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Arabeska se
vyznamenala
Pět dívek se probojovalo na Svě-
tový taneční pohár soukromých
tanečních škol (DANCE WORLD
CUP 2013) v anglickém Brightonu.
Soutěž probíhala po celý týden
a děvčata z Arabesky si přivezla
domů medaili.

4.–6.10. Výstava ovoce a zeleniny.
Pořádá MO ČZS v Areálu snů. 4.10. dop. vyhrazeno pro školky.

4. 10. Disco s DJ Mírou pro dospělé, hraje na přání.
Danceport od 20:30 hod, vstup zdarma.

5. 10. FK Újezd nad Lesy-Bohemians, starší dorost 13:00 hod

6. 10. Avon pochod proti rakovině prsu
startuje i z Klánovic v 15:00 hod od KC Nová Beseda.

7. 10. Začíná III. cyklus Újezdské akademie
od 10:00 hod v budově ÚMČ. Dále se vyučuje dle rozvrhu.

10.10. Výlet za historií a dobrým vínem do Litoměřic a Ploskovic,
pořádá SPCCH. Odjezd v 7:30 hod od Lidlu.
Cena zájezdu 270 Kč, oběd v ceně.

11.10. Ladies Night (latinské rytmy), Danceport od 20:30 hod,
rezervace nutná

12.10. Výlet Podzimní barvy západních Čech. Pořádá ZO ČZS.
Odjezd v 7:00 od Lidlu. Přihlášky a info u pí. Šebíkové –
281861785 a pí. Vackové – 281972364.
FK Újezd nad Lesy - Libuš, utkání staršího dorostu, 13:00 hod
FK Újezd nad Lesy - Kyje, utkání muži B, 16:00 hod

13.10. FK Újezd nad Lesy-Praga, utkání mužů A, 16:00 hod

14.10. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21,
od 16:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ.

16.10. Čaj o páté se starostou. Od 17:00 hod v budově ÚMČ.

17.10. Sejdeme se na Cibulce, SPCCH zve na natáčení tel. pořadu,
od 12:00 hod v Divadle u Hasičů. Cena 40,- Kč, info u důvěrnic.

18.10. Tančírna, Danceport od 20:30 hod, rezervace nutná.

19.10. Zájezd do Polska - Kudowa Zdrój. Pořádá Český červený kříž
spolu se Sdružením důchodců. Odjezd v 5:00 hod od Štangla.
Cena zájezdu je 220,- Kč. Přihlášky: pí. Zajacová 281970138,
pí. Kolembářová 723924010, pí. Novotná 602763643.

22.10. Beseda s autorem historických románů V. Vondruškou.
Od 17:00 hod v Újezdské knihovně, budova Polyfunkčního domu

23.10. Čaj o páté se starostou. Od 17:00 hod v budově ÚMČ,
tentokrát na téma Povodně.

24.10. Vzpomínkový akt ke Dni vzniku samostatného čs. státu.
Od 15:30 hod položení věnce u sochy T.G.M. v parku,
od 16:00 hod program v sále MZŠ,
premiérové promítnutí filmu Pravda o Újezdě nad Lesy.
Dušičková vycházka, SPCCH navštíví Malostranský hřbitov.
8:57 hod BUS 250 z Rohožníku, 9:20 hod u metra Černý most.

24.–26.10. Podzimní a adventní výstava Květiny Lucka v areálu
zahrádkářů. Více sledujte v pozvánce v rubrice Placená inzerce.

26.10. FK Újezd nad Lesy - Union Vršovice, starší dorost, 12:30 hod

27.10. FK Újezd nad Lesy - Vyšehrad, utkání mužů A

28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného státu.
Slavnostní připomenutí proběhne 24.10.

30.10. UPROSTŘED BABÍHO LÉTA VE STEPI ZAHOUKAL VLAK,
od 19:00 hod v divadelním sále MZŠ promítání filmového klubu
a beseda s J. Horváthovou. Zveme fšechny fanoušky filmu.

1. 11. Latinský večer , Danceport, od 20:30 hod, rezervace nutná.

2. 11. Vernisáž výstavy „Z Moravského Slovácka do Újezda nad Lesy“
věnované životnímu jubileu pluk. Ing. O. Pelčáka.
Od 10:00 hod v Újezdském muzeu.

7. 11. Národní parky Chile a tajuplný Velikonoční ostrov. Besedu
s manželi Čížkovými pořádá SPCCH od 15:30 v budově ÚMČ.

8. 11. Disco s DJ Mírou pro dospělé, hraje na přání. Danceport od
20:30 hod, vstup zdarma. Pro nekuřáky.

15.11. Tančírna, Danceport od 20:30 hod, rezervace nutná.

23. 11. II. Benefiční ples pořádá MŠ Lodička Šestajovice. Od 20:00
hod v KD Jirny.

Vážení spoluobčané,

dnes chci zmínit dva termíny a dvě
akce měsíce října. Za nejdůležitější
považuji termín mimořádných
parlamentních voleb v celé České
republice od pátku 25. října do so-
boty 26. října. Tomuto tématu vě-
nuje Zpravodaj dostatek prostoru,
seznámí vás s organizací voleb zde
v Újezdě a nasměruje do správné vo-
lební místnosti. Přestože jsou volby
právem občanů, nikoli jejich povin-
ností, chtěl bych Vás požádat o co
nejvyšší účast. Volby jsou součástí
občanského postoje a určitým způ-
sobem i vyjádřením odpovědnosti
k zemi, ve které žijeme. Přeji vám
dobrou volbu a šťastnou ruku.

Vaší pozornosti doporučuji i čtvrtek
24. října, kdy v Újezdě vzpomeneme
95. výročí samostatné Českosloven-
ské republiky (státní svátek 28.
října). Již třetím rokem dáváme ofi-
ciálním oslavám v Újezdě nový roz-
měr občanského zájmu a místního
patriotismu, jinak to nebude ani
v letošním říjnu. Připomeneme
a oceníme práci újezdských dobro-
volných hasičů, kteří se aktivně
zapojili do pomoci při letošních
povodních i práci ředitelek školek
v Lišické a Polesné ulici, kde jsme
v letošním roce výrazně navýšili ka-
pacitu přijatých dětí.

Bonusem, který zaručeně setře ja-
kýkoli náznak strnulé oficiality, je
pozvánka na premiéru filmu Pravda
o Újezdě nad Lesy režiséra Jana Pe-
trase, který se bude při slavnosti
promítat. V něm se na plátně objeví
řada újezďanů a možná zahlédnete
i sami sebe. Nenechte si o filmu jen
vyprávět a přijďte si jej vychutnat
společně s čestnými hosty oslavy
svátku republiky.

Krásné babí léto,
Pavel Roušar, starosta

POZVÁNKA NA FILM

Pravda o Újezdě nad Lesy
režie Jan Petras

24. 10. od 16:00 hod v sále Masarykovy ZŠ
v rámci oslav Dne samostaného čs. státu.

Film je mozaikou obrazů z událostí v životě naší obce. Zachycuje
okamžiky ze Dne matek, Dne zdraví, Dne seniorů, Mikulášské
a Čarodějnic. Ve filmu figuruje i mnoho místních občanů - vedoucí
Kučera z Újezdského hostince, F. Kollman, P. Mach, řezník
Nejezchleba z blatovské masny, zlatník Ťukal, slečna z prodejny
bazenů, dále naši hasiči, fotbalisté, skauti, čestný občan A. Kocáb,
O. Pelčák, J. Rak, studenti Akademie volného času, V. Vydra,
N. Konvalinková, J. Boušková, I. Devátá, PhDr.Schmidt a například
i policista Městské Policie.

Třeba se na filmovém záběru poznáte i Vy!
Přijďte to zjistit na slavnostní premiéru!

-red-

pokračování na str. 7

Obrázek ke státnímu svátku České republiky - práce žáků MZŠ s vedením Mgr. Evy Hegyiové.

oficiální foto DWC 2013

Zveme na vzpomínku Dne vzniku
samostatného československého státu

MČ Praha 21 ve spolupráci s Masarykovou ZŠ
zve občany na slavnostní vzpomínkovou akci

24. října 2013 od 15:30 hod položení věnce u sochy T.G.Masaryka
od 16 hod v divadelním sále MZŠ

pokračuje vystoupení žáků Masarykovy ZŠ
Jste všichni srdečně zváni!

Iva Hájková, vedoucí OŠKMA21



Sloupek zastupitelů
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Aktuality z Rady MČ Zaměřeno na životní prostředí

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Pojďme k volbám, volme hlavou a srdcem! Politika není jen mediálně propí-
raná špína s aférami, tunely a zlodějnami. Je to i každodenní poctivá práce,
která se ve změně k lepšímu zúročí třeba po letech. A zdaleka ne všichni po-
litici jsou gauneři - ti jsou jen nejvíc vidět. Jak si vybrat? Myslím si, že přede-
vším nemít krátkou paměť a nezapomínat na to, kdo se choval jako lump a
kdo jako slušný člověk. A pak už jen neskočit na populismus a sliby samo-
zvaných spasitelů.
Považoval bych za pokrytectví tvářit se jako Sfinga a zapírat Stranu Zelených,
která nám jako nezávislým občanským kandidátům poskytla svou kandi-
dátku v komunálních volbách v r.2010. Společný zájem na záchraně Kláno-
vického lesa byl tím nejdůležitějším styčným bodem, který jsme nakonec
dotáhli do vítězného konce. Témata Zelených, která přesahují z ekologických
do ekonomických a sociálních a nabízejí model udržitelného, svobodného a
s odpovědností prožívaného života, jsou mi zkrátka blízká.

