.“

Film byl trochu dlouhý...
„To, co jsem přinesl na promítání v říjnu, je
první sestřih. Některé záběry musím o dost
zkrátit, jiné doplnit, chybějí vysvětlující titulky.
Po promítání se mě, například lidi ptali na 
mistrovství v kuličkách, to se moc neví, že se
něco takového v Újezdě koná. To, že lidi nevědí,
co všechno se v Újezdě děje, je vlastně taky
důvod, proč bych rád pokračoval. Taky asi je
pro někoho ten film málo reprezentativní,
jedna paní mi po promítání řekla, že je to 
underground. Myslela to jako pochvalu a já to
taky tak beru.“   

Časosběrný dokument Jana Petrase „Pravda 
o Újezdě nad Lesy“ má premiéru za sebou, pan
střihač, dramaturg, kameraman a režisér v jedné
osobě  v něm hodlá pokračovat. Aby se z filmu
stala opravdová kronika „U nás“ a byla vyváže-
ným obrazem těch příjemných, ale i nepříjem-
ných skutečností, které život v obci provázejí,
bude potřeba ještě dost práce. Zatím nehonoro-
vané - doufejme, že ÚMČ najde možnost, byť i jen
pro symbolické ohodnocení.  
A tak, když potkáte na procházce kulaťoučkého
pána s kamerou v ruce, jak strká nos do života,
vězte, že ten pán hledá pro nás nejenom foto-
grafie újezďáků (což je samozřejmě taky prima –
ukázat se ve filmu), ale píše kroniku, která bude
určena všem, ba i těm dalším, co přijdou po nás.   

S Janem Petrasem si o filmu Pravda o Újezdě nad
Lesy povídal Petr Mach

B l a h o p ř e j í  V á m  s p r á v n í  p o p e l á ř i ?
Předvánoční období každoročně využívají různí lidé všelijak. Může se přihodit, že u va-
šich dveří zazvoní popeláři a pod záminkou přání k Vánocům koledují o pár drobných.
Podle vyjádření Technických služeb Praha mají popeláři výslovně zakázáno chodit po
zákaznících “na koledu”. Jestliže se chcete věnovat charitě, vyberte si svůj projekt dob-
rovolně a falešné popeláře pošlete pryč. 

L. Černá
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Vážení újezdští spoluobčané!
Právě nám začíná adventní období, kdy se děti začínají těšit na Ježíška a my
dospělí si připomínáme vznik křesťanství a tím také naší moderní civilizace.
Přeji vám, abyste předvánoční období prožili v pohodě a bez nákupních
stresů a užili si Vánoce takové jaké mají být – klidné a v kruhu nejbližších. 
Do nového roku 2014 vám všem přeji stálé zdraví a naplnění všech představ,
které s ním máte spojené. Také i těch, s nimiž jste mnozí přistupovali k vo-
lebním urnám v říjnu t.r.

Dr. Jiří Sikač, zastupitel zvolený za hnutí „Volba pro Újezd“ 
j.sikac@post.cz

I letos 
Vám skauti a skautky 
přinesou

Betlémské světlo

„Lid, který chodí 
v temnotách, 
uvidí velké světlo ...“

(Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento
novodobý symbol
Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce,
vám budeme předávat
23. 12. 2013 od 19:00
do 19:30 v prostoru
Skautských kluboven 
v Žárovické ulici.

Těší se na Vás Skautské
středisko Douglaska.
Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

Chceš se stát členem našeho sboru? Pokud máte zájem se k nám přidat, 
neváhejte, přijímáme nové členy.

Zavolejte veliteli na tel. 602 361 519.

Farnost  Koloděje  srdečně zve  
ke zhlédnutí vánoční hry

RYTÍŘSTVO  NEBESKÉ
aneb o žebříku, písničce a světlu 

v temnotách
Hru s písničkami zahrají děti, které chodí na 

náboženství do naší farnosti (Koloděje, 
Újezd nad Lesy, Běchovice, Stupice) .

V neděli 22. prosince 2013 od 16 h
v Jízdárně Koloděje, ul. K Jízdárně.

VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

A ZPÍVÁNÍ

Neděle  22.12.2013 v KC Nová Beseda

Program:

Od 15.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Přijďte si pro Betlémské světlo 

a rozsviťte vaše domovy

PRAŽŠTÍ KADETI

trubačské trio

16:00 Koledy na klapkové nástroje 

v sále

17:00 Troubení na lesnice v parčíku

Benefiční prodej domácího vánočního cukroví.

Svařák, vánoční dekorace a drobné dárečky 

k zakoupení.

Všichni jste srdečně zváni

Sdružení důchodců přeje všem svým členkám, členům 
a příznivcům příjemné prožití Vánočních svátků  

a mnoho úspěchů, zdraví a pohody v novém roce 2014.

Za výbor SD I. Krajzingrová
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Újezdské muzeum informuje:

Krásné a slunečné podzimní dopoledne
prožily v lese se skřítkem Houbičkou
děti z MŠ Sluníčko, kde jim lesní skřítek

Na dlouho plánované komentované
procházce s Mgr. Beránkem se sešlo 49
občanů Újezda n. L., malých, velkých 
a někteří byli doprovázeni pejsky.
Po srazu u nádraží jsme vyrazili po čer-
vené turistické stezce. Na místě bývalé
osady nám Mgr. M. Beránek rozdal
mapy území zaniklé vesnice Hol a po
chvíli, když jsme se zorientovali, vypra-
vili jsme se prostřednictvím jeho fun-
dovaného výkladu do pradávné histo-
rie. Mohli jsme obdivovat architekturu
našich předků, důmyslně vystavěné
studny i předpokládanou mohutnost
výstavby. Některé kamenné zdi byly na
metr široké! Vesnice byla skoro 500
metrů dlouhá. Je zajímavé, že byla tva-
rem dost podobná dnešnímu Újezdu:
dlouhá ves podél cesty bez náměstí. 
Lokalita patří mezi dva nejcennější 
pozůstatky po zaniklých vesnicích v Če-
chách. Plánovaná dvouhodinová pro-
cházka se protáhla na 4.5 hodinový

KOSMONAUT Z ÚJEZDA  
–  do 4. 1. 2014
Právě probíhající výstava k 70. naroze-
ninám Ing. Oldřicha Pelčáka, plukov-
níka letectva. Fotografie z mládí, rodiny,
Hvězdného městečka, společenských
aktivit, setkání s přáteli. 
Výstavu doprovází výtvarné práce žáků
Masarykovy ZŠ – 1.E, 4.A, všech 5. tříd. 

VÁNOČNÍ KONCERT – 18.12.2013
od 16 hodin v divadelním sále MZŠ
Vystoupení žáků hudebních kurzů MČ
Praha 21 (klavír - prof. H. Svatoňová, flétna – prof.
J. Razesbergerová) a baletní školy Arabeska pod
vedením Daniely Pokové

ZPÍVÁNÍ S LUCKOU – 28.12.2013 od 14 hodin
Přijďte si v čase vánočním společně s Lucií 
Váchovou zazpívat koledy do Újezdského muzea.

15. října se uskutečnila v pořadí třetí
vycházka motivovaná heslem „Po-
znej okolí svého bydliště“. Potěšující
byl fakt, že se jí zúčastnilo více se-
niorů než obou předcházejících. Vy-
jeli jsme do Dolních Počernic, a i když
tato městská část je pár kilometrů
od Újezda, někteří z nás tam nikdy
nebyli. Naším cílem byl zámecký
park, ve kterém jsme obdivovali  pod-
zimně zbarvené stromy a dřevěné
plastiky, nakrmili kachny na břehu
Počernického rybníka a zašli  na ob-
čerstvení do starého mlýna, ze kte-

Dne 22. 10. 2013 proběhla v Místní kni-
hovně beseda s panem spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou.
Byly jsme potěšeny velkou účastí fa-
noušků pana spisovatele, kdy velká vět-
šina z nich vážila cestu z Prahy a okolí
Újezda nad Lesy. V knihovně se jich
sešlo 80! 
Beseda se díky úžasnému publiku a po-
hodovému panu Vondruškovi protáhla
na dvě a půl hodiny. Před i po besedě
pan Vondruška podepisoval své knihy,
odpovídal na dotazy čtenářů, kdo chtěl
mohl se s ním i vyfotit. Jsme rády, že se
beseda vydařila a místním čtenářům
děkujeme za účast a pochvalu.

