
K A L E N D á R I U M

Přátelům a pomocníkům Klánovického
lesa s radostí sdělujeme, že změna
územního plánu, která chrání státní
pozemky v Klánovickém lese jako lesní
plochu bez možnosti stavby golfového
areálu, byla po osmi letech konečně
schválena.
Děkujeme zastupitelům Hl.m. Prahy, že
svým hlasováním dne 28. 2. 2013 prak-
ticky znemožnili pokračování tlaku na
přeměnu části přírodního parku a pří-
rodní rezervace na soukromý sportovní
areál.
Děkujeme starostovi a Radě MČ P21
a starostovi a Radě MČ Praha–Klánovice,
že od komunálních voleb v r. 2010 po-
máhali místním občanům a občanským
iniciativám při obhájení veřejného záj-
mu na zachování celistvosti Klánovic-
kého lesa.
Děkujeme vám všem, kteří jste zůstali
našemu lesu věrní a podle svých mož-
ností a schopností mu celou dobu vše-
možně pomáhali. Bez účinné spolu-
práce laické a odborné veřejnosti
a mnohaletého osobního nasazení by
nebylo dosažení tohoto velikého vítěz-
ství Klánovického lesa, zdravého ro-
zumu a občanské společnosti možné.

Újezdský STROM o.s.
Občanské sdružení za Klánovický les OSZKL

Informace o historii ohrožení lesa a stále probíhají-
cích řízeních a dalších úkolech najdete na
www.ujezdskystrom.info , www.klanovicky-les.cz

4. 4. „Deset prvních dam republiky“, SPCCH pořádá od 15:30 hod před
nášku PhDr. Aleny Karkulové, zasedací místnost ÚMČ

5. 4. Taneční zábava, živá hudba – kapela Šarm, od 20:00 hod, Danceport
Ukázky společenských tanců

6. 4. Velikonoční prodejní výstava, 10:00 – 18:00 hod, Areál zahrádkářů,
Staroújezdská 495.
Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Slovan Kunratice, od 16:30 hod
Diskotéka s hudbou převážně z přelomu 70. a 80. let minulého století.
DJ PD, od 20:30 hod, Danceport

7. 4. Fotbal FK Újezd n.L. Muži A x Doní Počernice, od 16:30 hod
8. 4. Akademie volného času, 10:00–12:00 hod v budově ÚMČ,

dále každé pondělí v měsíci
11. 4. „Barrandov – Hollywood východu“, SPCCH zve na vycházku,

sraz v 10:30 hod na zast. busu 105 – Filmové ateliéry
12. 4. Koncert Marcely Holanové, od 19:30 hod v Polyfunkčním domě.

Večer s výukou SALSA + BACHATA, Ondra Peša a Helena Wojdylová,
Danceport

13. 4. Velikonoční prodejní výstava, 10:00–18:00 hod, Areál zahrádkářů,
Staroújezdská 495.
DISCO, hrajeme na přání DJ MÍRA, od 20:30 hod–0:30 hod, Danceport.
Akce: pro dámy vstup zdarma
Úklid lesa – Újezdský STROM, 9:30 hod sraz před Smolíkem. Po práci
si opečeme buřty. Pozor, změna termínu z důvodu nepřízně počasí!

14. 4. Fotbal FK Újezd n.L. St. dorost x Zličín, od 16:30 hod
15. 4. „Trénování paměti s Libuškou“, od 15:00 hod v budově ÚMČ,

pořádá SPCCH, dále 13. 5. a 17. 6.
17. 4. Filmový klub, od 19:00 hod v divadelním sále Masarykovy ZŠ
18. 4. „Hotel mezi dvěma světy“, SPCCH zve od 19:30 hod do Divadla na

Fidlovačce, v 18:00 hod odjezd autobusu z Rohožníku, cena 200,-Kč
19. 4. Diskotéka s hudbou převážně z přelomu 70. a 80. let minulého století,

DJ PD, od 20:30 hod
20. 4. „Loupežníci na Vidrholci“, vernisáž výstavy od 10:00 hod

v Újezdském muzeu
Jarní bazárek, od 10:00 hod v Centru pro rodinu Neposeda, Lomecká ul.
Kolem Klepce na kole, cyklovýlet, sraz v 10:30 hod u budovy ÚMČ
Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Újezd Praha 4, od 17:00 hod

21. 4. Fotbal FK Újezd n.L. Muži A x PSK Union Strašnice, od 17:00 hod
24. 4. Vycházka SD na Nové Dvory. 14:00 – 18:00 hod, sraz u fotbalového

hřiště Blatov, (zastávka busu č. 260).
26. 4. Den Země, pořádá OŽPD ÚMČ Praha 21, bližší informace na str. 3

Výuka tance PASO DOBLE pro páry i jednotlivce, od 20:00–23:00 hod,
vyučují Martin a Lucka, Danceport

27. 4. Výlet „Žirovnice, zahrada Vysočiny“, odjezd v 7:00 hod od Lidlu,
záloha 200,-Kč, na shledanou se těší ČZS

28. 4. Fotbal FK Újezd n.L. St. dorost x Junior Praha, od 17:00 hod
29. 4. Recitál Tomáše Černého, od 19:00 hod v Divadelním sále MZŠ.
30. 4. Čarodějnice, od 15:00 hod pro děti, do 1. 5. pro dospělé,

na Multifunkčním hřišti. Zve ÚMČ, Veselý Újezd a Maminy.
4. 5. Fotbal FK Újezd n.L. Muži B x Šeberov, od 17:00 hod
5. 5. Fotbal FK Újezd n.L. Muži A x Hostivař, od 17:00 hod
8. 5. Slavnostní připomenutí konce 2. světové války a předání ocenění

Čestný občan a Občan roku. Zve ÚMČ od 10:00 hod před budovou
Masarykovy ZŠ

Kalendárium veřejných projednání:

8. 4. VP07: Veřejné projednávání Chmelické ulice
17:00 hod, zasedací místnost ÚMČ

15. 4. VP06: Veřejné fórum aneb Váš názor – podnět
– řešení, 18:00 hod, sál Polyfunkčního domu

17. 4. VP08: „Čaj o páté se starostou“, Veřejné pro-
jednání návrhu zadání Územního plánu hlavního
města Prahy (Metropolitního plánu),
17:00 hod, zasedací místnost ÚMČ

29. 4. VP09: Koncepce školství do roku 2019
18:00 hod, sál Polyfunkčního domu

Není tunel jako tunel

Oživme vousaté anekdoty o rádiu Je-
revan, které vysílalo různé senzační
informace, jež ovšem bylo potřeba
uvádět na pravou míru. Například:
„Rádio Jerevan hlásí, že Ivan Ivanovič
vyhrál v loterii luxusní osobní auto-
mobil.“ Něco na tom je, ale nebyl to
Ivan Ivanovič, ale Nikolaj Nikolajevič,
nebyl to osobní automobil, ale kolo,
a on ho nevyhrál, ale ukradli mu ho.
V podobném duchu občas informuje
jedno nejmenované lokální periodi-
kum – v poslední době se například
objevila zpráva, že místní úřad vytu-
neloval fondy za 2,5 milionu a tyto pe-
níze utratil za různá elektronická
zařízení. … a tak jsme položili staros-
tovi pár dotěrných otázek:

Skutečně utratí úřad 2,5 mil. Kč za ta-
blety pro zastupitele a vývoj soft-
ware? Proč raději neopravíte silnice?!
Jak jste na takový nesmysl přišla?

Z článku Tunel za 2,5 ml. Kč v Újezdu
nad Lesy, který napsal pan Lameš ve
Svobodných újezdských listech ...
Aha, tak to už ani nemusíte pokračo-
vat... Pravda je jako obvykle dosti od-
lišná od toho, co se v těchto listech
píše. Název článku je mediálně vděč-
ný, ale o žádný tunel se nejedná. Na
základě výzvy k čerpání dotace ze
strukturálních fondů EU na podporu
elektronizace úředních agend jsme
zpracovali žádost na financování pro-
jektu s pracovním názvem eÚjezd,
který by měl řešit elekronickou ko-
munikaci občanů s úřadem.

Není to trochu utopie?
Není. Úřady dnes samy ani nemají
přehled, jaké agendy vedou nebo vést
mají! Víte kolik se dnes ve veřejné
správě zpracovává agend? Agend je
kolem 400, činností přes 6 tisíc. Náš
úřad z nich zpracovává „pouze“ stov-
ky. Víte, že vedeme evidenci váleč-
ných hrobů? V blízké budoucnosti se
chystá opravdová revoluce v pojetí
státní správy. Přichází nejen základní
registry agend, ale i doba, kdy každý
úředník a občan bude mít svou dato-
vou schránku. V rámci transparent-
ního výkonu veřejné správy pak bude
mít občan přístup k veřejným částem
agend a možnost vyřizovat si věci
z pohodlí svého domova.

Agenda válečných hrobů asi nebude
ten nejpraktičtější případ.
Souhlasím s Vámi, že není. Chtěl jsem
ukázat ten rozměr agend. Uvedu lepší
příklad: budete se moci přihlásit k od-
běru informací ze stavebního úřadu o
řízeních v nejbližším okolí Vašeho
bydliště. To, co vás zajímá, nebudete
muset hledat pouze na úřední desce
jako nyní. Často si musíte údaje do-
hledat na internetu pouze podle ka-
tastrálního čísla a teprve pak zjistíte,
zda Vás toto řízení zajímá. To je dost
komplikované. A další příklad: již více
než dva roky máme na webu kopie
všech smluv, které například řeší bře-
mena na přípojky. Vytvoříme mapu
s fotodokumentací, která propojí in-
formace stavu komunikace před vy-
budováním přípojky, následně pak se

stavem po realizaci. Takto bude umož-
něna lepší správa a kontrola a případné
potíže bude možno včas řešit.

To bude zajímavá služba.. a jak s tím
souvisejí tablety pro zastupitele?
Zastupitelstvo na zasedání projednává
materiály, které v papírové podobě, od
přípravy až do uvedení do praxe spo-
třebují „půlku lesa“. V projektu jsme po-
čítali s notebookem nebo tabletem pro
každého zastupitele, abychom papíro-
vání omezili. Zároveň již nyní řada za-
stupitelů používá své osobní note-
booky a tím se náklady projektu sníží.

Vím, že jste říkal, že Rada již svá jed-
nání vede elektronicky.
Více než rok již nejsou materiály pro
Radu tištěny, ale zasílány elektronicky.
Na zasedání jsou elekronicky také pro-
jednávány. Navíc všichni jsme použili
vlastní počítače či tablety, úřad žádné
počítače nepořizoval.

eÚjezd bude jiný?
Počítá se také s umístěním dvou kiosků
(veřejně přístupných počítačů, právě je
podobný k vidění vedle knihovny). Jed-
noho na úřadě a druhého veřejně 24
hodin dostupného v podloubí Polyfunk-
čního domu. Dále pak chceme elektro-
nickou úřední desku nebo mobilní
aplikaci k získávání informací z úřadu,
ale i na posílání podnětů k opravám či
úklidu. Aplikace umožní také občanům
například hlasovat a zapojit se do spo-
lurozhodování v naší MČ.

Je to ale opravdu tak velká priorita, že
je eÚjezd důležitější, než zalátání roz-
bité silnice?
Ta otázka zní jinak! Ve skutečnosti my
ty peníze nemáme, žádáme o ně. Každá
grantová výzva se týká určité oblasti.
Tato řeší elektronizaci agend, kde těžko
můžeme uplatnit naše rozbité ulice. Až
bude vypsán grant na rozbité komuni-
kace, věřte mi, že budeme první, kdo
o něj zažádá! Pro Újezd je ale i tento pro-
jekt přínosem, proto jsme jej zpracovali
a o finanční podporu žádáme. Pokud
peníze získáme, projdou všichni doda-
vatelé systému veřejnou soutěží, zcela
transparentně a s cílem získat co nej-
levnějšího. Výhodou každé získané do-
tace je, že obec vloží do projektu asi tak
jednu desetinu nákladů a ostatní máme
šanci získat z EU. V budoucnosti takto
budeme žádat o prostředky na kame-
rový systém, cyklostezky, silnice či části
kanalizace. Čekáme, až konkrétní gran-
tové výzvy budou vyhlášeny, protože
toto jsou projekty, na které zatím z vlast-
ních prostředků nedosáhneme.

Takže eÚjezd není tunel?
Rozhodně není. Je smutné, že se opo-
zice tímto způsobem sama definuje
a uchyluje se k bulvárním praktikám.
Normální jednání a komunikace mezi
všemi zastupiteli by nám v Újezdě pro-
spěla stokrát víc. Kromě toho je to in-
formace záměrně zkreslená, tak aby
z nás udělala hlupáky. Zastupitelé - tedy
i vydavatel onoho periodika - všechny
informace znají a hlasovali o nich. Ve
skutečnosti se nejedná o vytunelovaný
fond, ale o grant vyhlášený právě k to-
muto účelu a peníze získané tímto způ-
sobem se na nic jiného použít nedají.

ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21

ZPRAVODAJduben 2013

z d a r m a

Pokud by se použily např. na opravu
chodníků, musel by úřad peníze vrátit
a byl by ještě dále sankcionován. Ne-
jedná se ani o prostý nákup techniky,
to by byla hloupost. Jde nám o to, že
teď je možnost získat grant na něco, co
by v budoucnosti musela MČ draze
nakoupit za své. eÚjezd je ambiciózní
projekt, ale hledí do budoucnosti
a rozhodně za to stojí.

Děkuji za rozhovor, L. Černá

První velikonoční dílna
Rozhodli jsem se příchod jara trochu podpořit a uspořádali
Velikonoční dílnu k navození vhodné atmosféry. Zdařilo se
a 21. března odpoledne zavítali návštěvníci zajímavé akce
do Újezdského muzea. Komise sociální politiky a zdravot-
nictví ve spolupráci s o.s. Neposeda připravili pěkný pro-
gram.Účast byla hojná. Přišli si zde na své ti nejmenší, kteří
i s rodiči vyráběli zdobené kornoutky, malovali a omotávali
bavlnkami vajíčka, zdobili květináče a zasévali osení. Ani
fantazii dříve narozených se meze nekladly. Zapojili se do
výroby velikonočních kuřátek. Pro ty zručnější tu bylo ma-
lování a výroba kraslic dírkovací metodou. Nechybělo ani
zdobení perníčků jarními motivy. Nejdůležitější byla ovšem
dobrá nálada a radost z tvoření. Hotové výrobky si návštěv-
níci odnášeli domů a mohli tak potěšit své blízké velikonoč-
ním dárkem. Více napoví rozzářené oči a úsměv na rtech
našich malých velkých „umělců“.

Text a foto za KSPZ Mgr. Zuzana Semerádová

Les zůstane
celý

Obrázek malovaly děti 1. B pod
vedením své učitelky Mgr. Jitky Chmelikové

Den Země str. 3
Chlapi sobě str. 4 a 5
ÚZ má pokračování v elektronické verzi na www.praha21.cz
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V měsíci březnu byli oceněni naši čte-
náři, kteří si za rok 2012 půjčili a pře-
četli nejvíc knih.
Tři dospělí a tři děti získali poukázky na
nákup knih do Knihkupectví nad Lesy
v celkové hodnotě 1.200,- Kč. Nejpilnější
dospělá čtenářka si za rok 2012 půjčila
355 knih a nejpilnější dětská čtenářka
měla knih 134. Všem oceněným čtená-
řům gratulujeme!

Během měsíce března knihovnu na-
vštívily děti ze státních i soukromých
školek. Děti se seznámily s činností kni-
hovny, prohlédly si knížky, z některých
knížek paní učitelky přečetly krátké po-

Setkání
městských
částí Prahy

v Újezdě n. L.
Setkání městských částí Prahy pořá-
dala naše Městská část Praha 21 ve
čtvrtek 7. března 2013 ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR a Uni-
verzitou Palackého v Olomouci.
Tématem setkání byla realizace místní
Agendy 21 na úrovni městských částí,
strategický rozvoj či podpora pohybo-
vých aktivit. Úspěšné akce se účastnilo
49 zástupců ze 14 městských částí,
Magistrátu hl. města Prahy, obcí a ne-
ziskových organizací. Újezd nad Lesy
a jeho aktivity prezentovali starosta
RNDr. Pavel Roušar, pracovníci o.s. Ne-
poseda a

Iva Hájková,
vedoucí odboru OŠKMA21.

Úplný text tiskové zprávy čtěte na
www.praha21.cz

Petr Duchek / VV
Zvu vás na ojedinělý operní recitál Tomáše Černého, špičku současné české te-
norové scény. Pro nás to bude novinka v místní kultuře, pro Tomáše první za-
stavení v Újezdě. Bude-li vystoupení úspěšné, určitě se pustím do vyjednávání
s dalšími hvězdami. Nenechte si tedy premiéru utéct. Vstupenky atd. viz Ka-
lendárium a SÚL č. 7. Radní a navíc předseda školské rady Vlach v minulém ÚZ
vymyšleně obvinil VV a ODS, že zarazily starostovi besedy o morálce v ZŠ. Ne
starostovi, ale ZŠ je zarazila Česká školní inspekce (ČSI)! Důvod? Dvojí porušení
školského zákona (ŠZ)! Rodiče totiž mají být například předem informováni
a mají právo nesouhlasit s kazatelskou činností starosty – působením na jejich
děti místo vyučování. Pochopím, že se člověk splete. Ale překrucovat a hájit
něco s vědomím porušení zákona je nejen v rozporu s morálkou, ale spíš na
čestné složení funkcí. Jinak je to cesta anarchie.
A nyní běžte a zeptejte se právě těch vámi převychovávaných dětí, které body
desatera jste sami porušili.

Pavel Roušar / Otevřený Újezd
Tento měsíc se koná v pořadí již 30. Čaj o páté se starostou. Tentokrát na téma
Metropolitního plánu Prahy, nového typu územního plánu hl. města. Magistrát
zahájil proces jeho tvorby a do 18. dubna můžeme připomínkovat text návrhu
zadání. Srdečně zvu všechny, kteří se chtějí o vznikajícím Metropolitním plánu
dozvědět více. Jak vznikla myšlenka pořádat Čaje o páté? Nabízím občanům
možnost přijít - mimo obvyklé schéma standardní schůzky se starostou - a ne-
formálně se ptát na problémy, které je zajímají nebo trápí. Často se diskutují
otázky kolem kanalizace, objízdných tras, míst ve školkách, jindy se otvírají
konkrétní témata jednotlivých příchozích. Obvykle se Čaje konají ve středu, mi-
nimálně 1x měsíčně. Některé besedy budou nyní zaměřeny na konkrétní
otázky, které jsou aktuální a pro Újezd důležité. Co bude předmětem těch ná-
sledujících? Třeba zavádění zón T30, které plánujeme ještě v letošním roce,
nebo jarní oprava újezdských ulic. Termín i téma naleznete vždy Kalendáriu.

Víte, že
v minulém čísle Újezdského zpravo-
daje jste se na str. 4 dozvěděli o někte-
rých větších akcích, které jsou uvedeny
v Akčním plánu MČ Praha 21 na roky
2013 – 2014. Jak vznikl Akční plán?
V roce 2012 Zastupitelstvo MČ Praha
21 schválilo Strategický plán rozvoje
do roku 2022. A právě z něho vychází
dvouletý Akční plán. Vedoucí odborů
Úřadu MČ Praha 21 jsou garanty jed-
notlivých aktivit. Stanovili si indikátory
(ukazatele), kterými vyhodnocují jejich
realizaci. Kompletní znění Akčního
plánu naleznete na www.praha21.cz –
Samospráva – Udržitelný rozvoj –
Akční plán MČ 2013 – 2014.

Iva Hájková,
Odbor školství, kultury, MA21

Michael Hartman / Otevřený Újezd
S potěšením sleduji rozvíjející se otevřenost a komunikaci naší městské části.
Sousedé mě již nemusejí tolik zahrnovat dotazy. Strategický plán poskytl vo-
dítko a priority, v minulém Zpravodaji již vyšel seznam plánovaných akci s oče-
kávaným dopadem na rozpočet. O postupu akcí je průběžně publikováno.
Smlouvy jsou zveřejňovány. Materiály do zastupitelstva taktéž. K dispozici je vý-
roční zpráva MČ Praha 21 za rok 2012. Konají se veřejná projednání. Zdá se, že
i opoziční zastupitelé jsou spokojení, soudě podle sloupků: nikdo se nesnaží
formulovat nějaký nosný a seriózní opoziční názor. Co se zatím obtížně učíme,
je táhnout v rozumných věcech za jeden provaz. Stále mám pocit, jako bych
na jednání zastupitelstva z lavic opozice slýchal: „lepší uhynulá koza moje
i tvoje, než jedna společná zdravá“. Kéž brzy dokážeme mít na paměti, že naše
MČ není testovací polygon pro „manévry“ stranických aparátů, ale místo, kde
společně žijeme. Přeji vám hezké jaro.

Zaměřeno na životní prostředí
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU - TRASA B

29. dubna 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, ky-
seliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, de-
tergenty (odmašťovací přípravky), fotoche-
mikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
HRAZENÉ MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY

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

6. dubna Toušická (u spořitelny)
Holšická x Sudějovická

20. dubna Rohožnická (u Alberta)
Starokolínská (u aut. zastávky)

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

Nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, výrob-
ky podléhající zpětnému odběru
(např. vyřazené elektrozařízení, TV
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky).

Kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, ne pro podnikatele.

Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ Praha 21, M. Nejtková -
tel: 2810 129 43

LIKVIDACE BIOODPADU

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD

1. Újezd n.L. 13. dubna 2013 /1 x za 14 dní, lichý týden, sobota/
2. Běchovice 12. dubna 2013 /1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/
3. Klánovice 8. dubna 2013 /1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/
4. Koloděje 1. dubna 2013 /1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/
Kdo bude mít zájem o tuto službu,
volejte na call centrum 284 091 888 nebo více na www.psas.cz .

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

V sobotu dne 13. dubna 2013 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod vel-
koobjemové 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 důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat a odpad do něj
odložit.

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

Aktuality z Rady MČ
•Rada projednala kritéria pro posuzo-
vání žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. Podle těchto pravidel
budou na šk. rok 2013/14 přijímány
děti do MŠ v MČ Praha 21.
•Poskytla příspěvek 2.000,- Kč o. s.
Dům ochránců přírody na činnost Praž-
ské zvířecí záchranky.
• Schválila vyhlášení ankety k projektu
Újezd nad Lesy bez bariér. Anketa má
zjistit, kde občané postrádají bezbarié-
rový přístup, nebo kde by se měl tento
přístup zbudovat.
•Výsledek šetření stížnosti Českou
školní inspekcí v MZŠ vzala na vědomí,
neztotožnila se plně se závěry ČŠI, zej-
ména v bodě, kde ČŠI viní ředitele školy
z porušení zákona. Zároveň pověřila
starostu MČ Praha 21 vedením besed
v MZŠ ve spolupráci s ředitelem školy.
•Rada projednala rezignaci PhDr. Mi-
loše Schmidta na předsednictví Mu-
zejní rady, vzala tuto rezignaci na
vědomí a pověřila dočasně vedením
Muzejní rady paní Evu Danielovou.
•Grantová komise doporučila rozdělit
486 000,- Kč v rámci grantového řízení
a 14 000,- Kč ponechává na rozhodnutí
RMČ Praha 21. GK se dohodla na tom,
že připraví seznam doporučení k ak-
tualizaci podoby GS pro rok 2014, který
bude předložen na další jednání RMČ.
RMČ Praha 21 se plně se závěry gran-
tové komise ztotožnila.
•Paní Mgr. Linhartová, nájemce bytu
č. 17 v 1. podzemním podlaží domu čp.
1612 v Praze 9,Žiželické ulici, požádala
o ukončení nájmu k 31.3.2013. .
Odbor sociálních věcí doporučil jako
nového nájemce pana Voříška. Rada se

s návrhem OSV a vedoucího odboru
VHČ, ztotožnila a návrh schválila.
•RMČ schválila zadávací podmínky
k veřejné zakázce na stavební práce na
„Zateplení MŠ, Lišická 1502, Praha 9“ ve
zjednodušeném podlimitním řízení
a uložila ÚMČ Praha 21 (OMI) zajistit za-
dání veřejné zakázky na stavební práce
ve spolupráci se smluvním partnerem
zajišťujícím administraci.
•Na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila RMČ uza-
vření rámcové smlouvy na „Opravy
místních komunikací v Praze - Újezdě
nad Lesy“ s těmito dodavateli :
metoda a) ZKP Kladno, s.r.o. Vinařice
669, 273 07, metoda b) Stanislav Bílek,
Urešova 1384/6. Praha 4, metoda c) Po-
zemní komunikace Bohemia a.s., Vác-
lavské náměstí 831/21, Praha 110 00
a uložila ÚMČ Praha 21 (OMI) zadat
zpracování jednotlivých smluv smluvní
advokátní kanceláři. Toto rozhodnutí
umožní OMI zahájit v co nejkratším ter-
mínu opravy poškozených komunikací.
Komunikace které byly využity jako ob-
jízdné trasy, budou opraveny z pro-
středků hlavního města Prahy.
•RMČ schválila návrh smlouvy o mož-
nosti provést stavbu na cizím pozemku.
Jedná se o stavbu 2 vrtaných studní na
pozemcích ve svěřené správě MČ P21
na par. č. 1402 ul. Pilovská a parc.č.
1583 ul. Čentická pro stavebníka FK
Újezd nad Lesy. Smlouva je nutná pro
vydání stavebního povolení. FK tím
uspoří značné finanční prostředky spo-
jené se závlahou travnatého povrchu
hřiště.