Petr Duchek / VV
V minulém ÚZ uvedl zelený ÚMČ s odvoláním na novou vyhlášku č.189/13
Sb., že kácení dřevin se provádí v době vegetačního klidu, ale nějak se mu při
přepisu §5 „vytratilo“, že zpravidla v …, tedy kdykoliv.
Slezák, Čechová napsali, že jsem hlasoval stejně potupně pro sebe při volbě
radního (2010) jako Čechová nyní. Jak to toto duo jasnovidců ví, když Slezák
tehdy prosadil tajnou volbu? Navíc tehdejších 10 hlasů pro mě (ač Koaliční
sml. podepsalo 9 zast.) v tajném hlasování, není totéž, co nynějších 8 hlasů
a jeden chybějící ke zvolení Čechové právě jí dodaný v hlasování veřejném
(jenž jsem prosadil).
Hartman atd. strašili občany v souvislosti se mnouminulým režimem, avšak
právě jejich písmácké výrony v SZ připomínaly kobercový nálet té doby na
nepohodlného Duchka, bez jediného nezávislého důkazu. Signifikantně
Sikač uvedl, že má tvrzení jsou nehorázná a účelově lživá, a proto bych je
měl sám dementovat, čímž obnažil své rudé srdce s logikou myšlení davu
50. let.
Více se v ÚZ bránit nesmím!

Michal Hartman / Otevřený Újezd
Konec léta byl ve znamení připomínkování Dopravního generelu obce. Na
veřejném projednávání nebyl občany nijak bouřlivě připomínkován, věřme,
že šlo o potvrzení kvality dokumentu.
Slavnostní otevření tří nových tříd pro mateřské školky přineslo krásný pocit
z dobrého výsledku práce Zastupitelstva, potažmo úřadu a orgánů obce. Ka-
pacita předškolních zařízení vrostla o 30% procent a podaří se uspokojit po-
ptávku i po umístnění čtyřletých žadatelů. Šlo o řešení problému, který naší
městskou část po mnoho let velmi zužoval.
Brzy oslavíme několik svátků státnosti. Letos přibude i nečekaná volba do
sněmovny. Je naděje na zlepšení? Snad. K fungování státu je však potřeba
především zdravá místní občanská společnost. Bez zájmu nás samotných o
věci kolem nás to zkrátka nepůjde. Věřím, že i rapidně ubývající počet „se-
bestředných“ jedinců, kteří jsou schopni vyvézt odpad na okraj lesa svým
sousedům takřka pod nos, svědčí o obratu k lepšímu.
Hezký podzim.

Dnes a denně můžete v ulicích Újezda
nad Lesy, Koloděj a Klánovic potkávat
auta pečovatelské služby MČ Praha 21.
Pečovatelky se snaží pomáhat našim
starším či nesoběstačným občanům
v běžném životě při zvládání osobní
péče a péče o svou domácnost. Zajišťují
např. dovoz obědů, asistenci při ohří-
vání a podávání jídla, nabídnou pomoc
při osobní hygieně a oblékání, při ná-
kupech a úklidu v domácnosti. Mohou
vyprat, vyžehlit a vymandlovat prádlo,
nebo klienta doprovodit k lékaři či na
úřady.
Pečovatelky podle přání klientů do-
chází do jejich domácností, nebo na-

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

28. října 1. křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 15:00 - 15:20
PONDĚLÍ 2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 16:00 - 16:20
4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 16:30 - 16:50
5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 17:00 - 17:20
6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 17:30 - 17:50
7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 18:00 - 18:20
8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 18:30 - 18:50

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem
na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svo-
zových vozidel ZDARMA odevzdat tyto od-
pady: baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry,
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), foto-
chemikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

5. října Toušická
Holšická x Sudějovická

19. října Rohožnická (na parkovišti u Alberta)
Starokolínská (u parku na Blatově)

Odkládejte:
starý nábytek, pohovky, gauče,
koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty (např. staré boj-
lery).

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, výrobky podléhající zpět-
nému odběru (např. vyřazené elektroza-
řízení, TV a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.
Termíny kontejnerů navrhuje OŽPDÚMČ Praha 21,M. Nejtková - tel: 281 012 943

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

V sobotu, dne 19. října 2013 a 16. listopadu 2013, budou přistaveny od 9:00 do
12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených
stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
6. na rohu ulic Pilovská x Čenovická

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby vyměňovány. Kontejnery se mohou
ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti z dů-
vodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj od-
ložit.
Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto
je nutné igelitové pytle vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena
pokuta.
Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou provádět u jed-
notlivých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru od-
ložit sám.

Martina Nejtková, OŽPD

Jak jsme již informovali v předchozích
číslech Zpravodaje, dočkáme se v příš-
tích týdnech realizace I. etapy výsadby
nových stromů podél hlavní silnice. Po
nutných zdravotně-bezpečnostních zá-
sazích, které jsou pravidelně prová-
děny, přijde na řadu i obnova jedinců,
kteří již museli dolů. Vzhledem k pod-
mínkám, které panují především kolem
Novosibřinské ulice, nemohou být nově
vysazované dřeviny lípy.
Tým odborníků v projektu obnovy aleje
navrhl javor babyku, který dané pod-
mínky nejlépe snáší. Budeme se tak
těšit, že nás přivítá v první etapě 14
kusů nových stromů vysazovaných
podél Novosibřinské v rozmezí od kři-
žovatky s ulicí Zaříčanskou až po kři-
žovatku s ulicí Zbýšovskou.

text a foto M. Kopecká
Referentka OŽPD

� Rada uvolnila finanční prostředky ve
výši 600.000,- na rekonstrukci skautské
klubovny. Jedná se o odstranění nebez-
pečného azbestu a projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci klubovny.
� Schválila pravidla soutěže pro žáky
základní školy pro tento školní rok.
Cílem soutěže je podpořit žáky Masa-
rykovy základní školy ke zlepšení svých
studijních výsledků, co nejvíce zlepšit
svůj průměr známek oproti předcho-
zímu školního roku nebo si udržet
samé jedničky.
� Projednala a schválila plán zimní
údržby pro zimní období 2013–2015,
zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu III. kategorie

na akci
– „Zimní údržba vozovek v Újezdě nad
Lesy pro zimní období 2013 - 2015"
a návrh zadávací dokumentace na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu III.
kategorie na akci
– „Zimní údržba vozovek v Újezdě nad
Lesy pro zimní období 2013 - 2015".
� Schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku na 48. ročník závodu Mladé Bě-
chovice pořádaného 21. 9. 2013 ve výši
3 000 Kč.
� Souhlasila se změnou Akčního plánu
zrušením investiční položky
– „Rekonstrukce chodníku Zaříčanská".
Na základě posouzení proveditelnosti
projektu bylo zjištěno, že u této akce

existují velmi složité vlastnické vztahy
(parcely parc. č. 3735/20, 3735/27,
3735/11, 3737/2 jsou ve vlastnictví fy-
zických osob, pozemky parc. č. 3738
a 3201/8 je ve vlastnictví České repu-
bliky, právo hospodaření Úřad pro za-
stupování státu ve věcechmajetkových),
z čehož plyne velmi těžké a dlouhé pro-
jednání a z tohoto důvodu zde chybí
projektová dokumentace pro ÚR a SP.
� Odvolala z funkce vedoucího OMI
a pověřila vedením odboru Ing. Roušala.
S podrobnostmi se lze seznámit na in-
ternetových stránkách úřadu, nebo
přímo na sekretariátu starosty MČ.

Jan Slezák, zástupce starosty MČ

Výsadba nových stromů do aleje lip na hlavní

pečovatelka – obědářka terénní pečovatelka pečovatelka SOHpečovatelka – obědářka

Znáte naše pečovatelky?
opak klient dochází za pečovatelkami
na Středisko osobní hygieny na Rohož-
níku. Ve Středisku osobní hygieny (SOH)
se mohou klienti koupat či sprchovat
v bezbariérové koupelně, mohou využít
pedikúru a již zmiňované praní, žehlení
a mandlování prádla. Každý klient,
který by měl zájem o pečovatelskou
službu, dostane od koordinátorky soci-
álních služeb kontakt přímo na svou pe-
čovatelku, aby se mohl osobně, podle
svých potřeb, domlouvat na schůzkách.

Kdykoliv potkáte naše pečovatelky v te-
rénu, nebojte se na ně obrátit s jakou-
koliv prosbou či dotazem. Rády Vám vše

zodpoví nebo Vám doporučí, kam se
obrátit.
Pokud byste měli zájem o využívání pe-
čovatelské služby, neváhejte nás kon-
taktovat!

Oddělení pečovatelské služby ÚMČ
Praha 21, Staroklánovická 260, budova
B, boční vchod z Hulické, 1. patro.

Koordinátorka sociálních služeb
Lucie Nováková DiS.,
telefon 281 012 925,
lucie.novakova@praha21.cz

text a foto
Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

Projekt Obnovy aleje na hlavní v roce
2012 projednávala Komise životního
prostředí a podrobnou informaci k to-
muto tématu přinesl ÚZ 12/2012
v článku Rizika ústřední aleje v Újezdě
nad Lesy a nutnost její obnovy.

V listopadu 2012 byla zpracována stu-
die proveditelnosti obnovy aleje, která
byla v únoru 2013 představena veřej-
nosti. Podle plánu bude tedy do konce
roku 2013 zahájena 1. etapa kácení
a nové výsadby.

Obnova aleje, tj. vykácení stávajících
stromů podle stupně jejich poškození
a provozní bezpečnosti a následná vý-
sadba stromů nových, má proběhnout
ve čtyřech etapách do konce roku
2023.