J. Kašparová, Z. Malíková 

Říjnová vycházka 2013 nás zavedla nejdříve na Malostranský hřbitov. Sešlo se nás
téméř třicet a pro některé  bylo překvapením, že  hřbitov je  na Smíchově. Od 
roku1680 zde byly pohřbívány oběti moru. Po roce 1786 byl určen pro Malou
Stranu, Hradčany, Smíchov a Košíře. Pohřbívání bylo ukončeno v roce1884. Od té
doby je kulturní rezervací. Je zde významná funerální architektura. U hřbitovní
brány stojí kaplička sv. Rocha z roku1680, ve východní části hřbitova je přilehlý
jednolodní kostel Nejsvětější Trojice, vystavěný v letech1831 – 1937. Prohlédli jsme
si hroby významných českých osobností. Dominantou je hrobka se sochou klečí-
cího biskupa Thuna-Hohensteina. 
Blízkost usedlosti Bertramka připomíná, že zde leží několik přátel W. A. Mozarta.  
Ze hřbitova jsme prošli Duškovou ulicí a došli jsme ke kulturně zajímavému ob-
jektu Bertramka. Tato usedlost byla koncem 18. století v majetku hudebního skla-
datele F. X. Duška, jehož chotí byla operní pěvkyně Josefína Dušková, Mozartova
múza. Při své návštěvě Prahy byl W. A. Mozart jejich hostem. Zde složil předehru
opery Don Juan, která se poprvé hrála v Praze ve Stavovském divadle 29.
října1787. V zahradě, kde stával pavilon, v němž složil Mozart překrásnou árii pro
paní Duškovou, je jeho pomník. A právě o životě Josefíny Duškové a pobytu W. A.
Mozarta v Praze nám Mirka Branžovská vyprávěla. Interiéry vily jsou zachovány
ve slohu doby Mozarta, ale zařízení, mimo klavír, není původní. Vila byla v roce
2009 vrácena Mozartově obci. Dnes je zde muzeum a konají se tady také různé
výstavy. 
Po prohlídce vily a zahrady jsme se vrátili k hotelu Mőwenpick, který má, díky
své poloze ve svahu, spodní a horní část. Mirka pro nás měla překvapení: lanovku
- výtah, kterou jsme vyjeli ze spodní části hotelu do strmého kopce do horní části
hotelu. Z hotelových teras byl hezký výhled na okolí. Po krásné procházce jsme se
rozešli, někteří domů a ti, kterým ještě zbylo dost elánu, pokračovali ve vycházce
ulicí Mrázovka směrem pod Malvazinky.  

Milada Šáralová         

K napsání tohoto článku
nás vedla potřeba podpořit
a pomoct rodičům těch nej-
menších při hledání aktivit
a pohybových programů,
které mohou v průběhu
zimy bezpečně a bez rizik
absolvovat se svými dětmi. 
Často se setkáváme s oba-
vami rodičů ze zimního ob-
dobí ve spojitosti s pohybo-
vými aktivitami dětí. Pohyb
dítěte v zimě je velmi důle-
žitý. Významně přispívá 
k budování zdravého život-
ního stylu a podporuje bu-
dování imunity. Vždyť 
zima je obdobím vhodným
pro indoorové pohybové  aktivity. Proč
přestávají rodiče s dětmi v průběhu
zimy navštěvovat pohybové aktivity
jako jsou plavání, cvičení a jiné? Vý-
slednými argumenty jsou obavy z na-
chlazení cestou za aktivitou, strach 
z kolektivu, který je místem šíření ba-
cilů a virů, a nežádoucí přetížení orga-
nismu dítěte v době, kdy děti bývají
nejčastěji nemocné. Občas jsme se set-

JSEM SENIOR A ŽIJI V ÚJEZDĚ NAD LESY –
od 13.1 do 26.2.2014
Výstavu výrobků újezdských seniorů pořádá
Odbor sociálních věcí MČ Praha 21.