Jan Slezák, místostarosta

hádky. Školkám, které donesly obrázky
na výzdobu naší knihovny, moc děku-
jeme.

Výběr z nových knih:

Jo Nesbö - Netopýr
Thomas Enger - Kamenný déšť
Tana Frenchová - Ztracený přístav
Marcela Mlynářová - Asi nejsem ženská
Vlastimil Vondruška - Krev na kapradí
Jindřich Lukáš - Klánovice na starých

pohlednicích

Do knihovny vás srdečně zvou
J. Kašparová a Z. Malíková

K. J. Čechová / TOP 09
Inspekce ve škole! V posledních měsících se ČŠI vyjádřila dvakrát k dění v MZŠ:
k dělení 6. tříd a mnohé nepotěšila. Podruhé šlo o cílenou kontrolu. Jejím ini-
ciátorům se nelíbily starostovy besedy s dětmi. Kolega Tomáš Vlach
o tom napsal článek v minulém Sloupku zastupitelů. Předpokládám, že za to,
že si dovolil zástupce VV a ODS nazvat autory stížnosti, bude patřičně „kame-
nován“. Možná mu zastupitel Duchek ve svém příštím plátku SÚL namaluje
ještě delší tykadla, pan Lameš vymyslí pár duchaplných vtípků a zastupitelé
ODS k tomu sepíší skupinové prohlášení. K jakému závěru inspekce došla? Je-
diné, co zjistila, že besedy nebyly zahrnuty do ŠVP a že o tom včas nebyli in-
formováni rodiče. Žádný Roušarjugend, žádný oživlý duch Goebelse nad
Újezdem a podobné choré výmysly. Pokud budeme ochotni přijmout tvrzení,
že se Tomáš Vlach ve svém sloupku mýlil, zůstává ve vzduchu viset otázka, kdo
sem tu inspekci pozval?

Aktuálně z posledního jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
Přítomno bylo 9 zastupitelů, omluveno
bylo 7 zastupitelů a jeden zastupitel se
z jednání neomluvil a byl přítomen
pouze na jednání bodů interpelace.
Zastupitelstvo :
• Schválilo - prodej pozemků předem
známým zájemcům – manželům Šáro-
vým, Řehořkovým, Marešovým, Šrou-
bovým a Polákovým v rámci vyřešení
majetkoprávního vztahu. Pozemky se
nachází mezi ul. Machovická a Žehu-
šická a byly odděleny z původního po-
zemku 4356/34. Tímto aktem došlo
k nápravě chyb z let minulých.
• Schválilo - „Návrh rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2013“ po opravě v pří-
loze č. 1, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení. Jedná se o snížení
běžných výdajů o 400 tis. Kč a navý-
šení kapitálových výdajů o 400 tis. Kč
oproti schválenému rozpočtu ze 4. 2.
2013. Celková částka příjmů a výdajů
schváleného rozpočtu zůstává stejná.
• Vzalo na vědomí - iniciační doku-
ment „ETAPA 01_Blatov_rozvojové plo-
chy Pilovská – Čankovská“.
• Schválilo - uplatnění požadavku MČ
P21 na změnu územního plánu v loka-
litě Blatov. Cílem je ochrana a vytvo-
ření ploch pro rozvoj veřejných
prostranství a vybavenosti. V posled-
ních 20 letech proběhl mnohdy neří-
zený rozvoj území, který byl
„předběhnut“ komerčními zájmy. Díky
nevhodné parcelaci a následnému ma-
jetkoprávnímu nedořešení vzniklo
mnoho případů, kde chybí propojení
uliční sítě a veřejná prostranství se-
kundárního charakteru (veřejná pro-
stranství pro oddech a setkávání).
Koncept předkládá kroky, vedoucí
k ochraně území, aby v budoucnu ne-
došlo ke zneužití plánovaného rozvoje
veřejné infrastruktury a vybavenosti
MČ. Jedná se o rozvoj lokality v sou-
hrnné výměře 6,5 ha.
• Rozhodlo udělit titul „Čestný občan
MČ Praha 21“ Ing. Alfredu Kocábovi
• Rozhodlo udělit titul „Čestný občan
MČ Praha 21“ in memoriam:
univ. prof. RNDr. Petr Voňkovi, CSc.
• Rozhodlo udělit titul „Občan roku“
za rok 2012 Ing. Evě Danielové

Jan Slezák, místostarosta

Knihovna v březnu vítala děti
a také rozdělovala ceny
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Historie Dne Země započala roku 1970 v USA,
kdy senátor Nelson pověřil studenta Harvardovy
univerzity Denise Hayesa s organizací série envi-
ronmentálních protestních setkání a výukových
programů s cílem podpořit environmentální hnutí
po celých Spojených státech. První Den Země sla-
vil úspěch a vedl mimo jiné k založení Americké
agentury pro ochranu životního prostředí a k při-
jetí zákonů o čistotě ovzduší, o čistotě vody
a o ohrožených druzích. V dalších letech se inicia-
tiva Dne Země šířila do zahraničí. Dnes slaví Den
Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.
Den Země se stal největším sekulárním svátkem,
který slaví lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost a 22. duben
považujeme za výročí vzniku moderního environ-
mentálního hnutí. Tento svátek slavíme i v Újezdě
nad Lesy, a to již řadu let. Každoročně se k němu
připojují mateřské školy, základní škola, místní
spolky a občané, kteří mají vztah k životnímu pro-
středí.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha
21 si pro tento rok pro Vás připravil velmi pestrý
program na počest Dne Země a doufáme, že pro-
gramem zaujmeme všechny občany.

Aktivity Odboru životního prostředí pro akci Den
Země v Újezdě nad Lesy
• Umístění 15 košů na psí exkrementy v katastru

Újezda nad Lesy. Pokud máte tip, kam umístit
koš, napište nám do 15. dubna na e-mail:
martina.nejtkova@praha21.cz

• Umístění kontejnerů na textil v počtu 3 kusů
• Jarní úklid všech 36 stanovišť na tříděný odpad
• Vyhlášení 2. kola soutěže o nejhezčí předza-

hrádku, zahrádku, okno, balkon v Újezdě nad
Lesy. Pravidla soutěže se dozvíte v dalším čísle
ÚZ a na www.praha21.cz

• Připojte se k našemu záměru „Za čistší Újezd“
a pomozte nám v rámci Dne Země zvelebit své
nejbližší okolí.

• Den 25. dubna věnujeme základním školám
v našem správním obvodu a uspořádáme pro
ně semináře týkající se životního prostředí.

Oslava Dne Země proběhne v pátek dne 26.
dubna od 10:00 do 19:00 hod. na Multifunkčním
sportovišti v Čentické ulici.
Pro všechny školky jsme připravili loutkovou po-
hádku v divadelním sále. Ve 13:00 hod pak zahá-

Další aktivity v rámci Dne Země
MŠ Sluníčko
slaví v měsíci dubnu svátek planety Země. Celý
měsíc se společně budeme snažit sbírat plastové
lahve a víčka, abychom si potom společně vyrobili
panáka „ Oškliváka“ a z víček si vytvoříme koláž,
která nám bude připomínat naši Zemi. Musíme si
také uklidit zahradu, vyčistit ji, aby se nám tam
potom hezky hrálo a dovádělo.
V týdnu od 22. 3 do 26. 3. 2013 budeme mít již tra-
dičně Barevný týden. Každý den se oblečeme do
jiné barvy, jeden den do zelené, druhý modré, třetí
žluté, další červené a poslední den do barviček,
které máme rádi. Den Země bude oslaven tak, jak
si naše planeta zaslouží. Vyvrcholením bude účast
na akci, pořádané naší MČ, na kterou se všichni
moc těšíme!
V měsíci dubnu pojedeme také do zoologické za-
hrady v pražské Troji! Věříme, že se děti dozvědí
mnoho nového a také se naučí chovat hezky
k přírodě a svému okolí. Vždyť to, co se naučí jako
děti, v nich zůstane i v dospělosti a o to nám jde
především.

1. MŠ, Čentická 2222 připravuje
• Skupinovou práci na mapě živočišných druhů

na Zemi
• Výrobu exotických ryb z pet lahví
• Hru na barevné kontejnery – třídíme odpad,

kam co patří
• Péči o truhlíky – dosazení cibulek
• Rychlení semínek letních květin
• Péči o školní zahradu
• Výběr z nabízených programů z MHMP –

hrajeme si u vody, na louce
• Výrobu dekorací z kamínků

Masarykova ZŠ připravuje na duben
• Dravci v letu – 19. dubna, 5. – 9. tř.
• Úklid zeleně a areálu školy průběžně v dubnu
• Třídění a recyklace odpadu - průběžně v rámci

výuky, 4. - 9. tř.
• Kontrola naučné stezky – Lesní galerie,

6. - 9. tř. - průběžně v dubnu
• Projekt „Voda“

2. tř spolupracují s „Lesy Praha“
6.-9. tř. spolupracují s Pražskými vodovody
a kanalizacemi

• Projekt „Náš les“
3. tř spolupracují s „Lesy Praha“
3. E uklízí lesní stezky v okolí školy při Projektu
„Ohrožené druhy živočichů“

• Projekt „ Barevný týden“ – ekologické aktivity
4. tř v budově školy i mimo ni, celý duben

• Projekt – Chráněné území Klepec a Plachta
6. tř. - duben, květen

• Projekt – Zeleň v našem okolí,
5. tř. spolupracuje se sdružením Tereza

Odbor ivotního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
Vás srdečně zve na akci

ž
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která se bude konat v pátek dne 26. dubna 2013
od 10:00 do 19:00 hod na Multifunkčním sportovišti

v Čentické ulici

Pokus o rekord
Celý den budeme stavět co největší obrazec
Šnečka Oujezďáčka z nápojových kartonů
(obaly od mléka a džusů)

Boj o zapůjčení auta
Soutěž pro děti o nejhezčí a nejvtipnější
oděv z odpadů.
První cena - zapůjčení auta s plnou nádrží
na celý víkend.

V ichni jste srde ně zvániš č

Dopolední program

Odpolední program:
Slavnostní zahájení
Psí dovednosti
Výsadba stromu

stromolezectví
Lesů hl.m. Prahy záchranné stanice

Přehlídka
Divadlo Krab
Vyhlá ení rekordu
Představení dravců

DANCEPORT
Vyhlá ení soutě í

SK KANGSIM DOJANG
MAXIM TURBULENC

od 10:00 do 13:00 pro veřejnost, kolky a koly

13:00 hod a vyhlá ení soutě í
13:20 hod
13:30 hod ke Dni Země s čestným hostem,

ukázka
14:15 hod Představní a
14:45 hod modelů z odpadových materiálů
15:15 hod - pohádka na chůdách

16:00 hod
16:40 hod Vystoupení tanečního studia

17:30 hod Vystoupení
18:00 hod
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Bohatý doprovodný program:
soutě e pro děti a dospělé, skákací hrad, zvířátka, malování
na obličej, dílničky pro děti, projí d ka na segway vozítku,
eko jarmark  dary na í země, ukázka starých řemesel, výstava
hasičských a popelářských vozidel, nádoby na odpady,
výstava starodávných loutek, projížd ka na koních a ponících

ž
ž '

š

'

jíme kulturní část programu, vyhlášením soutěží
a výsadbou stromu ke Dni Země s významnou
osobní naší MČ plk. Ing. Oldřichem Pelčákem. Je
připraven bohatý program pro děti i dospělé.
Celým programem nás bude provázet známý mo-
derátor Petr Vojnar a na závěr vystoupí hudební
skupina Maxim Turbulenc.

Dostaneme se do knihy Českých rekordů?
V rámci akce bychom chtěli vytvořit ekologický re-
kord „Největší šnek z nápojových kartonů“, který
bude zapsán do České knihy rekordů.
A jak můžeme rekordu dosáhnout?
Po dobu celého dne budeme stavět na sousedním
fotbalovém hřišti obrazec šneka z nápojových kar-
tonů (obaly od mléka a džusů). Na průběh pokusu
bude dohlížet komisař agentury Dobrý Den z Pel-
hřimova – města rekordů.
Zapojte se s námi a noste nám nápojové kartony
v průběhu celého dubna. Na OŽP je budeme shro-
mažďovat vždy v úředních hodinách. Z účastníků
pokusu o rekord budou vylosováni výherci hod-
notných cen. Zároveň vyhlašujeme soutěž pro
třídy základních škol. Třída, která přinese nejvíce
nápojových kartonů, získá zajímavou cenu.
Termín uzávěrky pro školy je 24. dubna do 17:00.

SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ BĚHEM OSLAV!
Pro děti vyhlašujeme hlavní soutěž a to o nejhezčí
a nejvtipnější oděv z odpadů (např. plasty, papír,
bioodpad atd.). Přihlášky do této soutěže přijí-
máme v den akce od 13.00 do 14:30 hod. Ná-
sledně proběhne přehlídka jednotlivých modelů
a porota vybere tři nejlepší. Hlavní cena - pro ro-
dinu výherce – zapůjčení auta s plnou nádrží na
víkend.