L. Černá

Projekt obnovy aleje



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013 strana 3

Den zdraví v Újezdě nad Lesy

Lesní skřítkové
v akci
Jelikož červnový „mokrý“ termín lesním
skřítkům opravdu nevyhovoval, počkali si na
lepší počasí, aby se tak dětem v celé své lesní
kráse ukázali v rámci DNE ZDRAVÍ ÚMČ
Prahy 21 poslední srpnovou sobotu.
I letos o.s. Rarášek z Újezda, tentokráte ve
velmi úspěšné spolupráci s újezdským skaut-
ským oddílem Douglaska, organizovalo Cestu
za pokladem skřítků. Na cca 2 km dlouhou
trasu lesem značenou barevnými fáborky se
vydalo 255 dětí a jejich úkolem bylo pomoci
nejen skřítkům, ale také donést strážci po-
kladu a lesní víle drahokam a směnit ho pak
za část pokladu skřítků ze staré dřevěné
truhly.
Na děti v lese čekalo 7 skřítků se svými skaut-
skými pomocníky a hlavně rozličnými úkoly
- pomoci najít v lese ztracené trpaslíky, vy-
motat se z lesního bludiště, najít správné
houby či naučit malého skřítka Nepořád-
níčka uklízet si i v lese své hračky.
Všem šikovným dětem se pak v cíli otevřela
truhla s pokladem a byly za svoji pomoc skřít-
kům náležitě odměněny. Každé stanoviště
skřítků bylo obohaceno kvízy pro dospělé,
které si pro hravé rodiče připravil právě
skautský oddíl. Šikovných a hravých rodičů
byla opravdu spousta.
Na Multifunkčním hřišti plném stánků s té-
matikou zdraví se podařilo dobrovolnicím
z Raráška roztančit nejen děti ale i jejich ro-
diče svými raráškovskými písničkami.
A jelikož akce měla opravdu pozitivní ohlasy,
tak se i Rarášek z Újezda a újezdský skautský
oddíl Douglaska budou těšit na skvělou spo-
lupráci s ÚMČ Prahy 21 při organizování dal-
šího DNE ZDRAVÍ v roce 2014.

text a foto Iva Taške

V úterý 10. září 2013 proběhlo na Mul-
tifunkčním sportovišti v Čentické ulici
sportovní odpoledne pro malé i velké,
pořádané MČ Praha 21 ve spolupráci
s občanským sdružením Neposedou.
Tento den byl náhradním termínem za
zrušenou akci z června, kdy kvůli dlou-
hodobým dešťům a hrozícímu nebez-
pečí padání stromů, byl přístup do
parků a sportovišť zakázán.
Bohužel ani tentokrát nám počasí příliš
nepřálo. Den byl nejen větrný, ale těsně
po zahájení začalo pršet „jako z konve“.
Přesto nám počasí náladu nezkazilo
a všichni přítomní se dobře bavili. Tro-
chu nás mrzelo, že jsme na soutěžním
poli viděli jen opravdu málo seniorů,
pro které jsme měli připravené speci-
ální ceny. Vše ale zachránily děti, které
soutěžily i za největšího deště a svou
soutěžní náladu předávaly i nám. Za-
hráli jsme si petang, kroket a kuželky,
prohazovali jsme obruče pěnovými ží-
žalami, tělo si protáhli na koloběžkách.
Svou zdatnost děti ukázaly při klicích,
přesnost při hodu na cíl a postřeh při
poznávání předmětů a mincí se zavá-
zanýma očima. Kdo měl zájem, mohl
luštit křížovky, kvízy a vědomostní
testy nebo si jen tak pro radost vybarvit
omalovánky. Nakonec i buřtíky jsme
opekli, bonbóny rozdali a v neposlední
řadě si báječně skupinově zabubnovali
a rozezpívali hlasivky se zkušeným fa-

Mateřské školky Sedmikráska a Sluníčko v plném provozu
Vyzpovídali jsme Bc. Naděždu Kosano-
vou, ředitelku MŠ Sedmikráska v Lišic-
ké ulici a Bc. Ivanu Huttovou, ředitelku
MŠ Sluníčko z Polesné.
Obě dámy s přehledem zvládly pře-
stavbu školek a celý proces komento-
valy:

NK: „Když jsme se dozvěděly o rozší-
ření, potěšilo nás, že nebudeme muset
odmítat tolik dětí. Nejprve se musela
odstěhovat Policie do nových prostor
a zároveň se vypsalo výběrové řízení na
rekonstrukci MŠ. Stavební úpravy pak
proběhly v rekordním čase od loňského
prosince do února. V plánu bylo i zatep-
lení celého objektu, ale na to si poč-
káme do letních prázdnin, protože
takové úpravy nejdou, s ohledem na

bezpečnost dětí, dělat za provozu.“
IH: „Během července se nám podařilo
připravit novou třídu. Jsme rády, že
umožníme dalším rodičům vstup do za-
městnání. Také nám velmi pomohlo vy-
budování výdejny jídel. Děti teď mohou
pohodlně dostávat svačinky i obědy ve
třídách. Máme skvělou paní kuchařku,
která umí výborné pomazánky a zá-
kusky, takže našim dětem tady moc
chutná.“

Ředitelky školek si svorně pochvalovaly
spolupráci s místním Úřadem a rodiči:
NK: „Od Úřadu bylo velkorysé, že nám
dal důvěru a svěřil peníze na vybavení
tříd. My jsme pak mohly vybavit školku
přesně podle potřeb předškolních dětí.
To víte, bylo s tím dost práce, ale výsle-

dek stojí za to. Také jsme nově vybudo-
vali zahradu od terénních úprav, pro-
řezy, přes zasetí trávníku až po pergoly
a zahradní domek. Teď si s dětmi uží-
váme nové průlezky, pískoviště a nej-
více tobogán. Vděčíme za to i řadě
rodičů, kteří nám se zahradou pomohli.
Patří jim velký dík.“
IH: „Přestavba byla dobře naplánovaná
a musím poděkovat celému Úřadu, ale
zejména Ing. Roušalovi za obrovskou po-
moc. Rodiče nezůstali pozadu a přispě-
chali s vybavením nové třídy. Děkujeme
jim za hračky i za nové stavebnice!“

Na otázku, jak se v „nových“ školkách
žije obě s úsměvem odpovídají:
IH: „Snažíme se dětem vytvořit zdravé
návyky, socializovat je a připravit je na
školu. To vše v přátelském duchu. Přišly
k nám nové učitelky a zdá se, že to byla
dobrá volba. Nová třída funguje skvěle.“
NK: „Naše učitelky jsou plné empatie
a práce je baví. Leckteré dál studují
a zdokonalují se. Sedmikráska nabízí
v odpol. hodinách různé kroužky, např.
keramiku, angličtinu, tanečky aj. K to-
mu ještě patří detašované pracoviště,
kam chodí většina 3letých dětí. A tak

doufáme, že se s rozšířením školky ne-
vytratí duch Sedmikrásky a že tu dál
bude panovat téměř rodinná pohoda.“

A plány do budoucna?
IH: „Jediné, co nám schází, je větší za-
hradní domek. Jak jsme se rozrostli, ten
původní nám již na hračky a koloběžky
nestačí. Funguje nám spolupráce s ro-
diči, například jsme pro ně zorganizo-
valy besedu o bezpečnosti dětí. Ale nej-
důležitější je, že se u nás líbí dětem.“
NK: „Na zahradě bychom chtěly ještě
vysadit pár stromů, ale teď je pro nás
důležitá hlavně ta pohoda. Když se na-
vodí příjemná atmosféra v báječném
prostředí, zdá se to samozřejmé, ale je
to spíš velké štěstí, že to tak vychází.
My pak tomu štěstí chceme dále po-
máhat.“

text a foto L. Černá

Aktivní odpoledne pro všechny,
co nechtěli zahálet
doma

cilitátorem. Sice mokří, ale spokojení
jsme odcházeli domů.
Doufáme, že tato akce nebyla poslední.
Věříme, že příště uvidíme více sportují-
cích seniorů a všichni si společně uži-
jeme krásné chvilky!
Moc děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto odpoledne a sta-
tečně vydrželi (byť zmrzlí a mokří) až
do konce.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

foto Lucie Nováková DiS,
koordinátorka sociálních služeb

MČ Praha 21 ve spolupráci s Raráškem
o.s. a Skautským střediskem Douglaska
pořádala 31. srpna 2. ročník sportovně
zdravotního dne. Na sportovním hřišti
se představili místní kynologové s ukáz-
kou výcviku psů a Městská policie
Praha předvedla psovody se zadržením
„podezřelé osoby“. Děti s rodiči tančily
a zpívaly s Raráškem, zájemci si mohli
vyzkoušet překážkovou dráhu Školního
sportovního klubu a zjistit, jak správně
používat při chůzi severské hole se Sva-
zem postižených civilizačními choro-
bami. Taneční kroužek Ambra předvedl
krásné vystoupení a Pestrá společnost,
o.p.s. ukázala dovednosti vodících psů
s figurantem na invalidním vozíku. Ma-
miny z újezdské roviny o.s. zabavily
nejen děti pestrými soutěžemi se zdra-
votní tematikou, u stanoviště Život
a zdraví o.s. bylo možno změřit krevní
tlak, tuk v těle, zjistit jak na zdravý ži-

votní styl. MUDr. Ivona Kosová z kožní
ordinace a homeopatické poradny na
Blatově vyšetřovala zdarma pihy der-
matoskopem, Mgr. Zuzana Semerádová
měřila zájemcům krevní tlak. Sbor dob-
rovolných hasičů Újezd nad Lesy umož-
nil prohlídku hasičského vybavení
Tatry 148 CAS 32 a Fordu Transit, Poli-
cie ČR prohlídku policejního auta.
Místní svaz včelařů nabízel produkty
z medu a informace o životě včel, Místní
zahrádkářský svaz výpěstky ze zahrad.
Děti z Dětského domova Klánovice pro-
dávaly své krásné výrobky (obrázky,
cukrářské pečivo, keramiku aj.). Ve
stánku Mamma HELP se ženy a dívky
dozvěděly o nutnosti prevence rakoviny
prsu. Zajímavé informace o likvidaci
biologických odpadů bylo možno získat
ve stánku Kalifornské žížaly i se zakou-
pením této násady. Občerstvení zajišťo-
val ovocno-zeleninový bar SOSák o.s.,

stánek pana Procházky, koláče paní
Šidákové a stánek El BIO z Blatova. Ve
stánku paní Dlabačové Květiny LUCKA
byla k zakoupení krásná květinová vý-
zdoba. Zasportovat si mohly převážně
děti na lezecké stěně Balvan spol. Boul-
der a ve skákacím hradu Coca-cola. Kdo
chtěl získat jinou tvář, využil malování
na obličej.
Za organizační pomoc děkuji Odboru
sociálních věcí ÚMČ Praha 21, Komisi
sociální politiky a zdravotnictví RMČ
Praha 21, panu Zdeňku Voříškovi, panu
Vladimíru Saitzovi ml. a dalším z Od-
boru vedlejší hospodářské činnosti.
Děkujeme sponzorům akce: Auto H+R,
Starokolínská 307, Jaroslav Kollinger Pe-
kařství s.r.o., Benzínová pumpa Sibřina,
M. Formánková, Restaurace Na Bla-
tově, Jolana Sklenářová, Restaurace
U Rohožníku, BETYS group s.r.o, Coca-
cola.