text a foto Eva Danielová

Plavte, cvičte, sportujte ve zdravém a bezpečném prostředí!
Aneb, zimní aktivity kojenců, batolat a dětí předškolního věku.

kali s informacemi, které poukazují na
již jmenované důvody i ze strany pedia-
trů. Doporučení pediatrů ukončit zimní
aktivity, například plavání či cvičení, je
velmi často spojeno s potřebou a povin-
ností chránit zdraví dětí. Ne všechna za-
řízení, která se tváří, nebo prezentují
jako zařízení vhodná pro děti, jimi
opravdu jsou. Sportujte, cvičte či plavte
se svými ratolestmi i v zimě bez obav.

Zařízení by mělo být vyba-
veno aklimatizační zónou
s postupným snižováním 
teplot. Herna, která odpo-
vídá normám a je určena 
k aklimatizaci dítěte po po-
hybové aktivitě, k odpočin-
ku a socializací s dalšími
dětmi. Vysoké hygienické
nároky, kontrolované Státní
hygienickou zprávou. Nad
metodikou aktivit by měl
být vždy kontrolní orgán,
který garantuje, že se s dět-
mi pracuje v souladu s jejich
psychomotorickým vývojem.
Informujte se zavčasu, je-li
například plavecký klub čle-

nem  Aliance dětského plavání. Aliance
je garantem toho, že Vaše dítě bude
plavat v kontrolovaném prostředí a pod
odborným vedením. Doporučujeme
Vám vždy navštívit zařízení, které zva-
žujete využít ve dnech otevřených
dveří, nebo si domluvte individuální
schůzku. Je důležité, a to především 
v zimě, vědět, do čeho s dítětem jdete.

text a foto Hana Otáhalová 

Spisovatel Vondruška besedoval 
v naší knihovně

Byli jsme na průzkumu s archeologem Micha-
lem Beránkem

Lesní putování se skřítkem Houbičkou
a jeho pomocníci - zvířátka připravili
cestu plnou kouzel, pohádek, soutěží,
her a dalších aktivit. 
Vládce zdejšího lesa se rozhodl vyzkou-
šet si jejich znalosti a dovednosti. Děti
chodily po vyznačené trase a plnily
různé úkoly. Pavouk Chlupáč měl ve své
síti pohádkové hádanky, úkolem dětí
bylo proměnit se v lesní zvířátka a před-
vádět jejich zvuky a pohyby, stavět do-
mečky z přírodnin, zopakovat si něco 
o podzimním období a plodech pod-
zimu atd. Došlo také na společný zpěv
veselých písniček. Celou trasu je pozo-
rovala sova Houkalka. 
Na závěr putování všechny čekalo pře-
kvapení, po troše hledání nám skřítek
Houbička nadělil sladkou odměnu, na
které jsme si společně pochutnali.

Kolektiv MŠ Sluníčko
foto archiv MŠ Sluníčko

výlet a všichni jsme si ji v podzimním
lese velmi užili. Těšíme se na další a jen
doufáme, že se těchto míst příliš necit-

livě nedotkne plánovaná těžba dřeva.
Za účastníky výpravy za historií 

Eva Danielová, Újezdské muzeum

Foto E. Danielová

SPCCH prozkoumalo smíchovské zajímavosti
- Bertramku i Malostranský hřbitov

rého je krásná restaurace.
Překvapilo nás, jak celé Počernice jsou
čisté a upravené. Kostel s novou omít-
kou vypadá jako nový, i když má po-
čátky v době románské a právě tak
nově vypadá zámek, kde dnes je
domov mládeže. Cesta MHD zpět se
zkomplikovala autohavárií v Běchovi-
cích, takže jsme jeli domů hodinu – i
tak to bylo příjemně strávené odpo-
ledne.
Druhou podzimní akcí byla návštěva
divadla Spejbla a Hurvínka. Zhlédli
jsme představení pro dospělé „Dějiny

kontra Spejbl“. Hlavní myšlenka hry
– totiž, že dějiny jsou tvořeny  od pra-
dávných dob bitvami, boji a válkami
moc veselá není, ale dialogy mezi
Spejblem a Hurvínkem i ostatními
loutkami byly vtipné a my se dobře
bavili. O přestávce jsme si prohlédli
výstavu všech loutek, kterými di-
vadlo disponuje. Překvapilo nás je-
jich množství. 
Paní Vlasta Novotná měla šťastný
nápad, když zajistila vstupenky. 
Děkujeme