EKO Jarmark – dary naší země
Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení, ně-
kolik prodejních stánků s bio produkty, prodej
výrobků z chráněných dílen, prodej domácích ko-
láčů, prodej a ochutnávka moravských vín,
ukázky tradičních řemesel atd.
Co se na akci dozvíte?
Kromě programu bude zde i několik stánků s eko-
logickými informacemi, s ukázkou svozové tech-
niky a nádob na odpad. Také zde bude přítomen
zástupce svozové firmy Pražské služby a.s., u kte-
rého si můžete uzavřít smlouvu na svoz biood-
padu.

Oslavy Dne Země v roce 2013

• Projekt – Do lesa s lesníkem
5. tř. dle počasí s „Lesy Praha“

• Člověk a životní prostředí – prezentace žáků 5. tř.
• Orientační běh v Klánovickém lese 5. tř.

23. Skautské středisko „Douglaska“
V neděli dne 21. dubna od 16.00 hod v Lomecké
656, Praha 9 pořádáme seminář na téma "Voda
kolem nás", kterého se mohou zúčastnit nejen naši
členové, ale i ostatní zájemci a školní děti. Součástí
semináře bude výroba modelu přírodní filtrace.

Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okra-
šlování Městské části Praha 21, o.s.
Rádi bychom letošní Den Země v Újezdě symbo-
licky otevřeli jarním úklidem, který naše sdružení
pořádá z důvodu špatného počasí v náhradním
termínu v sobotu 13. 4. 2013. Bude opět solidární
s mezinárodní kampaní Ukliďme svět a bude spo-
jený s prozkoumáním plánované trasy naučné
stezky Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem
krok za krokem. Vytváření Lesní galerie II je možné
díky financování z prostředků Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí 2013-2014.
Symbolickým závěrem Dne Země 2013 by naopak
mohlo být odborné ošetření více než dvousetle-
tého Blatovského dubu na Starokolínské. Ošetření
bude provádět odborník s certifikací Evropský
arborista ETW v rámci grantu Nadace Partnerství
– Zdravé stromy pro zítřek. Díky spolupráci s Men-
delovou universitou byl Blatovský dub odborně
ohodnocen, samotné ošetření se bude řídit vege-
tačními termíny stromu a předběžně je napláno-
váno na přelom května a června 2013. Více se
dovíte na www.ujezdskystrom.info
Členové a přátelé Újezdského STROMu jsou velmi
rádi, že mohou přispívat ke zvelebování životního
prostředí v Újezdě a díky grantům přinášet pro-
středky na projekty, které by si městská část ne-
mohla ze svého rozpočtu dovolit.
Čtenářům Zpravodaje přejeme krásné jaro, potě-
šení z akcí letošního Dne Země i z každodenního
zájmu a péče o přírodu a své okolí.

Stránku připravila M. Nejtková, OŽPD



strana 4 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

Čarodějnice jsou živel nebezpečný. O magické noci
z 30. dubna na 1. května se slétají a škody působí.
Ten, kdo se s nimi vypořádati hodlá, jednu nebo
více čarodějnic v tento den upálí a sebe i svou obec
na 365 dnů před nimi ochrání. Na 1200 lidí vloni
přišlo, čarodějnici hořet vidělo a radost s ostatními
do pozdní noci sdílelo. Proto přijďte i letos 30. dub-
na čarodějnici upálit, své děti i sebe pobavit, hud-
by, dobrého jídla a pití užít.
Po loňském vydařeném pálení čarodějnic se i letos
tato největší společensko-kulturní událost v Újezdě
uskuteční na multifunkčním sportovišti v Čentické
ulici. V roce 2012 akci navštívilo na 1200 ná-
vštěvníků, kteří si program začínající časně
odpoledne užívali až do pozdních večerních
hodin. Nejinak tomu bude jistě i letos.
Občanská sdružení Veselý Újezd,
Maminy z újezdské roviny a FK
Újezd nad Lesy, budou opět záru-
kou dobré organizace a zdárného
průběhu. V rámci bohatého pro-
gramu vystoupí čtyři hudební
skupiny, dvě hudební skupiny
z Újezda nad Lesy. Již tradičně po-
těší své příznivce Boudaři a také
Čedič znovu vystoupí na letoš-
ních čarodějnicích. Po újezdské
hudební scéně nastoupí dvě revi-
valové kapely. První z revivalu
budou Smokie revival Praha
s hosty Susi Quatro a Tina Turner
v podání muzikálové zpěvačky
Iny Urbanové. Nesporným vrcho-
lem čarodějného večera budou
The BackWards – Beatles…

The BackWards - The Beatles
Košická skupina The Backwards začala svou ka-
riéru v roce 1995 původní tvorbou, poté následo-
valo spontánní rozhodnutí věnovat se hudbě své
nejoblíbenější skupiny Beatles. První koncertní vy-
stoupení se odehrálo v září 1996 a úspěchy na sebe
nenechaly dlouho čekat. Nejvýznamnějším a nej-
zásadnějším bylo vítězství na Světovém Beatlefestu
v New Yorku v roku 1998, kde za sebou nechali
celou konkurenci - 36 kapel z celého světa. Beatle-
fest v New Yorku kapela pokořila podruhé v březnu
2003. Po pěti letech se „obhájci titulu z roku
1998“opět zúčastnili Světového Beatlefestu a opět
za ohlušujícícho řevu fanoušků i silné konkurence
čítající tentokrát 44 kapel získali první místo.

Doprovodný program
Doprovodný program obstarají dva naši úspěšní
reprezentanti v motokrosu z loňské sezony Orion
Litomyšl - RS Petrol tým zde udělají opět motos-
how, zkušený borec a dvojnásobný mistr Evropy

Golfová společnost Újezd
nad Lesy - Klánovice je
důkazem, že golf je spor-
tem pro celou rodinu
a také hrou gentlemanů.
GSUK vznikla v roce
2012 i díky událostem,
které golf v očích obyva-
tel našeho regionu před-

stavily v poněkud jiném „úhlu“. Naše společnost
proto od samého počátku měla jasný cíl: vracet
golfu jeho historické sportovní a společenské
hodnoty. Nejen ve vztahu k našemu regionu,
i když také to je nelehký úkol, ale i všeobecně,
mezi českou golfovou i negolfovou veřejností.
Aktuálně klub, který je členem České golfové fe-
derace, sdružuje 53 členy především z řad „Újez-
ďáků“ a „Klánovičáků“, ale i z přilehlých obcí.
V golfu opravdu jde o „velké peníze“, jenže v pří-
padě GSUK to je jaksi jiným směrem. Golf, pokud
jsou hole ve „správných rukách“, může pomáhat
potřebným. Podporujeme Centrum Paraple
a součástí života klubu je hned několik charita-

„Pánové sobě 2012“ ve starobylém Royal Golf Club Mariánské Lázně (zal. 1905) foto archiv klubu GSUK

Hurá, jste „novopečným“ tatínkem a co dál?
Aneb (nejen) tatínci sobě

Konečně, je to za vámi. Doma máte miminko
a začíná nová éra vašeho života. Stal jste se ta-
tínkem. Jenomže, co s tím??? Nabídněte se, že
v rámci rodinné aklimatizace pomůžete s pro-
cházkami a přidejte se k nám! Jděte svým dětem
příkladem, ukažte jim, že pravidelně sportovat je
normální. Pro všechny maminky i tatínky se
právě otevírají nové možnosti „kam s dětmi“ za
sportem, do lesa a zároveň za kamarády. To vše
se skrývá pod názvem Strollering®.
Co je to ten Strollering®? Tak trochu jiná pro-
cházka, neboť se pravidelná procházka stává cí-
leným, profesionálně vedeným fitness progra-
mem s vašimi dětmi na čerstvém vzduchu. Děti
jsou v kočárku, na odrážedlech, v náruči, pobí-
hají kolem a hrají si s novými kamarády v lese!
Důležité je přinést dobrou náladu a chuť udělat
něco pro sebe. Díky Strolleringu® protáhnete
a posílíte všechny problematické partie, budete
fit a vaše děti se budou jistě skvěle bavit. Budete
se vracet domů s pocitem účelně stráveného
času na čerstvém vzduchu a dobrého pocitu, že
jste udělali něco dobrého pro vás i vaše děťátko.
Využijte čas určený k procházkám s kočárkem
aktivně, získejte zpět svou kondici a buďte fit. Se
Strolleringem® toho dosáhnete brzy, šetrně a zá-
bavně. Vyzkoušejte tento nový způsob cvičení,
seznamte se s dalšími aktivními rodiči a jejich
dětmi, uvidíte, že i vaše potomky to bude bavit
a budou potom i sami rádi sportovat.

Čarodějnice 2013 - jubilejní 5. ročník
v motokrosu Petr Bartoš a František Smola, nebude
chybět autogramiáda a oblíbené svezení dětí na je-
jich vyladěných motocyklech. A nebude chybět au-
togramiáda těchto motokrosových borců.
Financování akce je klíčové pro celkový úspěch
a opět se neobejde bez podpory městské části
Praha 21, sponzorů a osob, které zcela nezištně při-
spějí na pořádání této kulturní akce. Úřad městské
části se bude podílet nejen finančně, ale i tech-
nicky a administrativně.
Považuji za svou povinnost připomenout organi-
zace a osoby, které se kromě Úřadu městské části

Praha 21 podílí na financování.
Důvodem, proč cítím tuto povin-

nost, je upřímná ochota firem
a lidí udělat něco víc než jen pod-
pořit svůj vlastní zisk a prospěch.
Schopnost těchto lidí a jejich
firem vytvořit zisk je zásadní, a ve
spojení s ochotou podpořit dob-
rou věc si zaslouží úctu a podě-

kování.
Dovolte mi tedy, abych vyjádřil svou

úctu a poděkování těmto osobám a fir-
mám:

Na prvním místě stojí tak jako v
letech minulých firma Zámecká
výroba uzenin s.r.o. pana
Zdeňka Nováka. Všichni obyva-
telé Újezda, a nejen oni, jeho pro-
vozovnu na Blatově jistě znají.
Pan Zdeněk Novák a jeho firma
nám letos opět nejvýznamnějším

dílem přispěl na čarodějnice.

Rezidence a Wellness Blatov je místem setkávání
a odpočinku všech generací, pro které jsou připra-
veny sportovní, zkrášlovací i odpočinkové proce-
dury. Na Vaši návštěvu ve Wellness Blatov se těší
paní Irena Košutová, která podporuje letošní čaro-
dějnice.

Další organizace, které se finančně podílí na letoš-
ních čarodějnicích:
Stavební firma HOBST a.s.
ANAHITA – plavání kojenců a batolat
PERI s.r.o – lešední, bednění
ABAK s.r.o. – poskytovatel internetu UJEZD.NET
FB Petrol – čerpací stanice Šestajovice
Brtek – prodej písku a štěrku Šestajovice
Prosper s.r.o.
Dům realit
...a celá řada dalších osob, jejichž výčet nebyl uza-
vřen do uzávěrky Újezdského zpravodaje.

Za všechny pořadatele Miroslav Bareš
Veselý Újezd

Pánové sobě 2013!
tivních projektů - tradiční turnaj pro Pestrou spo-
lečnost na podporu výcviku asistenčních psů
letos doplní i akce pro Domov seniorů Sue Ryder
a hra pro Dětský domov Radost. Sportovním
vrcholem klubového života je reprezentace re-
gionu v Lize družstev ČR mužů i žen.
A právě pánská část GSUK se odjíždí připravit do
zahraničí - akce „Pánové sobě“ v Golf Clubu Ska-
lica na Slovensku je nostalgickou vzpomínkou na
doby dávno minulé, kdy golf byl ryze pánskou zá-
ležitostí … Nemusíme zdůrazňovat, že příprava
bude tvrdá a že se pozitivně promítne do vý-
sledku týmu v 1. kole ligy! Není to ale jediné vy-
stoupení pánské části GSUK - již tradiční
dubnové utkání proti dámské části klubu prověří
jeho připravenost. A obhájit loňské vítězství ne-
bude úkol lehký. Golf je, na rozdíl od jiných
sportů, jedinečný tím, že seriózně soupeřit spolu
mohou všechny generace, dámy a pánové, pro-
fesionálové a amatéři .

Aleš Machalíček,
Bc. - Prezident GSUK

Strollering

Více informací se dozvíte na našich webových
stránkách a na facebooku.
V Újezdě nad Lesy cvičíme od 11. dubna 2013
každé pondělí a čtvrtek, vždy od 10 hod. Sraz
v Pilovské ulici u fotbalového hřiště. Na viděnou
s vámi se těší Veronika a Anička.

www.strollering.cz
www.facebook.com/STROLLERING

Veselý Újezd
Nemáme ambice, chceme se bavit.
Chceme bavit především sebe, a když to vyjde, tak i ostatní.
To je souhrn našich cílů a záměrů, se kterými jsme založili Veselý Újezd.

