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EDITORIAL

Březen letos začíná popeleční 
středou, dnem pokání, chcete-
-li. Začíná předvelikonoční do-

ba, pro některé z  nás postní, které 
předcházelo masopustní veselí a kar-
neval.
 Letošní masopustní karneval se 
vyvedl. Oproti loňskému roku přišlo 
víc maškar  a v průvodu šli s námi 
dokonce nefalšovaní velbloudi. Po-
časí sice bylo sychravé, dobré nálady 
to však nikomu neubralo. K  zahřátí 
se podával čaj i  jiné nápoje, chuťové 
buňky bylo možno osvěžit pečeným 
selátkem či výborným koláčem. Do 
skoku hrála veselá kapela. Opravdu 
povedený masopust. 

A co nás čeká v březnu 
20. března proběhne v  Divadelním 
sále Masarykovy ZŠ jednání zastupi-

telů naší městské části. Jedním z bo-
dů programu bude řešení (spolu)
vlastnictví pozemků a budov společ-
nosti Ideal Lux. Přijďte, jste srdečně 
zváni. Začínáme od 16 hodin. Inter-
pelace, ve kterých můžete vznášet 
dotazy na nás, zastupitele, začínají 
od 18 hod.
 V březnu také oslavíme Den učite-
lů. Než se tak stane, ráda bych touto 
cestou vzdala hold vám všem, milé 
dámy a pánové, kteří jste se rozhodli 
pro učitelskou profesi a vyslovila vám 
veliké poděkování za vaši práci. Po 
mě jste hrdinové dnešní doby a tímto 
se před vámi klaním. Osobní gratula-
ce si nenechám ujít 28. března.
 Díky nemoci, která mě letos v  zi-
mě skolila hned dvakrát jsem měla 
příležitost se zastavit a  uvědomila 
jsem si, že i  přes to, jak všichni tak 

nějak pořád remcáme, nevede se 
nám v  Újezdě špatně. Pokračujeme 
ve stavbě kanalizace, stavíme skau-
tům novou klubovnu, Městské poli-
cii novou služebnu, hasičům novou 
zbrojnici, máme pronajatý Polyfunkč-
ní dům (Level), kde je nový Dům dětí 
a mládeže, novou přístavbu školy, po 
zimě začneme s opravami komunika-
cí. Zkuste se na chvilku zastavit a po-
rozhlédněte se kolem sebe, já myslím, 
že důvodů k  radosti máme spoustu, 
jen je nepřehlížet. Těším se na to, co 
přinese březen, co vy? 
Přeji vám spokojený 
březen, milí Újezďáci. 

Vaše starostka 
Karla Jakob Čechová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Linka 260 pojede  
po objízdné trase

Oznámení o číselném 
označení hrobových míst 

Újezd vyhrál první kolo sporu s developerem

Rekonstrukce semaforů 
a plynovodů

V důsledku plánovaných oprav na plynovodu bude dočas-
ně změněna trasa linky autobusu č. 260. V období od 17. 
březen 2017 (pátek) do 28. březen 2017 (úterý) pojede kvůli 
částečné neprůjezdnosti ul. Pilovská a Netušilská linka 260 
ve směru Netušilská mezi zastávkou Podlužanská a Netu-
šilská odklonem ulicemi Budčická, Nadějovská a Bělušická. 
 Ve směru Nádraží Klánovice pojede linka mezi zastávkou 
Netušilská a Podlužanská odklonem ulicemi Netušilská, Bo-
rovská, Nadějovská a Budčická (viz mapka). Po celou dobu 
konání akce je dočasně zrušena zastávky Pilovská. O dalších 
změnách vedení linky 260, které nastanou v dubnu, vás bu-
deme informovat v dalším čísle ÚZ. 