Irena Krajzingerová

S d r u ž e n í  d ů c h o d c ů  n a  p o d z i m  n e l e n i l o

ZÁPIS 
S MAKOVOU PANENKOU A MOTÝLEM EMANUELEM

se bude konat ve čtvrtek 16. 1. a pátek 17. 1. 2014
od 14 do 18 hod v budově I. stupně ZŠ v parku -

Staroklánovická 230
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Křížovka nad Lesy

Tajenka:
Autor křížovky E. Danielová 

Moštování jablek v Újezdě
V naší moštárně jsme i v letošním roce zpracovávali
jablka nejen pro naše členy, ale i pro všechny zájemce
z Újezda i okolí.
12 dobrovolníků v 8 sobotách  od  21. 9 do  9. 11. 2013
zpracovalo celkem 3471 kg ovoce, zejména jablek a to
navzdory letošní podivné úrodě jablek – někdo měl
úrodu slušnou, jiný, o několik desítek metrů dál, měl
téměř doslova „pár“ jablek. 
V naší nerezem a kachlíky svítící moštárně jsme vyli-
sovali kolem 1900 l lahodného moštu, na kterém si ur-
čitě nejen děti moc pochutnávají, jinak byste se k nám
znovu a znovu nevraceli. Velkou výhodou naší moš-
tárny je i to, že každý  může sledovat, jak se z jeho ja-
blek postupně tvoří mošt a každý si následně odváží
mošt právě jen ze svých jablek. To si také naši „zákaz-
níci“ moc pochvalují.
Letos jsme tedy moštování uzavřeli a těšíme se spolu
s vámi, že ta příští úroda jablek bude určitě o hodně
lepší.

Ladislav Dvořák
Zahrádkáři Újezd nad Lesy

1. Světlo
2. Souzvuk tónů
3. Páchnoucí šelma
4. Německá řeka
5. Střešní svod
6. Zvěd
7. Operní píseň

   1.         

   2.           

3.              

   4.         

   5.          

6.             

   7.          

   8.           

   9.        

   10.          

 11.            

 12.               

  13.           

 

Neziskovka roku 2013 
má své vítěze, působí
i v Újezdě nad Lesy
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 proběhlo v Rytířském
sále Senátu ČR slavnostní udílení ocenění Nezis-
kovka roku 2013 pro nejúspěšnější nestátní ne-
ziskovou organizaci. 
Ceny se předávaly ve čtyřech kategoriích – nej-
úspěšnější malá NNO, nejúspěšnější střední NNO,
nejúspěšnější velká NNO a cena veřejnosti. O pres-
tižní titul Neziskovka roku 2013 se ucházelo více
než 120 neziskových organizací působících 
v České republice. 
Cenu společnosti KPMG Česká republika
pro nejúspěšnější malou neziskovku zís-
kalo Centrum ALMA, o.p.s., které se 
zabývá poradenskou, konzultační 
a informační činností pro ženy, které mají
problém se zneužíváním alkoholu. 
Pomáhá těmto ženám vrátit se zpět do plného ži-
vota. Jejími klientkami jsou ženy z celého hlav-
ního  města.  
V dalších kategoriích převzali ceny: Lékořice o.s. 
a IQ ROMA SERVIS o.s.  
Cenu veřejnosti získalo HELPPES – Centrum vý-
cviku psů pro postižené o.s.