Iva Hájková
vedoucí OŠKMA21

foto L. Černá
Stánek ovocného baru o.s. SOSák

Foto ze slavnostního otevření MŠ Sedmikráska, N. Kosanová druhá zprava

Ředitelka MŠ Sluníčko
I. Huttová

Tým výdejny
v MŠ Sluníčko
a jejich dobroty



strana 4 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013

Na fotografii zprava: V. Šebíková, B. Exnerová, L. Dvořák, Z. Nohej-
lová a M. Hrdinová v pozadí s pomníkem T. G. Masaryka, členové
Českého zahrádkářského svazu v Újezdě nad Lesy, kteří se spolu
s dalšími zasloužili o úpravu záhonů u pomníku TGM před 1. stup-
něm základní školy.
Děkujeme! -red-

Újezd si užil posvícení

Na houby

Celou zimu se jen tr¢esu,
Jak jen rostou, p·dÌm k lesu.
Najdu si je v tr·ve¢, vr¢esu,
Pln˝ koöÌk dom˘ nesu.
Pro hostinu a bez de¢su
Zapiöte si do notesu:
Chod¥te na ne¢ brzy s r·nem,
Berte jen ty s molitanem.

Pozvánka na houby do lesa?
Ne tak docela. Je to pozvánka do Lesní galerie II

Otvírat se bude na vernisáži v sále kulturního
domu na křižovatce ( Level) v pátek 7. 3. 2014
a pak přímo v terénu v sobotu 22. 3. 2014.
Je to až za půl roku, termíny proto prosím
sledujte v Kalendáriu ve Zpravodaji nebo na
obecním webu.
Lesní galerii II na lesních cestách v katastru Újezda
nad lesy pro vás od letošního března připravuje
Újezdský STROM o.s. ve spolupráci s Masarykovou
ZŠ a úřadem MČ P21 za finanční pomoci Revolvin-
gového fondu MŽP.
První tabule budete nacházet už koncem roku.

Zita Kazdová

Obrazem...

Městská část Praha 21 ve spolupráci s o.s. Maminy
z újezdské roviny pořádala 14. 9. Újezdské posvíce-
ní. Na uvítanou hosté dostali posvícenský koláček.
Maminy z újezdské roviny připravily řadu zají-
mavých aktivit. Kdo z dětí se zúčastnil, dostal ko-
rálek jako odměnu. Děti, mohly nasbírat pro
maminku deset korálků a navíc si osladit život ko-
láčem z pekařství Domacukroví. Rodiče i děti spo-
lečně vytvořili obrovský posvícenský koláč pro
starostu.
Akce se konala za účasti Svazu dobrovolných ha-
sičů, kteří přijeli ukázat stříkací vůz. Vystoupila
skupina historického šermu „Poprávu“. Součástí
programu bylo pohádkové představení „Hra na
pejska a kočičku“ divadla Matky Vackové.

Na Multifunkčním hřišti panovala výborná ná-
lada, protože nepršelo a hlavně proto, že k dobré
náladě zahrály hudební skupiny Bizaband, Seme-
náči, Roxette Revival a Message. Občerstvení bylo
různorodé, nechyběly koláče, klobásy ani tradiční
burčák. Z restaurací se podílely Restaurace Na
Blatově a U Rohožníku, Vinotéka Blatov (pro děti
nalévali limonádu zdarma) a pekařství Domacu-
kroví. Odpoledne se přidaly Farmářské trhy.

Děkujeme sponzorům: Auto H+R, Starokolínská 307,
Jaroslav Kollinger Pekařství s.r.o., Benzínová pumpa
Sibřina, M. Formánková, Restaurace Na Blatově,
Jolana Sklenářová, Restaurace U Rohožníku.

L. Černá, Z. Voříšek za Komisi volnočasových aktivit

Obrázek Kristýna Dvořáková, báseň Lucie Černá

Za Fk Újezd nad Lesy text a foto Petr Křelina.

Kluci a holky pojďte si zahrát fotbal. Fotbalový klub Újezd nad Lesy pořádá stálý nábor
nových fotbalistů.

Kontakty na jednotlivé trenéry na www.fkujezd.cz nebo na tel. 603 308 573

Pozvánka na vernisáž výstavy

2. listopadu 2013 v 10.00 hod. Muzeum Újezd nad Lesy
Výstava je věnována 70-tinám našeho občana Ing. Oldřicha Pelčáka,

plukovníka letectva, který si splnil své klukovské sny.

Součástí vernisáže bude promítnutí filmového medailonu.

Výstava potrvá od 2. 11. 2013 do 4. 1. 2014

Z Moravského Slovácka

do Újezda nad LesyMaminy z újezdské roviny a koláč pro starostu

foto archiv ČZS

Přidejte se k fotbalistům
Letos již po desáté opět v půlce srpna vyjela celá fotbalová mládež spolu s Újezd-
ským sokolem na soustředění do Horního Bradla. Čítalo to úctyhodný počet 125
osob. Mládežnické soustředění není jen o trénincích, pořádají se i jiná sportovní
klání, noční bojovka a mezi důležité patří i stmelování kolektivu dětí i trenérů. Po-
časí nám letos opravdu přálo, uvítali jsme i příjemnou novinku v podobě wellnesu,
který byl hojně využíván. Vířivka po tréninku, kdo by odolal. Hned po soustředění

se rozjela nová sezóna 2013/2014 ve které máme hned 3 přeborová mužstva, je to poprvé v historii
fotbalového klubu, co máme takový úspěch. A novinkou je ženský fotbalový tým. Zveme všechny fa-
noušky jak namládežnický, tak na dospělý fotbal. Rozpis všech utkání a tréninků včetně kontaktů na
trenéry jednotlivých kategorií naleznete na www.fkujezd.cz. Za fotbalový klub bych rád poděkoval
všem trenérům a rodičům, kteří se aktivně podílejí na chodu našeho fotbalového klubu.
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III. ÚJEZDSKÁ AKADEMIE

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Praha 21- Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495

„Areál zahrádkářů“
200 m od křižovatky směren na Koloděje

oznamuje, že zahajuje

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
podle zájmu od září 2013 do odvolání
každou sobotu v době 7:30 – 11:00 hod.

Kontaktujte Ing. Dvořáka 281 971 928,
nebo př. Exnerovou 281 971 101

U P O Z O R N Ě N Í !
Obsluha zařízení moštárny prosí zákazníky,
aby jablka o průměru nad 8 cm rozkrojili,

neboť je drtič nepojme.

Naše moštárna

Dne 7. 9. 2013 se v Újezdském muzeu
konala vernisáž výstavy Archeologie
přemyslovských Čech, která byla při-
pravena ve spolupráci s Ústavem pro
archeologii FF UK a Archeologickým
ústavem AV ČR v Praze. Pracovníci
těch- to institucí pod vedením Tomáše
Klíra, Michala Beránka a Jana Hasila in-
stalovali pozoruhodnou výstavu úzce
související s územím Újezda nad Lesy a
jeho okolím.
Dva panely jsou věnovány zaniklé ves-
nici Hol v Klánovickém lese, veřejnosti
známé pod názvem Žák. Autoři píší:
Relikty zaniklé vsi v Klánovickém lese
jsou vlastivědnému bádání známy již
velmi dlouho. Od roku 1875 až do roku
2010 byly mylně připisovány vsi Žák.
Revize písemných pramenů ale uká-
zala, že žádná ves nikdy neexistovala
a terénní relikty ve skutečnosti náleží
zaniklé středověké vsi Hol. Omyl vznikl
přenesením jména novověkého rybní-
ka Žák na areál zaniklé středověké vsi.
Součástí výstavy jsou vykopávky nale-

Újezdské muzeum
informuje:

Den seniorů

zené na území Újezda nad Lesy, které
byly dosud uloženy ve sbírkách Národ-
ního muzea v Terezíně. Po dobu jed-
noho roku budou mít návštěvníci
možnost zhlédnout tyto unikáty v na-
šem muzeu. Velkou zásluhu na reali-
zaci výstavy a zprostředkování zápůjč-
ky vykopávek má paní Marie Tomaide-
sová, které právem patří velký dík.
Výstavu již navštívili žáci 5. a 6. tříd Ma-
sarykovy ZŠ. Prezentaci si pro ně při-
pravil jeden s autorů výstavy Michal
Beránek, který řídil archeologické
práce na území Klánovického lesa.
Výstava potrvá do 12. 10. 2013,
v jednání je prodloužení do 19. 10. 2013.

text a foto V. Valentová

V pondělí 7. října 2013 v 9:30 hod (dá-
vaje si tímto půl hodiny na vyřízení ad-
ministrativních vstupních náležitostí),
stvrdíme teď už možno říci „tradiční“!
III. semestr Újezdské Akademie.
Navazujeme na úspěšné předchozí se-
mestry, loňský I. cyklus sestával ze
dvou paralelních přednášek: OSUDOVÁ
SETKÁNÍ – kulturně-historický program
PhDr. Jany Jebavé a ALTERNATIVNÍ ME-
DICÍNA – člověk ve zdraví a v nemoci
lektorky MUDr. Jarmily Wintrové; II.,
jarní: TAJUPLNÁ ČÍNA – lektorky dr.
Soni Černé a NÁRODNÍ OBROZENÍ BEZ
MÝTŮ dr. Jiřího Raka.
Současný III. semestr sestává opět ze
dvou cyklů. Ten první - OSUDOVÁ SET-
KÁNÍ II. + JUDAISMUS, bude opět su-

gestivním povídáním nám už z loňska
známé a ctěné dr. Jany Jebavé. Začíná-
me přednáškou o nadčasovém nizozem-
ském malíři z 15. století Hieronýmu
Boschovi.
Za týden, 14. října 2013 začne II. souběh
- věřím, že stejně bohatý, poučný a at-
raktivní - KINEMATOGRAFICKÉ OBRÁZ-
KY Z ČECH I. Vstupní část bude po-
vídáním, a to nejen pro filmové fandy
a fanynky, o tom Jak to začalo, aneb
Uhranutí „oživenými fotografiemi“. Při-
vítáme v Újezdu významného českého
filmového teoretika a historika, novi-
náře a publicistu dr. Pavla Taussiga. (On
těch profesí má ještě mnohem více: re-
žisér, scénárista - je např. autor námětu
ke Koljovi, herec, spisovatel - v naší kni-

hovně je k zapůjčení jeho půvabná
kniha Český biják).
Letošní cyklus potrvá do 27. ledna
2014, a tak každý týden, vždy v pondělí
(s výjimkou úterý 29. října!) se v zase-
dací místnosti úřadu od 10 do 12
hodin, budou střídat v pravidelných
čtrnáctidenních cyklech vždy nová té-
mata přednášek s diapozitivy, besedou
a diskusí k tématu. Zkoušek se bát ne-
musíte, studium je dobrovolné - bez
omezení věkem. Cena jednoho kaž-
dého běhu, zahrnujícího 8 přednášek,
je 250 Kč (oba – 500 Kč).