(red)

Úřad Městské části Praha 21 jako provozovatel veřejného 
pohřebiště oznamuje tímto všem nájemcům hrobových 
míst, že v průběhu března až dubna dojde k označení hro-
bových míst na veřejném pohřebišti Újezd nad Lesy - Sibři-
na.
 V případě nejasností je možno se obrátit na provozovate-
le veřejného pohřebiště na adrese Staroklánovická 260, 190 
16 Praha 9 – Újezd nad Lesy nebo prostřednictvím násle-
dujících kontaktních údajů: tel.: 281 012 958, e-mail:  lucie.
nedomlelova@praha21.cz
 Děkujeme za vstřícnost.

Lucie Nedomlelová, referentka odboru VHČ, 
správy bytů a údržby

Městská část Praha 21 vyhrála první kolo sporu s developer-
skou firmou, který se točí kolem údajně zmařené investice. 
Dne 25. ledna 2017 Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud 
prvního stupně zcela zamítl žalobu žalobce Spirit Finance 
a.s. o zaplacení 62 mil. Kč s příslušenstvím. Žalobce se po MČ 
Praha 21 a Hlavním městě Praze domáhal úhrady této část-
ky z  titulu zodpovědnosti za údajně vzniklou škodu a  ušlý 
zisk z  důvodu neudělení souhlasu, resp. odvolání již udě-
leného souhlasu, s uložením inženýrských sítí do pozemků 
ve vlastnictví magistrátu, k nimž újezdská radnice vykonává 
správu. Rozhodnutí soudu je zatím nepravomocné a lze se 
proti němu odvolat.
 Kauza se táhne od dubna 2012. Tehdy společnost Spirit 
Finance, která vlastní pozemky o  celkové výměře zhruba 
70x450 metrů mezi ulicemi Druhanická a Dražická, získala 
od stavebního úřadu MČ Praha 21 souhlas s uložením inže-
nýrských sítí. Při pozdějším řízení o umístění kanalizace ale 
úřad souhlas vzal zpět. Úředníci totiž zjistili, že firma Spirit 
Finance při zahájení územního řízení předložila jiné doku-
menty než ty, které podala při žádosti o souhlas s kanalizač-
ní přípojkou.
 MČ proto představitele firmy vyzvala k  jednání a  také 
chtěla, aby developer svůj projekt objasnil. Společnost Spi-

rit Finance ovšem volila cestu žaloby. Mezitím totiž uzavřela 
smlouvu s firmou Charlton s tím, že jí prodá již zasíťované 
pozemky, a to za 201 milionů korun. Zmaření podnikatelské-
ho záměru, za nějž údajně nese vinu MČ Praha 21 a magist-
rát, Spirit Finance vyčíslila na 62 milionů korun.
 Obvodní soud dal koncem ledna nepřímo za pravdu spo-
lečnému postoji MČ Praha 21 a magistrátu. Zástupce hl. m. 
Prahy Lukáš Duffek mimo jiné argumentoval tím, že si Spirit 
Finance musela být vědoma nereálného časového plánu, 
který obsahuje smlouva o smlouvě budoucí mezi Spirit Fi-
nance a Charlton. Získat od úřadů všechna potřebná povole-
ní pro zasíťování pozemků do půl roku nebylo podle Duffka 
reálné.

(red)

Při prvním zlepšení počasí začnou další etapy rekonstruk-
cí a staveb inženýrských sítí. Společnost Swarco Traffic CZ 
s.r.o. připravila veškeré podklady pro provedení rekon-
strukcí světelných signalizací. V  termínu od 13. 3. do 28. 
3. 2017 provede rekonstrukci, údržbu a obnovu semaforů 
u autobusové smyčky na Rohožníku. Výkopy budou mimo 
komunikace a nemělo by dojít k zásahům do jízdních řádů 
MHD - BUS.  Od 20. 3. do 11. 4. 2017 se uskuteční údržba, 
obnova a výstavba semaforů na Starokolínské u křižovatky 
s Onšoveckou. Po celou dobu stavby musí zhotovitel zajistit 
bezpečný přechod chodců. Nicméně žádáme o  zvýšenou 
opatrnost, maximální pozornost při přecházejí k zastávce 
MHD - BUS na Blatově ve směru do centra.
 Na Starokolínské v  místě výstavby semaforů však mu-
síme počítat s  dopravními komplikacemi, protože bude 
pokračovat výstavba splaškové kanalizace a doprava bude 
řešena kyvadlově.
 A  v  neposlední řadě začnou další etapy rekonstrukcí 
středotlakých (STL) plynovodní řadů. Stávající potrubí je 
nezbytné vyměnit, dostavět další chybějící části a provést 
přeložky. Akce začne 12. 3. 2017, proběhne po etapách při 
částečných či úplných uzávěrách místních komunikací na 
Blatově. Dotčené rezidenty bude kontaktovat Pražská ply-
nárenská SD a.s. Rekonstrukce se týká zejména ulici Pilov-
ské, Brzické, Netušilské, Bělušické, Borovské, Čenovické, 
Budčické, Čížovské, Barchovické, Bečvářské a  Nespecké. 
Bližší informace podají zaměstnanci Pražské plynáren-
ské SD pan Görner (tel. 724 261 408) a pan Chebíček  (tel. 
607 082 462). Předem se omlouváme za dopravní kompli-
kace a děkujeme všem za pochopení.  