ČTK

Zahrádka v prosinci

Legionářské rodiny z Újezda nad Lesy,
ozvěte se!
Rok 2014 bude rokem 100. výročí vy-
hlášení První světové války. Před
touto válkou a po ní se svět radikálně
proměnil – ve zlém i v dobrém. Válka
natrvalo poznamenala obyvatelstvo
staré monarchie a nové Českosloven-
ské republiky, Újezd nevyjímaje. 
První světovou válku v osudech
Újezda, Nové Sibřiny a Blatova (dneš-
ního Újezda nad Lesy) připomene vý-
stava v Újezdském muzeu, napláno-
vaná na druhou polovinu r. 2014. Po-
mozte nám shromáždit vzpomínky,
upomínky i životní příběhy z období
1914 -1918, zejména ty, které se týkají
osudů újezdských legionářů.
Pátráme také po památníku legioná-

Ve 40. letech minulého století v sále restaurace U Mrázů hrálo nepravi-
delně pojízdné kino p. Jiroucha. Koncem roku 1945 přešlo stálé kino 
v téže budově do státní správy. V roce 1956 se sál musel uvolnit pro tě-
lovýchovu a kulturu a kino bylo přestěhováno. Po rekonstrukci staré bu-
dovy z konce 19. století (dnes Billiard Svět) bylo otevřeno 16 mm kino.
Název kina byl Máj, později Kino Svět, v prvním roce jej navštívilo 
53 500 diváků a prvním barevným promítaným filmem byl (viz. tajenka).
Kvůli nevyhovujícím prostorám a zázemí došlo v průběhu roku 1969 
k rozsáhlé rekonstrukci. Správci kina p. Flexovi se podařilo získávat di-
vácky zajímavé filmy, na které se sjížděli i diváci ze sousedních obcí. Po
roce 1989 se zájem o návštěvu kina snižoval, ale obec se snažila provoz
zvýšením dotací udržet. V roce 1993 se budova vrátila v restituci pů-
vodním majitelům, a tím končí historie újezdského kina.

8. Český výtvarník David …..
9. Chemická značka zinku
10. Zázraky
11. Papežské jméno
12. Rodné příjmení Lídy Baarové
13. Vhodněji

Jan Roháč z Dubé

řům, který v Újezdě stával v blízkosti
hasičské zbrojnice na Staroújezdské.
Víte o něm? Napište nám o jeho osudu!
Máte-li doma fotografie, písemnosti,
či jiné předměty vztahující se k 1. svě-
tové válce a legionářům-nejlépe v sou-
vislosti s Újezdem, prosíme vás 
o jejich zapůjčení, případně umožně-
ní jejich zkopírování.

Kontaktní osobou je Zdeněk Voříšek,
kulturní referent ÚMČ P21
zdenek.vorisek@praha21.cz  
tel:777 811 331

Děkujeme! 
Muzejní rada 

a Komise volnočasových aktivit

Děkujeme za dárky a blahopřání 

k našemu životnímu jubileu.

Manželé Joskovi

Děkuji touto cestnou všem, kteří mi 
blahopřáli k mým 92. narozeninám.

Vladimír Štěpánek

Redakce Újezdského Zpravodaje děkuje paní Marii Kučerové za iniciativu
ohledně roznosu Českou poštou. Výsledkem je omluva Ing. Petra Krhounka,
provozního ředitele regionu Praha a také nejcennější informace:

V případě jakýchkoliv problémů s dodáváním zásilek, včetně zmíněné 
tiskoviny na Vaši adresu, je možné kontaktovat přímo vedoucí listovního
dodání na tel. čísle 730 580 226, která Vám operativně pomůže věc řešit.

Za redakci Lucie Černá

Obec Sibřina vypisuje konkurs 
na pozici ředitele - ředitelky MŠ.

Jedná se o MŠ s 96 dětmi s integrovanou výukou angličtiny. 
Podrobnější informace podá místostarostka na 604 700 022 

nebo mistostarosta@sibrina.cz. 
Nástup nejpozději 1.5. 2014. 

Text celého konkurz na webových stránkách obce 
www.sibrina.cz

Termín pro doručení obálek je 31.1.2014

BLAHOPŘÁNÍ
21. prosince 2013 oslaví

manželé Marie a Antonín Tomaidesovi

50 let společného života - zlatou svatbu.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti

přejí syn Martin a vnoučata Adélka a Jakub.