A co hlavně: Těšíme se na Vás!
Za Komisi volnočasových aktivit

Petr Mach.

Už třikrát jsme se sešli na podzim, aby-
chom oslavili „Mezinárodní den senio-
rů“. Letos se pro toto setkání nenašel
vhodný termín. Jako náhradu za již tra-
diční akci připravuje MÚ spolu se
Sdružením důchodců pro seniory „Mi-
kuláš- skou“ v Levelu s hudbou a ob-
čerstvením. Datum 7. prosince. Bližší
informace budou na nástěnkách.
Podzimní výlet seniorů
Na náš poslední výlet v letošní sezoně
jsme vyjeli 7. září. Začali jsme městem
Slaný, kde jsme si prohlédli poslední
zachovalou Velvarskou bránu a největší
muzeum slánek na světě. Další zastáv-
kou byla obec Třebíz, jejíž jádro před-
stavuje vzácný soubor středočeské
lidové architektury. Od původně stře-
dověkého Cífkova statku, který nám
představil dávné hospodářství, přes
venkovský krámek, chalupu ševce

a babky kořenářky jsme šli k rodnému
domku známého spisovatele a kněze
Václava Beneše Třebízského. Po pro-
hlídce jsme pokračovali na Klobuky
a z autobusu zamávali našemu největ-
šímu menhiru a těšili se do Peruce –
marně, byly tam dožínky a do obce nás
vůbec s autobusem nepustili. Tak jsme
si pověst o Oldřichovi a Boženě aspoň
připomněli. V Lounech jsme navštívili
katedrálu Benedikta Rejta – chrám Sv.
Mikuláše – dílo vrcholné gotiky. Několik
odvážlivců vyšlo až na věž a pak už nás
čekal výborný oběd. Poté jsme zajeli do
obce Nový Dvůr a prohlédli si nádherný
barokní zámek. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili v Panenském Týnci, kde po-
zůstatky nedostavěného gotického chrá-
mu prý vyzařují pozitivní léčebnou
energii. V každém z navštívených míst
bylo ještě hodně věcí, které by si za-
sloužily větší pozornost, ale na to nebyl
čas. I tak jsme bohatší o mnoho krás-
ných dojmů. Ke zdaru výletu přispělo i

letní počasí. Díky všem, kteří tento
výlet připravili, hlavně pí Vlastě No-
votné.
Za Sdružení důchodců I. Krajzingerová

2. 11. 2013 - Vernisáž výstavy
Z Moravského Slovácka
do Újezda nad Lesy

k 70. narozeninám Ing. Oldřicha
Pelčáka, plukovníka letectva,

újezdského občana

foto archiv ÚZ
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Na Masarykově základní škole máme
nové Školní poradenské pracoviště
Od září 2013 usnadní rodičům, dětem i pedagogům přístup k poradenské péči, za kterou
doposud musely děti z Újezda dojíždět. Na každé z budov školy je k dispozici psycholog
a speciální pedagog. Tým doplňují ještě metodik prevence a výchovný poradce.
Bližší informace naleznete na www.zspolesna.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Co je školní poradenské pracoviště?
Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-
psychologickou poradenskou pomoc žákům. Školní psycho-
log a školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků
ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizi-
kům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit.
Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potře-
bami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání
potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována
preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, nepro-
spěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami
chování.
Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské
služby pro školy, spolupracují se systémem školy, s výchov-
nými poradci i školními metodiky prevence. Nezbytná je pak
také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem,
s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komuni-
kace s rodiči žáků.

Jaké jsou rozdíly mezi odborníky?

Školní psycholog:
Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům.
Žáci přicházejí s osobními problémy, které je trápí (například
problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být
poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do si-
tuací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také
vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima.
Věnuje se též rodičům, poskytuje konzultace, podporu při
vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Školní speciální pedagog:
Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími po-
třebami. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Po-
máhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní metodik prevence:
Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí.
Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontro-
luje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záško-
láctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů
rizikového chování.

Sběr textilu a kožených
věcí
(oblečení, obuv, kabelky, pásky, hračky,
záclony)

středa 9. října 7:00 - 8:00, 15:00 - 16:00 hod

Sběr proběhne na rampě za školní jídel-
nou II. stupně v Polesné ulici.

Textil, který posbíráme bude ekologicky zpra-
cován a výtěžek půjde na
pomoc rozvojovým zemím

Mgr. Jana Holasová,
Ing. Dana Brousková

V Místní knihovně pro všechny čtenáře a jejich známé proběhne

BESEDA SE SPISOVATELEM
Vlastimilem Vondruškou
na téma „Historický román a skutečnost“.

Bude se konat dne 22. 10. 2013 od 17:00 hodin.

Autor historických románů V. Vondruška bude vyprávět o sobě, přiblíží historické prameny
a pokusí se naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Vyprávění obsáhne
nejen odborné informace, ale i zábavné historky z autorova života. Odpoledne spisovatel
zakončí volnou diskuzí se čtenáři.

Těšíme se na Vás! Jitka Kašparová a Zdeňka Malíková

30. října 2013 v 19:00 hod
v sále Masarykovy ZŠ pokračujeme v promítání

vysoce ceněným filmem režiséra R. Růžičky

UPROSTŘED BABÍHO LÉTA VE STEPI
ZAHOUKAL VLAK

Besedu povede Mgr. Jessika Horváthová, která se na filmu vý-
znamně podílela za kamerou. Kromě spolupráce s mnohými dal-
šími renomovanými režiséry (Jiří Krejčík, Roger Vadim, Emir
Kustorica …) vede prestižní castingové studio Cine-Jessy (da-
tabáze 20 tisíc jmen); založila letní hereckou školu pro děti
a nadále se věnuje své původní profesi kameramanky, vystudo-
vané na FAMU.

Přijďte se potěšit filmem s FK21.
Za Komisi volnočasových aktivit srdečně zve Petr Mach.

FILMOVÝ KLUB III

Masarykova ZŠ pořádá sběr papíru
a textilu

Výchovný poradce:
Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje
informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu
nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační še-
tření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní po-
zornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.
Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních
školských poradenských zařízení.

Den bez aut na Masarykově ZŠ

Sběr papíru
v těchto termínech:

5. 11. 2013 - 7:15 - 8:30
6. 11. 2013 - 15:00 - 17:00
7.1 1. 2013 - 15:00 - 17:00

Sběr proběhne na dvoře I. stupně MZŠ .

Výtěžek akce použijeme na nákup
výtvarných potřeb pro školní družinu
a část pokryje náklady na kopírování.
Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.

Helena Vonešová

Chcete strávit aktivně sobotní dopoledne? V sobotu 5. 10. pořádá Masarykova ZŠ
den nazvaný ZDRAVÁ ŠKOLA. V době od 9 do 12 hodin pro vás bude připravena
pěší trasa v lese, ve školním klubu vás potrápí hlavolamy, v tělocvičně se můžete
podívat na horolezecké závody, dozvíte se trendy ve zdravé výživě, pro veřejnost
bude otevřena budova II. stupně.

Srdečně zvou žáci a učitelé Masarykovy ZŠ

V pátek 20. 9. se Masarykova ZŠ připojila k Evropskému týdnu mobility.
79% žáků přišlo do školy pěšky, přijelo na kole, koloběžce nebo školním
autobusem. Děti využily tradičních organizovaných „pěšobusů“ a pod vede-
ním paní učitelek a žáků II. stupně bezpečně a včas dorazily do školy. Jeden
takový „pěšobus“ vidíte na fotografii.

foto E. Danielová

Zdravá škola

Ve školním poradenském pracovišti se s důvěrou
můžete obrátit na

PaedDr. Marii Hlaváčkovou, metodičku prevence,
281 011 516,
hlavackova@zspolesna.cz,

Ing. Danu Brouskovou, výchovnou poradkyni,
281 011 517
brouskova@zspolesna.cz,

Zuzanu Skokanovou, psycholožku,
281 011 564,
skokanova@zspolesna.cz,

PhDr. Petu Bílkovou, speciální pedagožku,
281 045 360
bilkova@zspolesna.cz.

Projekt koordinuje
Mgr. Jana Eibichová, speciální pedagožku,
eibichova@zspolesna.cz.
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Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním
prázdninovém víkendu

V sobotu 24. srpna 2013 byl prořezán a ošetřen nejstarší dub v Újezdě, rostoucí v těsné blízkosti Starokolín-
ské. V rámci grantu Zdravé stromy pro zítřek ošetření provedl arborista s mezinárodní certifikací ETW Ing. Petr
Růžička z firmy BAOBAB s kolegou.

Vycházka SPCCH – září 2013

Zahrádka v říjnu

Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě nad Lesy
zve na

vyprávění doprovázené fotografickou dokumentací

nazvané

„Národní parky Chile
a tajuplný Velikonoční ostrov“

Těmito, pro nás exotickými kraji, nás provedou
manželé Čížkovi

Ve čtvrtek 7. 11. od 15:30 hodin na Místním úřadě.

Přijďte všichni, kdo máte rádi cestování do neznámých krajů.

Dívky tančily na krásném jevišti Kon-
certního sálu Brighton Dome a skvěle
se držely v těžké konkurenci z celého
světa. Soutěž probíhala celý týden
a zúčastnilo se jí téměř 4000 tanečníků
4 věkových kategorií z 25 zemí a soutě-
žilo se v několika stylech tance.
ČR zastupovalo 10 tanečních škol. Ob-
rovským úspěchem je 3. místo Terezie
Rybánske a Eveliny Zafarové za duet
Tanec s čertem. Porazily je pouze ně-
mecké a portugalské konkurentky.