Miroslav Bareš, Ondřej Cikhart, Petr Kovář a Jiří Borovička…
Tito čtyři mužové stáli u zrodu Veselého Újezda.
Zatím jedinou aktivitou, kterou vyvíjíme, zdá se že pravidelně, jsou čarodějnice. Líbí se nám to a míníme
v tom pokračovat. Pokaždé, když pálíme, tak pozveme pár lidí, chodí jich čím dál víc. Přijdou Maminy…,
přitáhnou divadlo, za nimi přijdou děti, kterým se to líbí, a za dětmi přijdou tátové a těm se to taky líbí…
Dají si pivo, klobásu, užijí si muziku a jdou domů. Kromě nich chodí i lidé bez rodičů a těm se to taky líbí
a nás to těší…
To je Veselý Újezd. Nic víc, nic míň.
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FK Újezd nad Lesy
pořádá nábor nových

fotbalistů do všech
věkových kategorií.

Fotbalová školička pro
fotbalisty již od 4 let.

Kontakty na jednotlivé
trenéry naleznete na

internetových stránkách
www.fkujezd.cz nebo
můžete kontaktovat

šéftrenéra mládeže či
trenérku fotbalové

školičky.

Křelina Petr 603308573
Křelinová Lucie 775928062

Na kole kolem
… Klepce
Kamarádi cykloturisti, vážené dámy!
Vítejte do jara! A připravte si kola, páč
bude čas vyrazit! 20. dubna vyjíždíme
na první výlet směrem k žulovému
Slouhovi na vrchu Klepec (358 m.n.m.)
ve Skřivanech - místní části starodáv-
ných Přišimas (původní název prý byl
Přišumany - městečko lidí, kteří žili
„při šumě“ – praslovanský toť výraz
pro les). Kameny jsou tu všude kolem,
do jednoho takového byl v českobrod-
ských Jiráskových sadech vsazen
Mistrem Šalounem reliéf hlavy J. Husa.
Cesta povede přes Dobročovice (kol
kaple sv. Isidora – patrona zemědělců);
Hradešín (s původně románskou ro-
tundou sv. Jiří); Klepec; Limuzy (jméno
od slovanských Lemuzů, dnes však je
obec pověstná restaurací s nezaměni-
telnou výzdobou od našeho Mistra Kol-
mana); do Úval (podle, už ale neplatné,
pověsti do rodiště arcibiskupa Arnošta
z Pardubic – má tu pomník) a pak přes
Vidrholec domů – cca 25 km. Sraz před
budovou Úřadu v 10:30 hod. Občer-
stvení na posilněnou je v plánu v Li-
muzské restauraci U kaštanu. Těšíme
se i na Vás!

Petr Mach

Recitál Tomáše Černého
aneb eso tenorové scény v Újezdě

pondělí, 29. dubna 2013, od 19:00 v divadelním sále Masarykovy ZŠ

Lidé kolem nás...
nevíme o nich nic a chceme vědět víc:-)

No a od koho začít? Když jsem to s kamarádkami probírala, padla jednoznačně volba na milého pana řezníka, který prodává
v místním řeznictví a s balíčkem masa přidá navíc i úsměv a dobré slovo. Setkali jsme se v cukrárně a rozhovor mohl začít.

Kytarový koncert
Štěpán Rak a David Wurczel

v KC Nová Beseda
KC Nová Beseda přivítá v pátek 19. dubna 2013 Mistra Štěpána Raka
a jeho hosta, talentovaného mladého Davida Wurczela, kteří společně
vystoupí na podiu v Klánovicích. Položila jsem jim pár otázek:

1. Mistře, pokud se nemýlím, je to Váš vůbec první koncert v Klánovicích, mů-
žete nám o něm prozradit něco více?
Máte pravdu, např.v Austrálii jsem hrál šestkrát, na Novém Zélandě čtyřikrát,
v Americe patnáctkrát, ale v Klánovicích to bude poprvé... O to víc se však na
tento koncert těším. Mám zde i skvělé přátele jako třeba manžele Hrubejovi, ma-
jitele restaurace Petra z Újezda n/Lesy, jejichž laskominy nemají obdoby a poznal
jsem zde i skvělou rodinu Davida Wurczela. Oba jejich synové jsou mimořádně
talentovaní a David, s nímž na koncertě vystoupím, je nejen zručný kytarista
a inovátor kytarové hry, ale i neméně nápaditý skladatel.

Zbytek rozhovoru čtěte na www.praha21.cz.
Krásné dny a brzy na shledanou v Klánovicích.

Romana Voženílková, KC Nová Beseda

Tomáš Černý patří k současné špičce
české tenorové scény. Je stálým hostem
Státní opery Praha i ND. Je i žádaným
hostem na zahraničních scénách. Pro-
sazuje se i ve stěžejních rolích italského
belcantového repertoáru.
Čtyřikrát byl nominován na cenu Thá-
lie, kterou i v roce 2000 získal. V roce
2005 získal „Libušku“ festivalu Opera
2005, cenu udělovanou za nejlepší pě-
vecký výkon porotou emeritních pěvců
pražského ND a v roce 2007 se podílel
na CD Requiem od A. Dvořáka, které
dostalo prestižní japonské ocenění
Tokusen.
Mohli jste ho slyšet zpívat v hlavních ro-
lích v Donu Giovannim, La Traviatě,
Bohémě, Tosce, Carmen, Fedoře,
Rusalce, Její pastorkyni, Zemi úsměvů,
Lohengrinovi atd.
Je i vyhledávaným interpretem české

kantátové a oratorní tvorby, ať už jsou
to Dvořákovy Svatební košile (v Tonhalle
Orchester v Curychu), Stabat Mater
(v Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra) …
Vystupoval např. ve Švýcarsku, Itálii, Ja-
ponsku, Německu, Holandsku, Polsku,
Maďarsku, Slovensku, Francii, Španěl-
sku, Mexiku.
Na recitálu zazní například nádherná
árie prince z Rusalky „Vidino divná, pře-
sladká“ od A. Dvořáka atd.
Předprodej je v Chovatelských potře-
bách u Alberta, v cukrárně U Berušky
vedle Úřadu MČ a v květinářství Jasmín
vedle Penny marketu, nebo dle domlu-
vy na telefonním čísle 602 270 253.
Základní cena je 370,-Kč,
pro seniory (od *1948) 290,-Kč.
Hezký poslech

P. Duchek

Jak se jmenujete?
Libor Nejezchleba.

No to je krásné jméno pro řeznického
mistra!
Rozhodovalo vaše jméno při výběru
povolání?
Ne, o tom rozhodl spíše tatínek. Je ta-
kový aktivní, hodně praktický, zručný
člověk. Od dětství jsem mu pomáhal
bourat, porcovat zvěřinu.

Máte nějaké předky v tomto oboru?
Za první republiky ....snad dědeček.

A teď otázka, která bude zajímat
hlavně vaše zákaznice :-) Kolik je vám
let, svobodný nebo ženatý?
Nedávno jsem oslavil 38let. Jsem šťast-
ně ženatý a mám tři syny.

Blahopřeji!!!
Svobodné ženy budou zklamané.
Teď zpět k vašemu oboru. Po vyučení
jste šel hned prodávat?
Ne, to mělo delší vývoj. Jsem totiž vy-
učen jako řezník dělník připraven bou-
rat tuny masa. Takže po vyučení jsem
v provozovnách boural maso a zpraco-
vával na výrobky. Mé začátky na pro-
dejně probíhaly v masně v Lidické ul.
Pak jsem také prošel etapou, kdy jsem
dělal v nemocnici zdravotního bratra
lapiducha.
A po čase jsem se zase vrátil k oboru.
Pak ještě nějaké provozovny a usídlil
jsem se zde, v Újezdě nad Lesy, kde
jsem asi 3 roky.

Jak to děláte, že jste stále dobře nala-
děn?
Práce mě baví, a myslím, že ji rozumím.

No a pan majitel říká, že zákazník má
odcházet spokojený, takže se o to sna-
žím. Mám pocit, že potkávám jenom
prima lidi a předáváme si tu energii na-
vzájem.

Celý den pracujete s masem, máte ho
pak chuť jíst?
Maso mi chutná a umím ho i připravit.
Nejčastěji na způsob minutek.

Kdyby jste musel zůstat na pustém
ostrově rok, jaké tři potraviny byste si
zvolil ke konzumaci?
Banány, cibuli a maso.

Jaké jsou vaše koníčky?
Tak jak jsem už naznačil, rád vařím.
A mou velkou láskou jsou motorky.
Jednu jsem si nadělil k vánocům.

Tak to vám za čtenáře a všechny „újez-
ďáky“ přeji hodně kilometrů bez
nehod.

Tak to byl první rozhovor v nové ru-
brice „Lidé kolem nás“. O kom byste se
chtěli dozvědět víc? Koho máme vy-
zpovídat?
Tipy zašlete na: redakce@praha21.cz

MgA. Lenka Krupanská

Pozvánka
na slavnostní připomenutí

68. výročí ukončení 2. světové války,
které se uskuteční

ve středu 8. května 2013 od 10:00 hodin
před budovou Masarykovy ZŠ

Při této důstojné příležitosti bude promítnut film
„Pravda o Újezdě“ a předána ocenění

„Čestný občan“ a „Občan roku“

Přijďte společně oslavit nejen Den osvobození, ale
i projev úcty lidem, kteří se významnou měrou

zasloužili o rozvoj Újezda nad Lesy

OŠKMA21

foto A. Hochmanová

foto archiv Š. Raka

foto archiv T. Černého

Zveme Vás na zahájení ve středu 17. dubna 2013 v 19:00 hod
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.
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Zvídaví čtenáři asi vědí, že se do české his-
torie zapsalo území naší obce tradicí lou-
pežnickou.

25. května 2013 by se dožil 100 let dlouholetý učitel újezdské školy pan Ladislav Polánka.
Do naší obce přišel těsně před II. světovou válkou a na zdejší škole působil až do roku 1973,
kdy odešel do důchodu. Mnozí z jeho kolegů a bývalých žáků ho mají dodnes v paměti jako
obětavého a dobrého člověka s hlubokými odbornými znalostmi hlavně v oblasti historie
a geografie.
V životě nastávají chvíle, kdy se ohlížíme zpět, zamýšlíme se nad tím, kdo nás nějakým způ-
sobem ovlivnil, dokázal nám vtisknout zájem o určitý obor a často i předznamenal naši ži-

votní orientaci. A k takovým osobnostem, na které s úctou vzpomínáme, pan učitel Polánka bezesporu patří.

3. řada: Milena Pfannová, Gertruda Kupková, Václav Beran, Ladislav Polánka, Václav Potůček,
Stanislav Kraus

2. řada: Miroslava Buzovská, Jaroslava Štilipová, Růžena Tomková, Radka Šanková, Marie Podlipná,
Oluše Voráčková

1. řada: Blanka Bačová, Marie Macková, Věra Pravdová (Crhová), Jaroslav Sladký, Jitka Dvornikovová,
Jaroslava Jirásková, Jiřina Ježková

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl lehké atletiky
ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21

pořádá 8. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Datum: neděle 19. 5. 2013

Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově

Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261do Újezda nad Lesy,
zastávka Blatov, bebi autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař,
nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut.
Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve směru
jízdy autobusu, u provozovny "Pizza do krabice"přejít na druhou stranu vo-
zovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca 300 m ke startu

Přihlášky: na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut před startem
příslušné kategorie.

Startovné: 20,- Kč předžactvo a žactvo
40,- Kč dorost a dospělí
30,- Kč při Běhu pro radost

Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují
svou zdravotní způsobilost.
Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2013

Běh pro radost - je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to měl
být jejich první závod.

V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec a běžkyně z Újezda n.L.

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno

Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od
sponzorů závodu, každý, kdo dokončí závod, obdrží dárek na památku.

Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma drobné občerstvení.
V místě startu bude možné zakoupit další občerstvení.
Během závodu možnost zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení
fy Joky.

Info: Zuzana Olšanová, mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607 148 116

Sdružení důchodců pořádá
dne 24. 4. 2013

vycházku
na Nové Dvory.

Sraz ve 14:00 u fotbalového
hřiště na Blatově.

Lze dojet autobusem číslo
260 na zastávku Pilovská.
Možnost vzít starý chléb

pro ovečky.
Při zpáteční cestě posezení
u kávy v restauraci U Dašů.
Od nádraží lze použít auto-

busy MHD.

Těšíme se na hojnou účast.

„Zelené potraviny“
pro zdraví

Ve čtvrtek 7. března jsme se sešli s paní
doktorkou Kateřinou Bire, která nás se-
známila se „Zelenými potravinami“.

Nejprve pohovořila o civilizačních cho-
robách, jejich příčinách a důsledcích.
Pokračovala povídáním o „okyselení“
lidského organizmu a potřebě jeho de-
toxikace.
Následně nás seznámila s prostředky
na „očistu“ vnitřních orgánů a zlepšení
celkového fyzického i psychického
stavu.
Přednáška byla zajímavá a našlo se
i dost zájemců o fungování „Zelených
potravin“.