Prosinec je spojen se samými radostmi,
začínáme Mikulášem, pokračujeme 
Vánocemi a končíme Silvestrem s pří-
chodem Nového roku, od kterého si pře-
jeme, aby byl pro nás příznivější, než
ten právě odcházející rok. Také si dá-
váme různá předsevzetí a některá se
jistě vztahují i k zahradě.
A opět několik rad na prosinec, je jich
opravdu malinko:
-  není dobré zarývat sníh, ten má na
jaře vliv na opožděné zahřívání půdy,
jako izolační pokrývka je ovšem sníh
velmi žádoucí.
- pokud na stromech po opadu listí vi-
díme munifikované plody musíme je
bezodkladně odstranit. 
- v okrasné zahradě si dáváme pozor na
silné sněžení - je zde nebezpečí rozlá-
mání stálezelených dřevin včetně jeh-
ličnanů. Pokud nemáme dřeviny za-
bezpečeny svázáním neprodleně sníh
setřeste, nejlépe lehkým poklepem ze-
spodu pomocí dřevěných hrábí.
Rozlámat pod sněhem se mohou i ro-
dodendrony a z vlastní zkušenosti to
mohu potvrdit. 
- pokud jsme nastlali k dřevinám a trval-
kám materiál na jejich ochranu před
mrazem, kontrolujeme zda se nám 
v materiálu neusadily myši. 
- v první polovině prosince při absenci
mrazů máme poslední možnost zalít
stálezelené dřeviny.

- nezapomínejte na ptactvo, jsou to dok-
toři našich zahrad, krmte pouze dopo-

ručeným krmivem, 
nikdy ne čerstvým pečivem, 
chlebem, brambory, knedlíky, to je je-
jich smrt. 
Nejlépe  je koupit již připravenou směs
s velkým podílem slunečnicových se-
men. 

Objednávka sadbových brambor
Na základě letošního nepříznivého
bramborového roku a jednáním s do-
davatelem sadby  oznamujeme všem,
kteří mají zájem o sadbu brambor:  
termín objednání do 20. prosince 2013
na telefonních číslech:
př. Mach Petr 606 190 402
př. Exnerová Blanka  281 971 101

Je možno si objednat: velmi rané, rané,
polorané žluté a červené.  
Po tomto termínu nemůžeme zaručit
požadovanou odrůdu ani množství.
Další informace na našich stránkách
www.kvetyujezda.ic.cz 

Přátelům zahrádkářům, věrným čtená-
řům těchto stránek, příznivcům i obča-
nům naší obce přejeme šťastné a klidné
prožití svátků vánočních a do nastáva-
jícího roku 2014 mnoho zdraví, lásky,
štěstí a pohody. Děkujeme všem co
nám pomohli splnit naše plány a tě-
šíme se na Vás při akcích pořádaných
ČZS  v Újezdě nad Lesy.  

Za výbor ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová  

Farní Advent 
a Vánoce 2013

Sobota 7. 12.
Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

Sobota 14. 12.
Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

Sobota 21. 12.
Adventní bohoslužba při svíčkách
od 19.00 ve farním kostele v Kolodějích

Neděle 22. 12.
Vánoční hra - farní divadelní představení dětí
pod vedením Lenky Kvasničkové
od 16.00 v kolodějské Jízdárně

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

Středa 25. 12
Hod Boží vánoční ve farním kostele v Kolodějích
9.00 farní mše

Čtvrtek 26. 12
Svátek sv. Štěpána ve farním kostele v Kolodějích
18.00 mše se svěcením vína

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

Středa 1. 1. 2014
Nový rok ve farním kostele v Kolodějích

9.00 farní mše

Zdroj: Střípky z újezdské historie, M. a A. Tomaidesovi, 2009

foto archiv ÚZ

foto archiv ÚZ
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DOMÁCÍ OPRAVY
drobné opravy v domácnostech, údržba zahrad a další

služby. Slevy pro stálé zákazníky a seniory. Vybrané

služby zdarma. Újezd nad Lesy a okolí doprava zdarma.