Dívky soutěžily v kategoriích:
1) Balet duo mini ( do 9let)

– Terezie Rybánska
a Evelína Zafarová

2) Balet sólo (do 13let)
– Lucie Šimková

3) Balet duo open (do 26let)
– Daniela Poková
a Dominika Poková

Všechny baletky z Arabesky si užily
nejen své vystoupení, ale i čísla ostat-
ních soutěžících. Bylo se skutečně na
co dívat. Také si prohlédly Londýn
a smočily se v moři na jižním pobřeží
Anglie.
Moc dívkách gratuluji a věřím, že se jim
podaří obstát na soutěži v německém
Selbu, kde proběhne nominace na další
ročník DWC 2014, který se bude konat
v Portugalsku.
V červenci odjelo 40 dětí z Arabesky na
letní baletní soustředění do Jizerských
hor, kde si užívaly nejen krásné pří-
rody, rekreovaly se a bavily, ale také se
zdokonalovaly, pod vedením tří peda-
gogů, v tanci.

Letos v září završila Arabeska třináctý
rok svého působení v Újezdě nad Lesy.

Arabeska se vyznamenala
pokračování ze str. 1

Ze skromných začátků se podařilo vy-
budovat prestižní baletní přípravku,
kam děti s chutí chodí a se zaujetím se
učí základům tohoto estetického
umění. Na svém kontě mají již mnoho
ocenění, které získaly na soutěžích
doma i v zahraničí, některé žákyně
úspěšně studují na Státní konzervatoři
v Praze.
Dnes v Arabesce najdete kromě klasic-
kého a scénického tance také výuku
stepu a moderního tance, který za-
hrnuje Jazz dance a Contemporary. Ne-
zapomíná se ani na hodiny tance pro
dospělé, kteří se mohou přesvědčit jak
tanec blahodárně působí a jaká je to
úžasná komplexní terapie pro lidský or-
ganismus. Přijďte a zatančete si s námi!

Více informací na našich stránkách
www.arabeska.cz, nebo na Facebooku.

D. Poková a Z. Zafarová, Arabeska

Žádost o grant na ošetření Blatovského dubu jsme zpraco-
vali v roce 2012 po dohodě s Odborem životního prostředí
úřaduMČ P21 (dále OŽPD P21) a majitelkou „třetiny stromu“
rostoucí na zahradě. Ačkoli OŽPD P21 nechává stromy na ve-
řejných prostranstvích pravidelně ošetřovat, na mohutnou
korunu Blatovského dubu nestačí ani peníze ani technika.
Grant jsme získali na jaře 2013. Dárci a garanty odbornosti
jsou Nadace Partnerství, Mendlova univerzita v Brně a Spo-
lečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.

Dohodě na termínu ošetření stromu předcházela kompliko-
vaná a zdlouhavá jednání s MHMP, TSK a Policií kvůli tech-
nickému a dopravnímu zabezpečení arboristické práce nad
kolínskou výpadovkou, jichž se ujal vedoucí OŽPD Ing. Bře-
zina.
Samotné ošetření v sobotu 24. 8. se odehrálo vysoko v ko-
runě dubu - na přistavené plošině a na laně – od 9 do 13:30
hod. Koruna Blatovského dubu prosvětlila, zmizely suché
a podezřelé větve a parazitující ochmet, tvar koruny byl za-
chován.
Děkujeme Nadaci Partnerství a Ing. Růžičkovi za poskytnu-
tou službu nejvyšší odbornosti, OŽPD a OMI P21 za pomoc
při organizaci a následně všem, kteří půlku prázdninové so-
boty trávili pod Blatovským dubem. Děkujeme paní Slabo-
chové a paní Kopecké z OŽPD a starostovi Újezda Pavlu
Roušarovi za pomoc při odklízení větví.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo zprostředkovat Blatov-
skému dubu péči, která prodlouží jeho život na extrémně za-
tíženém stanovišti. Jsme rádi, že jsme do Újezda takto
přivedli projekt Zdravé stromy pro zítřek, jehož cílem je pod-
pora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů
a představení arboristické odbornosti na mezinárodní
úrovni.

O arboristice jako o komplexní péči o stromy, včetně kon-

taktů na odborníky v okolí, si můžete více informací najít na
http://www.arboristika.cz/o-nas/o-nas.html
za Újezdský STROM o.s.

text a foto Zita Kazdová

Měsíc říjen je prostřední z podzimních
měsíců a pro mne je takový uklízecí,
kdy zahradu připravujeme na příchod
zimy.
Opět budou rady pouze v heslech:
- uvolněné záhony zryjeme, hroudy ne-
cháme v kusech, usnadní pronikání
vody do země
- pokud chceme hnojit na podzim, měli
bychom použít hnojiva obsahující
draslík a fosfor
- pro zlehčení půdy se někdy používá
popel, na zahradu patří pouze dřevěný
popel, ostatní znečišťují půdu
- výsevem mrkve ke konci října se mů-
žeme vyhnout nepříznivým klimatic-
kým podmínkám na jaře, ale pokud
chcete tento pokus uskutečnit, výsev
musí být proveden těsně před nástu-
pem mrazů
- v druhé polovině října bychom měli
sklidit papriky ze skleníků či fóliovníků,
při nástupu i mírných mrazíků hrozí,
že o ně přijdeme a přírůstky v tomto
čase jsou již minimální
- pokud máme na zahradě kompost,
přeházíme ho ještě před příchodem
mrazů
- říjen je měsíc výsadby ovocných
stromů, na zahrady o ploše do 400m2

bychom měli vysazovat pouze zákrsky
nebo vřetena,
- při výsadbě ovocných stromů na pod-
zim, zastřihujeme pouze poraněné ko-
řeny, ostatní kořeny ponecháme,
vhodné je a nic s tím nezkazíme,
stromky namočit na 24 hod do vody, ke

všem stromkům musíme dát kůly, za-
tloukáme je před výsadbou
- v okrasné zahradě je také čas na vý-
sadbu okrasných stromů a keřů, vysa-
zujeme je do takové hloubky, v jakých
rostly a nezbytná přes zimní období je
nastýlka, tím zamezíme pronikání
mrazu do země, můžeme použít i spa-
dané listí
- výsadbu choulostivých keřů necháme
na jaro, např. komule, třezalka, čilimník
- pozor na řez růží, které nám již rostou
na zahradě, jejich výhony zkrátíme na
polovinu, na konečnou požadovanou
délku je znovu zkrátíme až na jaře
- jiřiny vyrýváme až po přejití prvních
mrazíků, dbáme na to, abychom nepo-
rušily jejich hlízy
- ke konci měsíce vyryjeme i hlízy me-
číků, montbrécií, jakubské lilie, tygřice
paví

Ukázku našich pěstitelských úspěchů
i neúspěchů můžete zhlédnout na

„Výstavě ovoce a zeleniny“
konané ve dnech 4. až 6. října 2013
v našem Areálu snů, Staroújezdská 495

S naší členkou př. Lucií Dlabačovou po-
řádáme další výstavu a to dušičkovou,
která je k navštívení: čtvrtek 24. října
2013 od 12:00 do 17:00 hodin, pátek 25.
října 2013 od 10:00 do 16:00 hodin
a sobota 26. října 2013 od 9:00 do 14:00
hodin.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

Za krásného počasí jsme ve čtvrtek
5. září zahájili naši vycházku výšlapem
na vyhlídkový kopec v Kolodějích. Náš
sportovní výkon měla odměnit vy-
hlídka z vrchu až na Sněžku, Ještěd, Říp
nebo Bezděz. Ranní mlha nám to však
neumožnila. Na kopci se nachází mo-
nument nazvaný Trojmezní brána od
místního výtvarníka Jaroslava Dvořáka.
Je zde i místo, připomínající kamenné
moře. Po krátkém výkladu o historii
obce a zámku jsme se vydali do přileh-
lých Stupic.
Zde jsme byli očekáváni ve Šlechtitel-
ské stanici – SELGEN a.s. Přivítali nás
ing. Hanišová a ing. Pavel Horčička,
který nás celým provozem i provedl. Při
malém občerstvení jsme nejdříve
shlédli film o historii a úspěších šlech-
tění nových odrůd polních plodin, a to
nejen v hlavní šlechtitelské stanici Stu-
pice, ale i v dalších pěti šlechtitelských

stanicích.
Ze Stupic jsme pokračovali po červené
turistické značce do Královic. Na jejich
okraji jsme si dopřáli krátkého odpo-
činku s výkladem o historii obce. Domi-
nantou je kostel sv. Markéty s přilehlým
funkčním hřbitovem. Ke vzniku kostela
se váže pověst, že na tomto místě - pů-
vodně hrádku - se narodila českému
králi Václavovi II. a jeho manželce Jitce
dceraMarkéta. V obci jsme si z povzdálí
prohlédli chátrající tvrz. První zmínky
o ní jsou již ze 14. století. Je třípatrová,
vysoká 20m a oficiálně nepřístupná.
Všech patnáct účastníků se spokojeně,
s dobrým pocitem ze zdravého pohybu
a získání nových informací rozešlo nebo
rozjelo do svých domovů.

Díky Mirce za pečlivě připravený pro-
gram.