Děkujeme paní doktorce.

Eva Štrasmajrová

Loupežníci na Vidrholci
Ještě před založením Újezda bylo
mezi Běchovicemi a Úvaly zales-
něné území (zvané již od dávných
časů Virholec, německy Viderholz-
wald), kterým procházela králov-
ská cesta z Prahy na Kolín a dále
na Jihlavu. Tato velmi důležitá ob-
chodní tepna byla v příhodných
místech pravidelně ohrožována
ozbrojenými bandami lupičů.
Bylo velmi nebezpečné cestovat
přes Vidrholec v noci, ale i osamo-
ceně během dne. Silnice byla sice
průběžně střežena zemskou ho-
tovostí i profesionálními vojáky,
ale řemeslo loupežnické zde více
či méně kvetlo stále, v souvislosti
s bezpečnostní a hospodářskou si-
tuací státu.
Tuto historii v průběhu staletí se
pokusí populární formou před-
stavit výstava „Loupežníci na
Vidrholci“, jejíž vernisáž se
uskuteční 20. dubna 2013 od
10 hodin v Újezdském muzeu.
Výstava potrvá do 1. června 2013

a je doprovázena obrázky žáků III. A a IV. B
Masarykovy ZŠ.
Srdečně zveme všechny obyvatele, zejmé-
na pak nejmladší generaci.

Jiří Kronďák
Autoři obrázků: žáci Masarykovy ZŠ.

Vzpomínka na pana učitele Ladislava Polánku

Požádali jsme manžele Polánkovy,
aby zavzpomínali na svého mi-
lého příbuzného:

„ Náš strýček se narodil v Laža-
nech u Blatné v rodině mlynáře,
kde bylo celkem deset dětí – sedm
chlapců a tři děvčata. Jeden se stal
lékařem, druhý mlynářem, dva
byli úředníci, další zemědělec
a ostatních pět se vydalo na uči-
telskou dráhu. Všichni sourozenci
po celý život drželi pohromadě, po-
máhali si a scházeli se v rodném
mlýně.
Náš strýček neměl jednoduchý
život. Manželka mu brzy vážně
onemocněla a on musel sám vy-
chovávat syna. Po odchodu do dů-
chodu se mohl věnovat svým
koníčkům. Organizoval zájezdy
pro zahrádkáře s podrobným vý-
kladem. Také rád fotografoval. Bo-
hužel, kvůli tomuto koníčku ne-
máme téměř žádnou jeho fotogra-
fii. Na celé léto odjížděl do Lažan,
kde měl své včeličky, pomáhal
bratrovi v hospodářství, choval
ovečky a užíval si klidu venkovské
samoty.
S námi bydlel po celý zbytek roku,
byl to člen naší rodiny. Když se
nám narodila dcera, plně se jí vě-
noval. Bylo to jeho sluníčko. Je
velká škoda, že odešel tak brzy,
nedožil se ani jejího nástupu do
školy.
Nemáme sice jeho fotografie, ale
vzpomínky na hodného a skrom-
ného člověka určitě zůstanou na-
vždy.“

Synovec s manželkou

Bývalí žáci vzpomínají

Pan učitel Ladislav Polánka byl
naším třídním učitelem na II.
stupni základní školy po celé čtyři
roky. Učil nás mnoho předmětů,
hlavně český jazyk, někdy i země-
pis, dějepis a občanskou nauku.
Opravdu odpovědně se o nás sta-
ral, na„svou“ třídu nedal dopustit.
V rámci družby jsme jezdili na ko-
lech do jiných škol na okrese (Ča-
kovice, Satalice, Letňany) a teprve
později jsem si uvědomila, jaká to
byla při počtu více než 40 žáků ve
třídě zodpovědnost.
Každoročně v červnu pro nás bez
nejmenší chyby připravil výlet,
např. na Karlštejn, Dobříš a do-

konce zcela sám se s námi odvážil absol-
vovat třídenní zájezd na Macochu a v po-
sledním roce naší školní docházky jsme
při čtyřdenním putování po jižních Če-
chách poznali Hlubokou, Orlík, Český
Krumlov a Rožmberk.
Přes všechna úskalí, která doba přinášela
a která jsme si tehdy jako děti neuvědo-
movali, nás pan učitel dobře připravil na
závěrečné zkoušky, tzv. „malou matu-
ritu“, a statečně čelil útokům hodnotit

na školní fotograQi ve 3. řadě třetí zleva Ladislav Polánka vedle Stanislava Krause

žáky dle třídního původu. Stálo ho to
nemalé úsilí, ale nakonec vše dobře
dopadlo. Všichni jsme se dostali do
námi zvolených učebních oborů a na
další studia.
Teď už můžeme jen ve vzpomínkách
děkovat panu učiteli Polánkovi za obě-
tavou práci a péči o nás.

Za absolventy 6.- 9. třídy v letech
1948-1952

Květa Freyová - Pultarová

Ela Cilková

Viktor Vodička
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Dubnová zahrádka
Ani aprílové počasí nám jarní náladu nepokazí, protože duben nás potěší svěžími
barvami.
Se sluncem se probouzejí pilné včelky, které mají na rozkvetlých stromech na-
pilno. Podle jejich vzoru i my na zahradě sejeme, sázíme, přesazujeme a kypříme.
A dokončujeme to, co jsme neudělali v březnu.
Na záhony vysejeme mrkev a petržel a do skleníku nebo pařeniště ředkvičky, hláv-
kový salát a kedlubny.
A právě ty kedlubny si
můžeme vychutnat
jak zasyrova, tak i te-
pelně upravené. Ked-
lubny mají až překva-
pivě mnoho vitamínů
C, karotenu, vitamínu
E a K, ale i mnoho dal-
ších.
Sto gramů kedlubny
má jen 50 kcal, tak se
hodí i pro redukční
dietu.
Duben je rozhodující
měsíc pro boj s nežá-
doucími plevely. Ni-
číme je dřív, než se
stačí rozrůst.
Některé mladé rostlinky plevelů jsou ale pro nás prospěšné, jsou plné minerálů,
vitamínů, enzymů a dalších látek potřebných k vnitřní očistě.
Z mladých plevelů můžeme uvařit čaj, přidat je do polévky nebo nádivky. Pro jarní
očistu se hodí kopřiva, pampeliška, jetel luční, který má červené květy, květy bar-
vínku, hluchavky, podbělu, sedmikrásky, šťovíku...
Na začátku března začíná svítit sluníčko a v dubnu bude už konec chmurné zimy
a slunce bude hřát a všechno začne růst a klíčit. Také trávník potřebuje naši
pomoc a péči a jarní očistu. Nejlépe je trávník provzdušnit vertikutací, tzv. pro-
řezáním. Zbavíme ho tím odumřelých stébel, mechu a spadaného listí. Nezapo-
meneme trávník zalít, dosít místa, která jsou holá a celou plochu pohnojíme.
Nejlépe kompostem.

Za Výbor ČZS Újezd nad Lesy
Z. Nohejlová

Alchymistické
muzeum ožilo
našimi seniory

Sdružení důchodců vyjelo ráno v po-
slední únorový den do centra Prahy.
S využitím MHD jsme docestovali na
Malostranské náměstí a odtud pěšky
na Jánský vršek. Stojí tam dům s poe-
tickým názvem „U osla v kolébce“,
k němuž se váže zajímavá pověst
a který za Rudolfa II. vlastnil alchy-
mista Edward Kelley. Poté, co jsme vy-
slechli obšírnou přednášku o historii
magie, numerologie, astrologie a al-
chymie, jsme vystoupili točitým dřevě-
ným schodištěm ze 16. stol. do slavné
Kelleyho věže a jeho laboratoře, v níž
prováděl pokusy směřující k výrobě eli-
xíru života a k přeměně kovů ve zlato.
Průvodci v dobových kostýmech mágů
nám poskytli zajímavý, poučný a vtip-
ný výklad. Velice příjemné bylo i pose-
zení v tamější alchymistické kavárně
„Kellyxír“.
Odpoledne jsme v divadle „U Valšů“
shlédli komedii „Hodný pan doktor“,
kterou na motivy povídek A. P. Če-
chova napsal americký autor Neil
Simon. Představení se nám moc líbilo.
Celý program, při kterém jsme se nejen
poučili, ale i pobavili, pro nás připra-
vila paní Vlasta Novotná, které za to
děkujeme.

Za Sdružení důchodců
Irena Krajzingerová

Florenc, 13:30 hod – to byl sraz skoro
pětadvaceti účastníků, kteří měli zájem
poznat River City Prague a navštívit ga-
lerii Centrály pojišťovny Kooperativa.
Nejdříve jsme si vyslechli zajímavosti
o pětihvězdičkovém hotelu Hilton a pro-
hlédli si jeho krásné atrium. Na ven-
kovní terase jsme měli možnost vidět
z výšky trojici architektonicky zdařilých
staveb, které stojí na břehu Vltavy
v pražském Karlíně. Cestou k nim jsme
se dozvěděli něco z historie Rohan-
ského ostrova.
River city Prague je nový urbanistický
celek - největší pražský projekt 21. sto-
letí. Nepřehlédnutelný administrativní
komplex tvoří tři budovy, které nesou
jména tří světových veletoků – Dunaj,
Nil a Amazonka. V Dunaji a Amazonce
jsme si prohlédli i vnitřní atria. Dunaj je
obložen čínským pískovcem, Nil zele-
nou brazilskou žulou. Amazonku zdobí
uvnitř zavěšené panely
s motivy amazonské ve-
getace vč. kruhových pa-
nelů, znázorňujících Vik-
torii královskou. Stavby
získaly mnoho ocenění
např. Nejlepší kancelář-
ská budova 2005, Bu-
dova budoucnosti 2008,
Stavba roku 2009. Sou-
částí komplexu je rezi-
denční dům a hotel.
Odtud jsme přešli k po-
zoruhodné, barevně vy-
vedené stavbě Koope-
rativy. Budova kopíruje

Z V E M E V Á S N A V Ý L E T
v sobotu 27. dubna 2013 v 7:00 hod od Lidlu

„ŽIROVNICE“
Zahrada Vysočiny-výstava narcisů a tulipánů,

zámek, výstava perleti a knoflíků, muzeum venkov-
ského života.

Třešť, Kamenice nad Lipou
Křemešník poutní kostel a rozhledna Pípalka

Přihlášky: př. Vacková 281 972 364,
př. Šebíková 281 861 785

záloha 200 Kč, děti polovic
Na shledanou s Vámi - členy i nečleny -

se těší ZO Českého zahrádkářského svazu
Praha 21- Újezd nad Lesy

Vážení spoluobčané.
Jste rodiče dětí, kteří cestují s kočárkem, zdravotně handicapovaní, vozíčkáři, ale
i senioři a osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu, např. po
úrazu, a kvůli barierám na chodnících i cestách se nemůžete dostat do obchodu,
zdravotního střediska, na poštu či na zastávku MHD? Nemůžete kvůli nerovnos-
tem na vozovce přejít bezpečně silnici? Pokud si na některou z těchto otázek, či
jim podobné, odpovíte ano, vyzýváme právě Vás:

Zapojte se s námi touto anketou do „mapování bariér v Újezdě nad Lesy“.

Víte přeci nejlépe, co Vás zlobí, co se má udělat nejdříve a co ještě nějaký čas vy-
držíte. K tomu, abychom naplánovali, jaké typy různých úprav veřejných budov,
chodníků, přechodů a dalších, máme do plánu zařadit, potřebujeme Vaši pomoc.
Věnujte prosím, proto svůj čas vyplnění dotazníku, který odevzdáte nejpozději
do 20. 5. 2013 do označené schránky umístěné vedle podatelny úřadu.
Výsledky ankety budou použity při zpracování konkrétních akčních plánů na jed-
notlivá období v rámci strategického plánování. Zároveň poslouží jako podklad
pro žádosti o Qnanční pomoc v rámci různých dotačních výzev. Věříme, že spo-
lečným úsilím dosáhneme zlepšení kvality života v MČ Praha 21.

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí OSV

Odbor sociálních věcí a Komise sociální politiky a zdravotnictví vyhlašuje
v rámci zjišťování potřeb občanů

ANKETU K PROJEKTU „ÚJEZD NAD LESY BEZ BARIÉR“

Cílová skupina projektu, zakroužkujte, do které patříte:

• Rodiče dětí, kteří cestují s kočárkem
• Zdravotně handicapovaní
• Vozíčkáři
• Senioři a osoby, jejichž pohyblivost je omezena
• Chodci

Jaké bariéry vnímáte jako překážku?

a) Na komunikacích a veřejných plochách (úprava povrchu, chodníky,
obrubníky, šikmé rampy, výškové rozdíly, žlaby, přechody)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mapování bariér v Újezdě nad Lesy

tvar Rohanského ostrova. Získala něko-
lik ocenění např. Nejlepší kancelářská
budova světa v roce 2011. Ve 3. p. se
nachází galerie, která obsahuje mnoho
uměleckých děl. Tam nás očekávala pí.
Krahulcová, správce umělecké sbírky,
která nás galerií provedla a o všech vy-
stavených dílech nás podrobně infor-
movala.
Expozice je zaměřena na české umělce
od baroka do 20. stol. Za všechny lze
jmenovat např. obrazy rodiny Mánesů,
obraz Krásná křídla od V. Hollara, plas-
tiku Ležící chrt od J. V. Myslbeka, obraz
Osamělý jezdec od J. Schikanedera
a obraz Šípkový keř od Fr. Kavána.
Po velmi příjemné prohlídce galerie
jsme měli možnost vstřebat dojmy
z dnešního odpoledne v přilehlé ka-
várně. Za přípravu a realizaci patří dík
naší Mirce.