Vladimíra Kozáková,
odbor životního prostředí a dopravy
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Kalendárium na březen

4. 3.        7. Újezdský karneval, 
Polyfunkční dům, od 
10 hod.

7. 3.        Slavnostní připomínka 
167. výročí narození 
T. G. Masaryka, Park 
před ZŠ, Starokláno-
vická ul., od 14 hod.

8. 3.        Den otevřených dveří 
MŠ Rohožník, od 9 
hod.

9. 3.        Přednáška o Číně, 
Pořádá SPCCH, Diva-
delní sál Masarykovy 
ZŠ, od 15 hod.

11. 3.      Škola rocku, Student-
ská soutěž kapel, 
Dům dětí a mládeže 
(Polyfunkční dům), 
od 16 do 22 hod.

16. 3.      Vycházka do Střešo-
viček, Pořádá SPCCH, 
viz str. 25 

18. 3.      Sněhurka, Loutková 
pohádka, Dům dětí 
a mládeže (Polyfunkč-
ní dům), od 14, 30 
hod.

20. 3.      Zastupitelstvo MČ 
Praha 21, Divadelní 
sál Masarykovy ZŠ, od 
16 hod.

29. 3.      Den otevřených dveří, 
MŠ Čentická, od 9 
hod.

30. 3.      Divadlo u Hasičů, 
Koncert Pepy Fouska, 
vstupenky SPCCH, od 
19 hod. 

5. 4.        Den otevřených dveří, 
MŠ Sluníčko, od 10 
hod.

7. 4.        Velikonoční dílna, 
Polyfunkční dům, od 
14 do 18 hod.

8. 4.        Voda živá, vernisáž 
výstavy, Újezdské 
muzeum, od 10 hod.

11. 4.      Den otevřených dveří 
a beseda s vedením 
školy (v 18 hod.), 
a charitativní jarmark 
(v 17 hod.), Masary-
kova ZŠ, Starokláno-
vická ul.

Co dál se zdravotním střediskem

Vítání občánků
Dne 20. 4. 2017 budou ÚMČ Praha 21 Odborem ob-
čansko správním opět slavnostně přivítáni nejmladší 
občánci Újezdu nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude 
konat v Polyfunkčním domě v dopoledních hodinách. 
 Žádáme rodiče, kteří budou mít zájem zúčastnit se 
se svými nově narozenými dětmi  tohoto obřadu, 
aby se ozvali na níže uvedený kontakt a uvedli: jmé-
no a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresu 
trvalého bydliště dítěte, příjmení rodičů.
 Vítání občánků se bude týkat dětí narozených 
v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Rodiče dětí 
obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání 
této akce.
 Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Pra-
ha 9-Újezd nad Lesy, Bc. Martina Orlíková, tel: 
281012951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz , 
Iveta Maczanová, tel: 281012923, e-mail: iveta.mac-
zanova@praha21.cz
 Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se 
nevybírá. Děkujeme.
 Odbor občansko správní