M. Šáralová
foto archiv ÚZ

oficiální foto DWC 2013

foto archiv ÚZ
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Okrsek č. 759 – jídelna základní školy
Polesná čp. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Barchovická, Bečvářská, Bělušická, Borovská, Brzická,
Budčická, Čankovská, Čekanovská, Čenovická čp. 138,
190, 1026, 1027, 1140, 1400, 1445, 1589, 2167,
2316, 2340, Čížovská čp. 382, 1211, 1212, 1253,
1252, 1264, 1265, 1503, 1787, Načeradecká,
Načešická, Nahořanská, Nadějovská, Nechvalická,
Nesměřická, Nespecká, Netínská, Netušilská,
Novohradská, Novolhotská, Pilovská čp. 216, 322, 324,
325, 333, 359, 370, 374, 377, 408, 411, 511, 1256,
1359, 1364, 1405, 1511, 1557, 1578, 1729, 1730,
1731, 2438, 2547, Polepká, Polesná čp. 181, 195,
197, 264, 265, 1283, Poličanská, Starokolínská čp.
302, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 327, 345, 348,
349, 354, 403, 1078, 1143, 1144, 2230

Okrsek č. 760 – jídelna základní školy
Polesná č.p. 1690
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská, Čelkovická,
Čenovická čp. 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141,
2142, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150,
2151, 2152, 2153, 2511, Čentická, Čížovská čp. 35,
145, 159, 193, 199, 255, 990, 1042, 1074, 1352,
1398, 1408, 1423, 1517, 1532, 1586, 2317, 2603,
Dědická čp. 34, 205, 211, 212, 240, 243, 287, 293,
483, 987, 1418, 1455, 1575, Dobrovická čp. 233,
1894, Dobřichovská čp. 73, 76, 82, 227, 253, 257,
258, 295, 435, 466, 485,486, 509, 1201, 1202, 1203,
1504, 1547, 2543, Domanovická čp. 39, 71, 72, 267,
289, 454, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214,
1215, 1217, 1218, 1219, 1224, 1225, 1282, 1465,
2341, 2342, 2343, 2344, 2479, 2480, 2481, Ochozská,
Okenská, Onšovecká, Oplanská čp. 160, 161, 163, 169,
1443, 1862, 2170, 2216, 2246, 2333, 2349, 2389,
2441, 2545, 2554, 2614, Pilovská čp. 133,156, 194,
254, 445, 1288, 2026, 2066, Plhovská, Podlužanská,
Polenská, Polesná čp. 1690, Polešovická,
Políkenská, Poříčská, Račiněveská čp. 176, 235, 296,
1329, 2444, 2535, 2536, 2541, 2542, 2544, 2566,
2567, Radimská, Ranská, Rápošovská 17, 74, 77, 78,
81, 88, 110, 151, 158, 167, 282, 447, 1004, 1151,
2350, 2287, Ratajská čp. 89, 270, 1254, 1255, 1274,
1276, 1329, 1344, 1585, 2556, Starokolínská čp. 32,
40, 101, 131, 132, 174, 178, 183, 192, 220, 238, 242,
292, 311, 315, 317, 407, 425, 1305, 1488, 1510,
1568, 1685, 2529

Okrsek č. 761 – zasedací síň úřadu MČ
Staroklánovická č.p. 260
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Hodkovská čp. 496, 1015, 1331, 1342, 1347, 1410,
1420, 1498, 1572, 1853, 2558, č.ev. 90, Holšická čp.
262, 288, 290, 477, 1012, 1013, 1088, 1090, 1171,

1172, 1173, 1244, 1327,1348, 1365, 1372, 1395,
1403, 1413, Hrádková čp. 530, 531, 532, 539, 547,
1006, 1007, 1016, 1110, 1135, 1165, 1262, 1275,
1302, 1328, 1345, 1497, 1536, 1558, 1594, 1599,
1803, 2550, č. ev. 183 Hulická čp. 241, 271, 508, 523,
538, 548, 1001, 1003, 1089, 1139, 1287, 1374, 1449,
1468, 1469, 1535, 1576, 2393, č.ev. 194, Chabeřická,
Chmelická čp. 510, 578, 579, 580, 581, 601, 613, 614,
615, 619, 630, 697, 1070, 1133, 1338, 1356, 1367,
1379, 1386, 1545, 1563, 2345, Chotěnovská čp. 604,
606, 607, 634, 635, 680, 997, 999, 1054, 1154, 1155,
1337, 1343, 1351, 1369, 1376, 1381, 1424, 1441,
1453, 1533, 1543, 1566, 1822, 2526, 2540
Chotouchovská, Chvalečská čp. 1258, Novosibřinská
čp. 97, 100, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 140, 173,
206, 210, 459, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596,
1296 , Polesná čp. 90, 2229, Soběšínská,
Staroklánovická, Starokolínská čp. 48, 84, 85, 95, 96,
98, 117, 128, 136, 144, 155, 162, 182, 189, 482,
Sudějovická čp. 406, 1389, 1399, 2602, č.ev. 208,
Toušická čp. 569, 572, 573, 574, 575, 1077, 1152,
Třebětínská, Tuchotická, Týnecká, Velebného čp. 1034,
1035, 1036, 1037, 1142, 1821, 2306, Zaříčanská čp.
597, 640, 642, 643, 645, 646, 653, 1166

Okrsek č. 762 – polyfunkční dům
Staroújezdská 2300
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Bromova, Dědická čp. 57, 63, 67, 142, 150, 1179,
1534, 1579, Dobrovická čp. 58, 177, 524, 1595, č.ev.
55, Dobřichovská čp. 147, 148, Domanovická č.p. 512,
513, 527, 1025, 1073, 1106, 1109, 1120, 1122, 1125,
1126, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738,
1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,
1747, 1748, 1749, 1889, 2595, č.ev. 405, Donínská,
Dražická, Druhanická, Dubinská, Hořejšího, Chmelická
čp. 75, 92, 552, 553, 556, 1129, 2473, Chotěnovská
čp. 200, 215, 1484, 1485, 1546, 2546, Chvalečská čp.
1259, Chyjická, Ježovická, Na Božkovně, Oplanská čp.
278, 284, 2291, 2339, Račiněveská čp. 1887,
Rápošovská čp. 108, 979, 1884, 2311, Ratajská čp.
143, 146, 149, 221, 222, 270, 464, 504, 505, 507,
1267, Ratbořská, Ročovská, Rohozecká, Roklova,
Rozhovická, Rožmitálská, Starokolínská čp. 42, 54, 59,
66, Staroújezdská, Šlitrova, Talmberská, Toušická čp.
546, 550, 557, 558, 560, 562, 564, 565, 566, 1310,
1452, 1473, 2555, č.ev. 248, 256, Velebného čp. 1961,
1962, 1963, 1964, Vobrubova, Weissova, Zaříčanská
čp. 654,

Okrsek č. 763 – mateřská škola
Lišická č.p. 1502, pavilon 1
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:

Hodkovská čp. 245, 286, 493, 500, 1079, 1163, 1187,
1188, 1189, 1190, 1200, 1210, 1226, 1291, 1292,
1852, 1856, 2332, 2405, 2518, 2559, 2573, 2598, č.

Volby do Parlamentu České republiky
Seznam volebních okrsků Praha 21

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volební obvod Praha 21 – Újezd nad Lesy, je rozdělen do
osmi volebních okrsků. Voliči volí v okrsku příslušném jejich trvalému
bydlišti. Adresa volební místnosti je vyznačena na doručovací obálce,
která bude voliči doručena nejpozději do 22. 10. 2013, pokud nebude
termín doručení dodatečně prodloužen. Volbu může volič provést i jinde

v ČR, nebo na vybraných zastupitelských úřadech v zahraničí, na základě
voličského průkazu. Voličské průkazy se budou vydávat v úředních hodi-
nách od 10. 10. 2013 na odboru občansko správním, evidence obyvatel,
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260. Voliči, kteří v prezidentských volbách
volili ve staré knihovně v ulici Lomecké, nyní budou volit v MŠ Sedmi-
kráska v Lišické ulici, v nově otevřeném pavilonu.

V. Saitz, tajemník ÚMČ Praha 21

ev. 81, Holínská, Holšická čp. 259, 463, 492, 535, 720,
757, 1010, 1021, 1024, 1029, 1052, 1066, 1069,
1072, 1130, 1174, 1198, 1332, 1334, 1411, 1412,
1426, 1427, 1458, 1459, 1496, 1541, 1542, 1551,
1552, 1593, 2154, 2155, 2176, 2220, 2224, 2233,
2382, 2518, 2553, 2574, 2594, č. ev. 130, 163,
Hrádková čp. 248, 275, 294, 467, 518, 536, 549,
1011, 1017, 1095, 1111, 1237, 1238, 1261, 1271,
1290, 1294, 1346, 1354, 1355, 1406, 1409, 1447,
1450, 1500, 1582, 1897, 2169, 2174, 2179, 2247,
2299, 2303, 2362, 2447, 2533, č.ev. 181, Hulická čp.
246, 279, 456, 494, 515, 516, 517, 977, 980, 981,
1131, 1153, 1158, 1223, 1239, 1241, 1249, 1281,
1289, 1297, 1298, 1312, 1313, 1350, 1361, 1368,
1415, 1537,1814, 2360, č. ev., 190, 194, 410,
Kácovská, Kalská, Klešická, Kojická, Kynická,
Novosibřinská čp. 102, 103, 105, 106, 115, 116, 119,
123, 124, 153, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 722, 728, 729, 733, 734, 735, 852, 853,
855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 865,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,
885, 973, 978, 1014, 1104, 1107, 1199, 1229, 1236,
1245, 1277, 1315, 1318, 1320, 1380, 1383, 1467,
1475, 1501, 2236, 2266, 2571, Sudějovická čp. 251,
1162, 1428, 2226, 2353, 2380, Sulovická, Svojšická,
Valdovská, Valská, Vanická, Veletovská, Velimská,
Veská, Vlkanovská, Vranická, Všeňská,

Okrsek č. 764 – mateřská škola
Lišická č.p. 1502, pavilon 2
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Rohožnická čp. 261, 600, 801, 802, 803,804, 866,
867, 869, 870, 1257, 1260, 1270, 2600,
Lánovská, Lišická, Lomecká, Lozická, Lstibořská,
Lukovská, Luníkovská, Lutínská, Zalešanská, Zámělská,
Zápolská, Zaříčanská čp. 657, 659, 664, 693, 1819,
1866, 2354, 2397, 2398, 2446, Zbyslavská,
Zbýšovská, Zbytínská, Zlivská

Okrsek č. 765 – středisko osobní hygieny
(SOH)
Živonínská 1630
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Měšínská, Miletická, Rohožnická čp. 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, Žíšovská,
Živonínská, Žiželická, Žlebská

Okrsek č. 766 – mateřská škola – Žárovická
č.p.1653
Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Machovická, Malešovská, Malotická, Novosibřinská
čp.972, Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská,
Žichlínská
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603 435 950

www.zeleni.cz
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Křížovka nad Lesy