www.domaciopravy.cz
petariha@email.cz               mobil: 733 541 242

NEHTOVÁ POHOTOVOST    Tel: 606 428 737
STUDIO ÚJEZD NAD LESY
Manikúra – Pedikúra
CND  SHELLAC – BRISA  LITE  GELY 
LEHCE  ODSTRANITELNÉ  LAKY  A  GELY 
BEZ  BROUŠENÍ  PŘÍRODNÍHO  NEHTU
* Vánoční akce. *
* Udělejte radost – darujte manikúru *

placená inzerce

★★★★★

HOTEL PRO KOČKY MOUREK
Bc. BLANKA PIŠTÍNKOVÁ
Úvaly u Prahy
vytápěný objekt – ubytování jednotlivě
v prostorném boxu 120x120x120 cm
zachování stravovacích návyků
celoroční provoz
schváleno veterinární správou

platný očkovací průkaz
telefonická rezervace nutná

www.hotelmourek.cz
hotelmourek@hotelmourek.cz

tel: +420 281 982 980, +420 606 275 685

VODA TOPENÍ PLYN
Provádím Instalatérské a topenářské práce
včetně rozvodů podlahového topení, solární
techniky, možnost zpracování projektové
dokumentace. Plynařské práce vč. revize.
Drobné stavební práce. Tuto činnost Vám
dokáži zajistit na klíč. 

Tel: +420 730 820 447
David Brázda
Sídlo firmy: 
Bělušická 1722, Újezd nad Lesy
email: 
topeni.plyn.voda@seznam.cz

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

Fran�šek Holý

Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy
Tel. 723 113 626

www.rajzdravekrasy.cz, Info@rajzdravekrasy.cz

Masáže zdravotní, rehabilitační, relaxační
s využi�m přírodních éterických olejů. Vhodné
jako úleva při boles& i jako účinná prevence při
náročném životním stylu ( pře�žení, stress,
boles& hlavy, zad, svalů, páteře, migréna,
nedostatek pohybu).

Poskytované další služby:
- Přístrojová kosme&ka 
(čištění ple&, akné, omlazení, liposukce, celuli&da)

- Bělení zubů
- Solárium

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

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

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

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

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

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

www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

Vedení jednoduchého i podvojného ÚČETNICTVÍ
Daňová přiznaní, finanční výkazy

Příprava firemních PREZENTACÍ
PŘEKLADY z a do angličtiny

Jitka Týfová, tel. 725 422 212
email:tyfovaj@seznam.cz

(12 let v provozu)
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PRODEJ ČESKÉHO MEDU, MEDOVINY,
SVÍČEK Z VČELÍHO VOSKU

Šimůnkovi, Valská 1311, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Po dohodě, tel. 608 90 55 50, 281 973 750, 777 90 55 50

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. M. Ročňová, MUDr. D. Pitáková

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY
Ordinační hodiny denně 8 – 11 hod, Úterý 14 – 17 hod.
Novosibřinská 111, Újezd nad Lesy - Praha 9
Tel: 731 836 706

SPOJTE SE S PROFESIONÁLY.
Nemovitosti nenabízíme, ale prodáváme.

Chystáte-li se pořídit si nové bydlení nebo
prodat /pronajmout svoji nemovitost, 

každý den v roce je vám náš tým 
CENTURY 21 Alter Ego k dispozici. 

Silná databáze potenciálních kupujících
a investorů a osvědčený prodejní systém
je naší nejsilnější konkurenční výhodou.

ŘIĎTE SE ROZUMEM, NE EMOCEMI.
Century 21 Alter Ego, Praha 21 – Újezd nad Lesy, Oplanská 2614

www.alterego.century21.cz
www.propertio.cz

tel. 725 293 655, alterego@century21.cz 
Staňte se členem našeho týmu i Vy. 

www.timura.cz

www.mtreality.cz

603 435 950

PS: Prosím, pokud jste někdo viděl v okolí Újezda n.L. 
MODROBÍLOU, KROTKOU ANDULKU Ferdíčka, dejte nám vědět.

Velmi se nám stýská. Odměna jistá.

Zde mohla být Vaše reklama.
Podmínky a ceník inzerce najdete 

na www.praha21.cz v sekci Újezdský Zpravodaj.