Vážení občané, 
srdečně vás zveme 

na 15. zasedání
Zastupitelstva 
MČ Praha 21,

které se uskuteční 
20. 3. 2017 od 16:00 
hod v Divadelním 

sále MZŠ

Program bude 
uveřejněn na úřední 
desce a na webových 
stránkách MČ Praha 

21. Všichni jste 
srdečně zváni.

Městská část Praha 21 si je vědoma špat-
ného stavebně – technického stavu zdra-
votního střediska v  Živonínské ulici na 
Rohožníku. Nejedná se zdaleka jen o este-
tické nedostatky. Po 23 letech je zapotřebí 
vyměnit vnitřní vodovod včetně potrubí 
od vodoměrné šachty do objektu a insta-
lovat nové sanitární vybavení. Dále opravit 
kanalizaci v technickém suterénu, provést 
novou elektroinstalaci a  výměnu osvět-
lení. To zákonitě přinese opravu omítek, 
podlah a provedení nových maleb a nátě-
rů. Při tak rozsáhlé opravě objektu je třeba 
zvážit zesílení tepelné izolace a provedení 
nové fasády, odolné mechům a  spreje-
rům. Kromě zateplení objektu by náklady 
nájemcům za energie výrazně snížila stav-
ba vlastní kotelny a vybudování lokálního 
ohřevu vody.
 Výše popsaný rozsah prací a obtížnost 
jejich realizací za plného provozu všech 
zdravotnických zařízení je důvodem, proč 
zatím nedošlo k drobné údržbě, na kterou 
pacienti a  zdravotní personál upozorňu-
jí. Odbor vedlejší hospodářské činnosti 

(VHČ), správy bytů a údržby nyní sestavuje 
dokumentaci současného stavu. Rada MČ 
Praha 21 na svém 45. jednání uložila při-
pravit návrh řešení prostor péče o zdraví 
našich občanů. Je pravděpodobné, že se 
touto problematikou bude zabývat také 
březnové zastupitelstvo. Tam by měl být 
projednán i  strategický dokument Kon-
cepce zdraví v  městské části zpracovaný 
na konci loňského roku, který rovněž na 
špatný stav střediska poukázal.
 Prioritou úřadu je, aby rekonstrukce 
měla minimální dopad na poskytování 
zdravotnických služeb v Újezdě. Jedna věc 
se však ukazuje jistá již dnes - a to, že za 
plného provozu se rekonstrukce tako-
vého rozsahu provést nedá. Při hledání 
nejlepší varianty rekonstrukce se snažíme 
o to, aby bylo omezení služeb co nejmen-
ší a aby občané Újezda za zdravotnickými 
službami nemuseli dojíždět  mimo naši 
městskou část.

Pavel Zeman, vedoucí 
odboru VHČ, správy bytů a údržby

Veřejné fórum 2017
S předstihem avizujeme konání letošního Veřejného fóra, které se bude konat 19. 
4. 2017 od 19 hod. v Polyfunkčním domě Level. Bližší informace naleznete v dalším 
čísle ÚZ.
 Veřejné fórum je pořádáno každoročně a jeho realizace je v souladu s metodikou 
Národní sítě Zdravých měst ČR. Na základě jednotlivých výstupů z Veřejného fóra 
budou pořádány kulaté stoly ke konkrétním podnětům/problémům. 

(red)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Jak pracuje dopravní komise
V roce 2013 byl schválen pro naši městskou část takzvaný 
dopravní generel  (dále jen DG). Tento úkol byl zadán na 
doporučení dopravní komise MČ Praha 21 dopravní fakultě 
ČVUT. Zpracování se ujal v rámci své diplomové práce teh-
dejší student ČVUT, dnes již Ing. Jan Šilar.  Svou práci na DG 
odvedl velmi kvalitně a precizně. Po předložení a připomín-
kování dopravní komisí, byl tento materiál předložen vede-
ní naší městské části ke schválení. Vytvoření generelu bylo 
pro nás velmi zásadní, protože do této doby nebyly žádné 
„noty“ pro dopravní rozvoj městské části.