Blýskání se na lepší časy?
Za celé volební období se mi ještě ne-
stalo, že bych mohl souhlasit s politi-
kou p. Hartmana a jeho uskupením
„Otevřený“ Újezd (OÚ), které reprezen-
tuje spolu se starostou Roušarem a rad-
ním Vlachem. Ale po přečtení jeho
komentáře v sloupku zastupitelů v ÚZ
ze září 2013mi nezbývá, než mu dát za
pravdu. Články zastupitele Sikače,
místostarostů Čechové (TOP 09) a Sle-
záka (ČSSD) uvedené tamtéž jsou
opravdu, jak p. Hartman trefně napsal,
„texty připomínající obsahem i tónem
štvavé a „stoprocentně pravdivé” pro-
pagandistické články z 50. let a nejsou
dobrou vizitkou přispěvatelů“. Kde se
v něm vzalo toto náhlé prozření nevím,
ale doufám, že mu to vydrží. Jen je
škoda, že si toho nevšiml už dávno
a doposud Čechovou i Slezáka svým
hlasem drží u moci, speciálně s ohle-

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

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

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

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně zpracovat účetnictví
(včetně mezd a personalistiky), dále daňovou evidenci , veškerá daňová
přiznání (vč.optimalizace daňové povinnosti, daňového poradenství
a auditu) obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o., Třebětínská 591,19016 Praha 9-Újezd n.Lesy
Mail: lucie.machalickova©allfingroup.cz, tel.:606 638 435

dvorack© volny.cz, tel.: 777 242 643

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

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

dem na minulost Slezáka a jeho pře-
dlistopadové zásahy na Václavském
nám. při Palachově týdnu. Možná se
blýská na lepší časy a p. Hartman a OÚ
najdou odvahu se odstřihnout od těch-
to lidí a postaví se stylu, který do ÚZ,
který si platí všichni občané Újezdu
n/L, zavedli právě oni dva. Panu Hart-
manovi držím palce, aby jeho kritická
slova do vlastních řad nebyla jen osa-
mělým výkřikem, ale aby opravdu začal
podporovat z titulu své funkce zastupi-
tele pouze ty, kteří myslí na prospěch
Újezdu a ne na prospěch vlastní. Pane
Hartmane, mnoho zdaru.
P.S. Jenom doufám, že se nezalekne své
odvahy a po zpracování výše uvede-
nými osobami si nezačne sypat popel
na hlavu a vysvětlovat, že tím vlastně
myslel někoho úplně jiného.

Ing. Jiří Lameš

1. Afroasiat
2. Jméno Švejka
3. Jméno spisovatele

Hrabala
4. Lesní šelma
5. Římsky 2013
6. Překážet
7. Oskarový film

J. Svěráka
8. Roční období
9. Náhlý sesuv sněhu
10. Světec z rodu

Slavníkovců
11. Otec knížete

Břetislava
12. Skutek
13. Divadelní závěs
14. Noční motýl

28.10.1938 byl slavnostně odhalen v parku u školy
pomník prvního prezidenta T.G.Masaryka. Byl posta-
ven z prostředků obce. Autorem pomníku byl újezd-
ský občan, akademický sochař (tajenka). Když musela
být za okupace busta i s nápisem odstraněna, sochař
(tajenka) ji ukryl a jako náhradu pořídil na podstavec
sošku Amora. Po válce v roce 1945 se busta TGM vrá-
tila zpátky na původní podstavec. Po roce 1948 se
busta střídavě ,, ztrácela a objevovala “, až v roce 1990
se trvale vrátila na své místo před školou.

Zdroj: Střípky z újezdské historie, M. a A. Tomeidesovi

Tajenka: BohumilZvěřina

Výstava měsíce OLDŘICH M. a PAVEL DUFEK - „ DUFCI 2013“
Oldřich M. Dufek svoji výstavu zaměřuje převážně na motivy z Klánovic. Společně s ním
vystavuje i jeho syn Pavel. Vernisáž, která se koná v úterý 1. 10. v 19:00, doprovodí hrou
na sitár přední český sitárista Ladislav Brom.

Kino 2. 10. středa, 20:00 MILLEROVI NA TRIPU
Vtipný příběh malého drogového dealera. USA/2013/komedie, krimi/od 15 let/titulky

Akce měsíce 6. 10. neděle, 15:00 AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU
Startujeme z parčíku KC Nová Beseda. Společně projdeme trasu dlouhou více než 2 km.
Po návratu se můžete těšit na Avon beauty stany s líčením a další akce pro celou rodinu.

Koncert 7. 10. pondělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

Kurz 8. 10. úterý, 19:30 ŠÁTKOMÁNIE aneb 12 uzlů ke kráse
Nevíte, co se šátkem ve svém šuplíku? 12 originálních uzlů osvěží Váš šatník!

Kino 9. 10. středa, 20:00 DONŠAJNI
Komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám. ČR/2013/komedie/od 12 let Režie: J. Menzel

Divadlo pro děti 13. 10. ne, 16:00 a 14. 10. po, 10:00 RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
Dramatizace známé pohádky A. Lindgrenové vypráví příběh o přátelství Ronji a Birka.

Kino 14. 10. pondělí, 20:00 DIANA
Jen málokdo zná skutečnou Dianu. UK, USA, SE/2013/životopisný, drama/ titulky

Cestopisná přednáška 15. 10. úterý, 19:30 KANADSKÉ ROCKIES
Cestovatelé K. a Z. Šteflovi se přijdou podělit o zážitky a zkušenosti z cest po Kanadě.

Kino 16. 10. středa, 20:00 HRA NA HRANĚ
Tento thriller není jenom o kartách, hazardovat se bude spíš se životem. USA/2013/krimi,
drama, thriller/91 min/přístupný od 15 let/české titulky

Kino pro děti 20. 10. neděle, 16:00 JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Vtipy nabité dobrodružství. ES/2013/animovaný, rodinný/90 min/český dabing

Koncert 23. 10. středa, 20:00 LENKA DUSILOVÁ SÓLO
Několikanásobná zpěvačka roku vás pomocí svého hlasu, kytary a hájemství krabiček
provede svým současným repertoárem.

Kino 24. 10. čtvrtek, 20:00 KAMEŇÁK 4
Po deseti letech se nám opět představují hrdinové městečka Kameňákov. ČR/2013/ko-
medie/přístupný od 15 let

Kino 30. 10. středa, 20:00 RIVALOVÉ
Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. USA, UK,
DE/2013/životopisný, akční/123 min/přístupný od 12 let/české titulky

Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00 (začátečníci) a 18:00-19:00 (pokročilí)

Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2014 FOOTBAG (hakisak)
16:00-17:00

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou),

e-mail: info@kcnovabeseda.cz

PROGRAM říjen 2013

... jsme NADOSAH

ROZNOS ZPRAVODAJE
V září došla redakci a Úřadu řada stíž-
ností na roznos Újezdského Zpravo-
daje Českou poštou. Řada občanů,
celé ulice a oblasti Újezda byly bez
Zpravodaje. Požádali jsme o vyjádření
Českou poštu a od vedoucí doručova-
telek Ledvinové jsme se dozvěděli, že
situace vznikla pochybením jednot-
livců při roznosu. To bylo řešeno fi-
nančním postihem a vytýkacími dopisy
příslušným pracovníkům. Nejde o po-
štovní doručovatelky, ale brigádníky,
pracující na roznosu tiskovin. Dále
ÚMČ Praha 21 požaduje od České
pošty vrácení peněz za zářijový roz-
nos.
Aby se situace neopakovala, bude pro-
váděna důsledná kontrola roznosu
(doposud byla prováděna pouze na-
mátková), k součinnosti budou vy-
zvány i doručovatelky, jejichž pro-
střednictvím také získáme informace
o správnosti doručení. Žádáme i naše
čtenáře, aby neváhali a upozornili nás
v případě, že by se jim Zpravodaj opět
nedostal do poštovních schránek.

Lucie Černá
redakce@praha21.cz

placená inzerce
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., 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

PŘIJMEME DO KVĚTINÁŘSTVÍ v Újezdu n. L.

šikovnou, spolehlivou, kreativní PRODAVAČKU
s velice kladným vztahem ke květinám. Nejlépe s více
než 2letou praxí, ale není podmínkou na pol. úvazek,
brigádně a ranní směny. Platové ohodnocení dle odvené
práce. Nabízíme příjemné prostředí a dob. kolektiv. 

Volejte na 608 982 711

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
* rodinná firma s dlouholetou tradicí

* kvalitní práce vlastními zaměstnanci

vyučenými v příslušném oboru

* realizace staveb na klíč

* pasivní domy, nízkoenerge"cké domy, kryté

soukromé bazény

* rekonstrukce rodinných domů

* rekonstrukce plochých střech, balkonů a

teras

* zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnos".

KVALITA  JE  U  NÁS  NA  PRVNÍM  MÍSTĚ.
Kancelář: Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice

Tel.:  286 588 963, mob. tel.: 603 413 180

e-mail : northtech@northtech.cz

www.northtech.cz

ZKUŠENÁ LEKTORKA NABÍZÍ VÝUKU
ANGLIČTINY A RUŠTINY.

TAKÉ ČEŠTINY PRO CIZINCE.
www.wellness.lea@centrum.cz

tel: 721 041 330

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

HODINOVÝ MANŽEL
drobné opravy v domácnostech, údržba

zahrad a mnoho dalších služeb dle dohody
www.domaciopravy.cz          Újezd nad Lesy
petariha@email.cz mobil 733 541 242

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
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Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 11. října 2013.

Soukromá školka 

MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby  za dostupnou cenu. Naše školka
je zařazena v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, individuální přístup,
ZOO koutek, zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, jízda na koních
s prvky hipoterapie,  dětská joga, hra na zobcovou flétnu, hudebně – po-
hybové činnos;, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, 2 x měsíčně di-
vadelní představení, návštěvy solné jeskyně, logopedická prevence,

pravidelná prevence krátkozrakos;, odborné konzultace
psychologa, testy věkové zralos�.

Měsíční školné pro celodenní program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel. čísle 
736 769 720, 731 182 122         
www.minisvetukrtecka.cz

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. Objevte kouzlo realit! 

Újezdský Zpravodaj 10/2013, placená inzerce