Text a foto Milada Šáralová

Restaurace Level v Polyfunkčním domě v ulici Staroújezdské má nového provozovatele a 18. března
2013 byla znovu otevřena. Novým nájemcem se na začátku března stala firma Gastro web s.r.o., která
se rozhodla zachovat název Level.

Restaurace LEVEL znovu ožívá

Za společností Gastro web stojí rodina Erbenova, která se
v gastronomii pohybuje již od roku 1980. Provozovali
například hotel Praha**** ve Špindlerově mlýně, restau-
raci Vikárka, restauraci U Malířů, restauraci La torre,
Gourmet restaurant v Průhonicích, hotel Fuerstenhof či
Hostinec Ve mlýně na Praze 4.
Podle sdělení jednatele společnosti pana Marka Erbena,
začali hledat novou lokalitu, vhodnou k rozšíření jejich pod-
nikání. Nalezli zajímavou příležitost právě v prostorách
Polyfunkčního do-
mu v Újezdě nad
Lesy. Rádi by vytvo-
řili společenské cen-
trum dění v našem
regionu.
Restaurace Level
bude každý všední
den připravovat pe-
stré denní nabídky,
a to s výběrem jídel
od 69 do 115 Kč,
včetně denního me-
nu, obsahujícího ná-
poj, polévku a hlavní
jídlo za 95 Kč.
Kromě denních na-
bídek se stálý jídelní
lístek skládá pře-
vážně z české a me-
zinárodní kuchyně.
Otvírací dobu včetně
ostatních informací
získáte na www.restauracelevel.cz.
Kromě restaurace by se z Levelu mělo stát místo, kde se
místní občané mohou vyžít nejen gastronomicky, ale
mohou si přijít i zacvičit. Na letní měsíce se plánují taneční
kurzy, joga, pilates nebo zumba. Level bude maminkám,
během jejich cvičení, nabízet hlídání dětí přímo v objektu.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou

poděkoval MČ Praha 21
Újezd nad Lesy za milé

blahopřání a dar k mým
85. narozeninám.

František Pišinger

Únorová vycházka SPCCH - 21.2. 2013

Mladší obyvatelé Újezda nad Lesy a blízkého okolí ocení
zejména záměr pořádat pravidelné diskotéky v sálu
s barem.
Primárním záměrem ale zůstává oslovení místních obyva-
tel a obyvatel přilehlých obcí moderní kuchyní v tomto pří-
jemném prostředí. Vzhledem k možnostem, které nabízí
společenský sál, by chtěl nový provozovatel zároveň na-
bídnout celou řadu pravidelných i nepravidelných akcí,
které budou činit toto místo atraktivním pro všechny oby-

vatele Újezda nad
Lesy.
V sále Level byl již
za týden po jeho
otevření uskuteč-
něn vydařený kon-
cert Leška Semel-
ky a můžeme se
těšit na koncert
Marcely Holanové,
který bude v pátek
12. dubna 2013 od
19:30 hod. Paní
Holanová využíva-
la sál v listopadu
2012 pro zkoušky
svého nového tur-
né. Polyfunkční
dům se jí líbil a při-
slíbila u nás usku-
tečnit koncert.
Tuto akci zajišťuji
společně s umělec-

kou agenturou Ivana Rösslera a zároveň tím předávám or-
ganizaci dalších akcí společnosti Gastro web.

Přeji jim hodně úspěchů.
Pavel Zeman,

ved. odboru VHČ, správy bytů a údržby

Oprava: Opět o domu Žebrových...
Stavební úřad MČ Praha 21 se ve věci domu Žebrových řídil rozhodnutím nadřízeného orgánu Magistátu hlavního města Prahy
a vydal rozhodnutí na prohloubení vsakovacích jímek na sousedních parcelách.

-red-

Takto zapadanou bobkovišeň si již v dubnu nepřejeme, foto L. Černá.

foto L. Černá
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Kopeme za lepší
svět!

Na začátku března jsme se zúčastnili
přípravného setkání k letošní kampani
Fotbal pro rozvoj, kterou ve spolupráci
s neziskovými organizacemi pořádá
INEX-SDA. Společně jsme přemýšleli
nad tím, jak prostřednictvím fotbalu
motivovat mladé lidi k aktivní účasti
na podobě světa, ve kterém žijí. Spo-
lečně jsme zvolili téma pražské kam-
paně – fotbal bez násilí. Budeme je
rozvíjet prostřednictvím přátelských
fotbalových zápasů a výstav. Tvářemi
celorepublikové kampaně jsou fotba-
listé Tomáš Ujfaluši a Gebre Selassie.
Praha je v rámci republiky specifická
tím, že se akce účastní klienti nízko-
prahových klubů a terénních progra-
mů. Naše organizace měla v minulém
roce na turnaji dvě velmi úspěšná
družstva složená z klientů terénních
programů. Letos si přejeme tento
úspěch zopakovat. Těšíme se na set-
kání a na společné zážitky s fotbalo-
vým míčem 22. června v Kobylisích.

Mgr. I. Štefková, ředitelka Neposeda, o. s.
ivana@neposeda.org, 739 491 640

Březnová taneční soutěž na Folimance dopadla výborně pro seniory nad 35let
v kategorii Show Dance s vystoupením „HOTEL“. Obsadili za Újezd nad Lesy
6. místo a vybojovali tak účast na mistrovství republiky. V květnu jim budeme
držet palce.

Helena Wojdylová, taneční mistrová Danceport

Taneční skupina DANCEPORT
zabodovala!

b) Oblast dopravy (nástupiště, parkoviště, odstavné plochy, jiné překážky)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

c) Prostory veřejných budov (vstup, schody, výtahy, dveře, WC, vypínače,
zvonky apod.)
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

d) Jiné bariéry v MČ
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Jaké instituce a zařízení (obchody, školy, restaurace, banka, zdravotnická a kul-
turní zařízení, apod.) jsou podle vašeho názoru nejnavštěvovanější vaší cílovou
skupinou?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Popište jednu nebo více tras, které nejčastěji používáte.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Jaká konkrétní místa (bariéry) by měla být řešena co nejdříve?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Elektronickou verzi dotazníku s názvem „Újezd bez bariér“, naleznete na webo-
vých stránkách: www.praha 21.cz

Tato zpráva
přišla jako
blesk z čisté-
ho nebe a tak
n e z b ý v a l o ,

než se od našeho čestného občana do-
zvědět něco bližšího. Co ho k odstou-
pení vede, jaký je jeho pohled na práci
v Muzeu a také jaké jsou jeho plány do
budoucnosti.
Na první pohled proti mně rozhodně
nesedí pán, který končí s veřejnými
funkcemi z důvodu letitosti. Když mi
nabízí kávu s cukrem, komentuje to
sice slovy „když už život není sladký,
tak alespoň to kafíčko si osladit
musím“, a když mne se slovy „sem vás
usadím, protože já Vám žádný žár ne-
nabídnu“ usadí do křesla, kde je více
vzácného jarního slunce, nevěřím mu.
Prozradí ho oči, plné živého zájmu
o dění kolem sebe a elán, který z něho
přímo srší. K prvopočátkům Muzea
v Újezdě říká: „Jsem historik, tak jsem
tíhl k muzejnictví. Když dosloužila
školka v Lomecké, navrhl jsem tam zří-
dit muzeum. Přišel souhlas ke zbudo-
vání muzea dělnického hnutí! To se mi
nelíbilo, a tak nápad zůstal u ledu. Po
různých peripetiích jsme před deseti
lety ten nápad spolu s paní Jiráskovou
znovu oživili.“ Mezitím mi pan Schmidt
vypráví, jak sledoval odcházení mnoha
újezdských pamětníků. Popisuje svou
lítost nad tím, jak pozůstalí vyhazovali
zajímavé věci – fotografie, sokolské pra-
pory, dopisy a on se je snažil zachránit
a ukázat. „Původně jsme se vešli do
jedné třídy ve škole. Exponáty jsme
měli. Pan Slezák mne tenkrát vzal a jeli
jsme koupit vitríny a pár židlí. Tak
vlastně v roce 2004 vzniklo Muzeum.“
Vzpomíná také na ty, kteří stáli
u zrodu Muzea: „Nesmím zapomenout
poděkovat za podporu paní Vlásen-
kové. A panu řediteli Kurkovi, že nás
umístil v prvních prostorách. Zpočátku
mi pomáhala Hanička Jančová. Spolu
s ní jsme udělali první výstavu foto-
grafií, jejímž tématem byla přeměna
Újezda jako okrajové obce v moderní
čtvrť Prahy.“ První vernisáže se zúčast-
nili čtyři lidé, ale újezdský patriot ne-

ustával. Výstavy byly stále lepší, každá
z nich byla zahájena pěknou vernisáží,
doprovázenou hudebním vystoupením
školních dětí. Vrcholem byla zatím vý-
stava, věnovaná generálu Krausovi.
„Výstava o Standovi Krausovi, kterou
pěkně připravila Eva Danielová, byla
pro mne velice radostná, náročná, ale
i poučná. Uspořádali jsme besedy pro
děti. Měsíčně až 30 besed! Málem mi
z toho upadla pusa. Ale děti byly pěkně
vedené. Svědčí to nejen o dobré úrovni
naší školy, ale i o tom, jak důležitá je
osobnost učitele.“
Historik a středoškolský profesor vzpo-
míná: „velkým přínosem pro mne i pro
muzeum byl i můj přítel Petr Voňka“
a na další pěkné akce, které Újezdské
muzeum zažilo: na výstavu o kosmo-
nautech s panem Pelčákem „v hlavní
roli“, výstavu k výročí založení Sokola
a Skauta, na výstavu o založení Masa-
rykovy školy, na Adventní koncerty...
„Víte, všechny výstavy, které jsme po-
řádali, měly něco společného s Újez-
dem, na tom jsem si vždycky zakládal.
Teď také chystáme jednu o misích čes-
kých vojáků v Afghánistánu a Iráku. Při-
pravuje ji s námi plukovník Vondráček,
zdejší občan.“
Odstupující předseda Muzejní rady
svou činnost hodnotí slovy: „Za těch
téměř deset let jsme se stali součástí
kulturního života, snažíme se rozšířit
rozhled našich obyvatel a snad se nám
to i daří.“ A zdaleka se svými aktivitami
nekončí: „To víte, blíží se mi 90 let. Tak
bych se měl věnovat tomu, abych do-
končil některé věci. Pomohu s osno-
vami Univerzitě slovanských studií,
která mne oslovila v oblasti mého
zájmu, národního obrození. Muzeum
v Újezdě teď předám svým následovni-
cím, E. Danielové, S. Pilné, Z. Ladové,
M. Tomaidesové a mé překladatelce
textů do lidštiny, Hance Kořínkové.
Tímto jim děkuji za dlouhodobou spo-
lupráci a přeji jim mnoho úspěchů.“
Nám nezbývá, než doktoru Schmidtovi
jménem všech občanů Újezda nad Lesy
poděkovat a popřát mu mnoho zdraví
a elánu do dalších aktivit.

L. Černá

Ve své funkci končí předseda Muzejní rady PhDr. Miloš Schmidt

Školský zákon
platí pro každého
V březnovém sloupku zastupitelů si dr. Vlach stěžoval,
že VV a ODS zarazily starostovy besedy v ZŠ. Ve sku-
tečnosti tak učinila Česká školní inspekce, která be-
sedy označila za porušení Školského zákona. Dr.
Vlach je nejen radní, je i předseda Školské rady.
Přesto mu nevadilo, že se k besedám starosty nevy-
jádřila ŠR předem, ačkoliv tak ze zákona měla udě-
lat. Zprávu ČŠI obdržel jak za zřizovatele školy, tak
jako předseda ŠR, ale ani po dvojím přečtení nebyl
schopen rozpoznat, že to byla právě ČŠI, která v tom,
že ředitel ZŠ umožnil starostovi narušování výuky bez
jakékoli vazby na ŠVP, spatřovala jednoznačné poru-
šení Školského zákona. Další besedy starosty pak za-
kázala pedagogická rada ZŠ. Rozumím nářkům dr.
Vlacha, že se besedování starosty ve škole dětem lí-
bilo. Samozřejmě, dětem se líbí vše, hlavně když je
to místo výuky. V 50. letech se dětem také líbil J. V.
Stalin a K. Gottwald a také jim psaly obdivné dopisy.
I zde stačí, když si přečtete oslavné věty na webu ZŠ,
napsané žáky 2. A, kde např. píší„ pane starosto, mohl
byste být ;lmová hvězda, nebo prezident, hezky mlu-
víte a jste krásný pán“. Starosta nemá chodit v pra-
covní době do ZŠ učit jakési desatero. Měl by se starat
o obec, shánět peníze na rozbité újezdské silnice,
které vypadají jako tankodrom. Že se tak neděje, by
mělo dr. Vlachovi vadit daleko víc, stejně jako naru-
šování výuky, kterému nebyl z pozice předsedy ŠR
schopen zabránit a musela to za něj provést až ČŠI.
Nezbývá tedy než se ptát, proč je dr. Vlach předse-
dou ŠR a radním, když není schopen zajistit dodržo-
vání Školského zákona ani z pozice předsedy ŠR, ani
z pozice zřizovatele. A proč do těchto nářků zapletl
sociální demokraty Snopkovou se Svobodou, či
Janouška s Bémem, to ví asi jen on sám.