ZÓNY 30
Jednou ze zásadních priorit schváleného generelu je zklid-
nění dopravy mimo hlavní silnici. Toto opatření bylo reali-
zováno formou odstranění značek „Hlavní pozemní komu-
nikace“ a „Dej přednost v jízdě“. Dnes jsou už v celé oblasti 
osazeny nové dopravní značky „Zóna 30“ a „Konec zóny 30“. 
V celé takto vymezené oblasti je povolena nejvyšší rychlost 
30 km/h. Tímto také apelujeme na řidiče, aby maximální 
rychlost dodržovali. Stále je řada stížností občanů, že rych-
lost je často překračována. Příkladem jsou ulice Čentická, 
Domanovická (od pošty), Oplanská a  další. Odstraněním 
značek hlavní silnice a přednosti v jízdě se zároveň začalo 
uplatňovat pravidlo přednosti zprava na téměř všech ve-
dlejších komunikacích. Bohužel mnoho našich řidičů stále 
jezdí po paměti a tyto závažné změny nerespektují! Příkla-
dem je výjezd vozidel od Blatovské lékárny do Oplanské uli-
ce, kde si stále řada řidičů myslí, že Oplanská je hlavní a po-
dle toho se také při jízdě chovají! Požádáme proto Policii ČR 
a Městskou policii o namátkové kontroly.
 Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat bezpečnosti chod-
ců, kteří jsou často nuceni pohybovat se po komunikacích 
v místech, kde nejsou chodníky. Velmi často chodí po smě-
ru jízdy aut, a  ne čelem proti nim. Toto chování je proti 
pravidlům a chodci tím ohrožují nejen sebe, ale i ostatní. 
Velmi nebezpečné je to zejména v zimním období, kdy je 
brzy tma, např. ve střední části Oplanské, kde není chod-
ník a navíc se „nějak pozapomnělo“ na pouliční osvětlení. 
V podobných místech je proto vhodné mít i reflexní prvky 
nebo oblečení, zvláště u našich školáků. Doufejme ale, že 
se konečně „pohnou ledy“ a  Oplanská  dostane komplet-
ní opravu. Stavební povolení pro tuto ulici stále platí, a tak 

se pak snad stane ulicí hodnou 21. století. Možná už letos? 
Nechme se překvapit!
 Naše dopravní komise zasedá již šestým rokem a myslím, 
že i přes byrokratické překážky, se již celá řada věcí pro na-
še občany podařila. Jde např. o zavedení autobusové linky 
260 (Blatov-nádr. Klánovice), prodloužení omezení průjezdu 
kamionů (platí již pátým rokem!), dvě nové zastávky u ško-
ly (Rápošovská), rekonstrukce zastávky na Blatově směrem 
z centra (u El Bio), nová zastávka u pošty v ul. Staroújezdská 
(bus 303 a 269), položení prozatímního povrchu v ulici Sta-
roklánovická směrem k nádraží (kde byl naprosto havarijní 
stav, ale celková rekonstrukce je stále v nedohlednu a stále 
se čeká na vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) z dů-
vodu odvolání se místních občanů), kompletní rekonstrukce 
Hodkovské ulice atd.

KANALIZACE NA HLAVNÍ
V přípravě jsou také dvě nové zastávky u Penny (Útes), stále 
se též jedná o možnosti parkování u nádraží. Ovšem za pri-
oritu považuje dopravní komise dobudování kanalizace. Po 
zimní přestávce, pravděpodobně od března (podle počasí), 
začne další etapa výstavby kanalizace na Starokolínské uli-
ci, a to ve dvou úsecích. První bude úsek Rápošovská- Ran-
ská (Útes), o něco později na hlavní u Rohožníku, kde bude 
současně provedena i  rekonstrukce světelné signalizace. 
Doprava bude řízena stejně jako loni  - kyvadlově. Další mož-
nosti, jak zlepšit dopravu v naší městské části, jsou v jednání.
 Členové dopravní komise dělají svou práci pro městskou 
část zdarma a ve svém volném čase, mnozí ještě po své ná-
ročné práci. Předsedou komise je Ing. Milan Hájek, který se 
svého úkolu zhostil s opravdu velkou zodpovědností a ver-
vou. Velké díky také patří místostarostovi p. J. Slezákovi za 
spolupráci a pomoc při řešení našich problémů na MHMP.
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm občanům naší 
městské části, kteří se už léta snaží vylepšit nejen svůj dům 
a zahrádku, ale nezapomínají přitom ani na úklid „své části“ 
chodníku. Vám všem, kteří se takto staráte o své okolí a není 
vám to lhostejné, patří ohromné díky! Potěšující zprávou pro 
nás všechny je i informace z vedení městské části o přípra-
vě nákupu úklidového a zametacího stroje, který by měl po-
moci zlepšit celkový stav úklidu našich chodníků a ulic. Přeji 
hezké dny i za všechny členy dopravní komise. 