J. Lameš

Újezdský Zpravodaj byl požádán
o zveřejnění následujících příspěvků.
Jejich obsah se nemusí slučovat s ná-
zory redakce.

Otevřený dopis starostovi MČ Praha 21
RNDr. Pavlu Roušarovi
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Jak se chovat v případě požáru

Jak se zachovat v případě, že dojde k požáru ?
• neprodleně volejte linku 150 nebo 112
• snažte se varovat spolubydlící a sousedy volá-

ním „hoří“, boucháním na zeď nebo ústřední
topení

• zavřete v bytě či domě hlavní přívod plynu
a elektřiny

V situaci, kdy máme možnost hořící objekt včas
opustit, využijeme únikové cesty.
Zde připomínáme právnickým a podnikajícím fy-
zickým osobám povinnost zřetelně označit na
únikových cestách únikové východy, evakuační
výtahy a směry úniku osob. Únikové cesty a ko-
munikační prostory (chodby, schodiště apod.),
které jsou součástí evakuačních plánů musí být
trvale volně průchodné.
Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící bu-
dovy/místnosti:
• chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou

látkou (kapesník, ručník, kus oděvu)
• držte se při zemi (pohyb v pokleku na kolenou)

– kouř stoupá vzhůru

• pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy dovede ke
dveřím či oknu)

• neotvírejte dveře od místnosti, jsou-li klika nebo
samotné dveře na dotek horké, a práh dveří se
snažte utěsnit nejlépe mokrou látkou (dekou,
prostěradlem, oblečením) nebo lepicí páskou

• upozorněte na sebe voláním „hoří“ u pootevře-
ného okna, a to i v případě, že jste již volali ha-
siče; do okna vyvěste prostěradlo, ručník nebo
část oděvu, které na vás budou hasiče upozor-
ňovat i kdybyste ztratili hlas nebo vědomí

• v žádném případě se neschovávejte do skříní
nebo pod postel, hasiči by vás nenalezli

Také jste se mnohokrát v životě domnívali, že pří-
běh, který jste shlédli či vyslechli, se vás netýká,
a přece vás život přesvědčil o opaku? V případě
požáru tomu nemusí být jinak, a proto nezapo-
meňte, že štěstí přeje připraveným.

Celý článek čtěte na www.praha21.cz.

por. PaedDr. L. Palzerová,kpt. Ing. V. Kresta

Požáry patří ke každodenním jevům našeho života. Pražští hasiči řeší ročně cca 2 500 po-
žárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde o technické závady, nedbalost, požáry úmyslně za-
ložené a požáry od komínových těles a topidel. V našem dnešním článku si připomeneme
zásady chování občanů v případě požáru v bytě či v domě.

VibroPoint
Studio zdravého životního stylu,           

krásy a relaxace 
Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

Telefon: 734 823 191
www.vibropoint.cz

Ú

MASÁŽE 200,- Kč (30 min.)MASÁŽE 200,- Kč (30 min.)
www.masaze-viktor.cz        Tel: 774 938 082www.masaze-viktor.cz        Tel: 774 938 082

Račiněveská 2444 – Újezd nad LesyRačiněveská 2444 – Újezd nad Lesy

D Á R K O V É P O U K A Z YD Á R K O V É P O U K A Z Y

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
MINITENIS PRO DĚTI OD 5- 7 LET
Tenisové kurzy pro děti i dospělé. Pro začátečníky, pokročilé
i závodní hráče od DUBNA 2013 - tenisové kurty Újezd nad
Lesy, ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem kurtu,
tenisové míče, zapůjčení rakety. 
Info: tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Na přání klienta přijedu i do jeho bytu
Ing. Vratislav Urban – tlf.: 776 564 565

Masér – údržbář lidského těla
Žíšovská 1627, Újezd nad Lesy - Rohožník

Agentura MADLENKA 
Specialista na úklid domácností
Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid
domácnosti spolehlivou hospodyní.
Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při představě jarního úklidu? 
Milí pánové, nebyli byste raději, kdyby se partnerka věnovala Vám
místo vysavači a prachovce?
Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se raději sami sobě
a svým blízkým! 
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé! 
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku na míru.  
Telefon: 604 894 469 info@agenturamadlenka.cz

WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
Do 15. 4. 2013 sleva 5% na první pravidelný úklid!!!

placená inzerce

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

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU

Srdečně Vás zveme na naši dubnovou akci

V.I.P. VÍKEND
koná se 20. a 21. dubna od 9.00 do 20.00 hodin

O tomto víkendu máte jedinečnou šanci vyzkoušet
si cvičení na vibračních plošinách pod vedením našich
zkušených lektorek a služby, jako je 10ti minutová kůra
v kolagenovém soláriu s vibračním tréninkem,
diagnostiku těla (zjistíte kolik má vaše tělo vody, tuků,
svaloviny, metabolický věk...) různé druhy masáží,
kosmetiku, manikúru a pedikúru. 

To vše s 20% slevou 
Nápoje a občerstvení v duchu zdravé výživy ZDARMA 

Na tuto akci je nutné objednat se předem.
Objednávat se můžete již nyní na telefon: 734 823 191 

Těšíme se na Vás 
OBJEVTE KOUZLO AKTIVNÍ RELAXACE!

INSTALATÉRSKÉ
TOPENÁŘSKÉ

PLYNOINSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

Nabízíme:
• Realizace kompletních dodávek od projektu po realizaci
• Opravy domovních rozvodů vody, kanalizace, topení 
• Dodávky a montáže plynových kotlů
• Revize plynových zařízení
STIS pro MK s.r.o Milan Kotrč

Rohožnická 261,Praha 9,190 16
Tel.: 736 489 228
Email: stis.pro@seznam.cz

LEVNÉ SKLADY - NAJDEŠ TADY
Menší skladové prostory nedaleko Úval

u Prahy cca 100 - 600 m2, nezateplené

a větší odstavné plochy 

LEVNĚ pronajmeme.  Tel.: 608 773 259 

Nabízím pronájem nové ordinace v centru obce Újezd nad Lesy Tel. 603 247 875

M A S Á Ž E – www.masirovani.snadno.eu OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Újezdský duatlon tradičně v půlce dubna

Jubilejní 5. ročník duatlonu, ale i celého Újezd.net
„Seriálu tří závodů pro Zdraví“, odstartuje v neděli
21. dubna pod záštitou starosty Újezda nad Lesy
pana RNDr. Pavla Roušara. Místo konání se léty ne-
mění, Újezd nad Lesy a jeho areál multifunkčního
hřiště v Čentické ulici je jedinečným místem pro
centrum závodu. Újezdský duatlon, spojující bě-
hání a cyklistiku v nenáročné formě, se již tradičně
řadí k těm nejhezčím v okolí. Především malé
i velké děti si přijdou na své, připraveny pro ně
budou závody i úžasný doprovodný program. Pro-

gram začíná v 10 hodin závodem dětí a postupně
se dostane na všechny věkové kategorie. I letos
se vydejte strávit příjemné odpoledne v Újezdě
a nechte se unést jedinečnou atmosférou zá-
vodu. Nezapomeňte však, že seriál jsou také dva
další závody: Klánovické MTBO 19. 5. – orientační
závod na kolech a Velká cena města Úval 31. 8.

Pro přihlášení a informace navštivte
www.triprozdravi.cz.
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Sv. Bartoloměje

Roku 1806 byl v Újezdě nad Lesy pro špatný stav
zbořen kostel ... (tajenka) a materiál z něj byl použit
na stavbu kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích.
Do Koloděj při tom byl z Újezda převezen obraz
sv. Bartoloměje a tři zvony. Nejstarší z nich s nápi-
sem „Leta Božího 1486 Pane bože rač dařiti tento
zvon“, je v kolodějském kostele dosud.
Zdroj: Střípky z újezdské historie, 
M. a A.Tomaidesovi, 2009. 
Foto: A. Tomaides, 2008

Ú

placená inzerce

Připravujeme pro vás koncert 

SPIRITUAL 
KVINTET 

Koncert se uskuteční 16. 5. 2013 od 19 hod
ve společenském sále Masarykovy  ZŠ, boční
vchod z Čen�cké ulice. Další informace
včetně předprodeje budou  zveřejněny
od 15. 4. 2013 na webu:    www.praha21.cz

Zdeněk Voříšek, ÚMČ Praha 21

1. Cemická značka
křemíku

2. Pramáti

3. Nejznámější dílo
B. Němcové

4. Jméno zpěvačky
Hegerové

5. Moravská řeka

6. Jméno herce
Brouska

7. Příjmení autora
hudby české
hymny

8. Římsky 2051

9. Škodlivý 
motýlek

10. Jméno Pyšné
princezny

11. Jeden ze věro-
zvěstů

12. Jméno režiséra
Kačera

13. Jarní měsíc

Křížovka nad Lesy
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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

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

STROMY
Kácení a prořez 

nevhodně umístěných, 

přerostlých, 

a majetek ohrožujících

stromů

horolezeckou technikou

Tel: 603 547 856

www.ver-mont.cz

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE

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

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

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

e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Agelena - Z. Zídková

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

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

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

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

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

OODDBBOORRNNĚĚ PPOOLLOOŽŽÍÍ PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
Tel. 281 861 830, 604 887 365

● Komplexní odborná péče o pacienty s cukrovkou
● Příjemné prostředí, nadstandardní služby



strana 12 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 15. dubna 2013.

Újezdský zpravodaj - měsíčník. Vydává Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21 - Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel.: 775 44 77 59 Příjem inzerátů: e-mail: inzerce@praha21.cz Titul navrhl: Zdeněk Šidák, Karla
Jakob Čechová Jazykové korektury: Eva Danielová Šéfredaktorka: Lucie Černá, e-mail: redakce@praha21.cz Redakční rada: Iva Hájková, Eva Danielová, Jiří Procházka Sazba a tisk: Betis spol. s r.o., areál VÚ Běchovice, tel.: 267 062 098,
e-mail: info@tiskarnabetis.cz Registrace: MK ČRE - 13327 Náklad 3770 ks.

distribuce

placená inzerce

NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PRO DOSPĚLÉ
přijímá nové pacienty

od 1. 4. 2013

MUDr. Michaela Ročňová
MUDr. D. PitákováNovosibřinská 111, Praha 9Ve stejné budově je ordinaceMUDr. Plášilové

Ordinační hodiny: 
Po  8-11
Út 14-17
St  8-11
Čt  8-11
Pá  8-11

NOVĚ OTEVŘENO
V ÚJEZDĚ NAD LESY!!!

DROGERIE U POŠTY
2. 4. 2013 pro Vás otevíráme

prodejnu s drogis�ckým zbožím 

za SUPER CENY.
V NAŠÍ DROGERII KOUPÍTE: 

PRÁŠKY NA PRANÍ – gelové kapsle, tekuté prášky,
sypké prášky
AVIVÁŽE – výběr z mnoha vůní
PŘÍPRAVKY DO MYČKY – tablety, prášky, leš�dla
ČISTÍCÍ A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O VLASY I TĚLO
a další sor�ment pro Vaši domáctnost.

Prodejnu najdete vedle pošty v Újezdě 
/ bývalá prodejna ESPRIT / 

vchod do prodejny z hlavní ulice.

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9-17 hod.
SO 9-12 hod.

Prodejna: Račiněveská 2444F, Újezd n. L.Prodejna: Račiněveská 2444F, Újezd n. L.
tel.: 246 082 296tel.: 246 082 296

www.novak-uzeniny.czwww.novak-uzeniny.cz
tel.: 323 637 072tel.: 323 637 072

novak.uzeniny@sendme.cznovak.uzeniny@sendme.cz

Prodáváme maso Prodáváme maso 
a celý sortiment a celý sortiment 

uzenin vlastní výrobyuzenin vlastní výroby

wwwwww..ttiimmuurraa..cczz

www.mtreality.cz

603 435 950