Ivan Birke,
člen dopravní komise

  Městská část Praha 21, Dům dětí a mládeže DŮM UM
a Neposeda  z.ú, srdečně zvou na akci:

Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace
a zasít osení
do vlastnoručně zdobeného květináče

  Kdy: pátek 7. dubna 2017 od 14 do 18 hodin

         Kde: polyfunkční dům LEVEL, Staroújezdská 2300, Újezd n/L

Březen – měsíc čtenářů
Na březen vyhlašuje Místní knihovna pro nové 
zájemce o registraci ZÁPISNÉ NA ROK ZDARMA
Přijďte si vybrat z pestré nabídky knih pro děti

i dospělé.

Otevírací doba knihovny:
PO 10.00-12.30, 13.00-19.00
ST 10.00-12.30, 13.00-17.00
PÁ   8.00-12.30, 13.00-16.00

Adresa knihovny:
Staroújezdská 2300, 

přízemí Polyfunkčního domu, Praha 21

Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová
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Kriminalita v Újezdě již třetím rokem klesá

TÉMA

O tom, proč v Újezdě klesá počet trestných činů a jak 
jsou důležitá preventivní opatření, si ÚZ povídal 
s  nadporučíkem Vladimírem Foberem, vedoucím 

místního oddělení Policie ČR.

Kriminalita v Újezdě klesá již několik let, zároveň stoupá 
počet obyvatel městské části. Čím si to vysvětlujete? 
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Aspektů, 

které se na tom podílejí, je určitě více. Za hlavní považuji, 
a to musím zdůraznit, dlouhodobě velmi dobrou a kvalitní 
práci našich policistů, a to i přesto, že zdaleka nejsme per-
sonálně naplněni. Dále je to skutečně fungující spolupráce 
s Úřadem Městské části Praha 21 a Městskou policií zejména 
při zabezpečování veřejného pořádku. 
 Důležité je určitě i to, že funguje prevence. Občané si sa-
mi lépe střeží a chrání svůj majetek. Mluvím o instalaci bez-

Policie ČR koncem ledna zveřej-
nila mapu pražské zločinnosti. 
Naše městská část z ní vychází 
jako čtvrtá nejbezpečnější ob-

last metropole.
 Peněženka, která náhle zmizela 
z  nákupního vozíku, rozbité okénko 
u auta nebo vylomený zámek u dveří. 
Směs pocitů, která člověkem při takové 
události lomcuje, je vždy podobná – od 
vzteku, že si někdo přivlastňuje cizí vě-
ci, po údiv z toho, že si někdo takovou 
zlodějinu dovolí, až po rezignaci při vy-
řizování nových dokladů nebo jednání 
s pojišťovnou.
 Ač krádeže a vloupání patří i v Újezdě 
mezi nejběžnější kriminalitu, útěchou 
nám může být fakt, že v celopražském 
srovnání na tom naše městská část ne-
ní tak zle. Na mapě pražské zločinnosti 
skončil Újezd v zelené zóně, která je co 
do počtu nahlášených trestných činů 
nejpříznivější z  pěti možných. Podob-
ně dobře skončily i  jiné okrajové části 
metropole – Horní Počernice, Ďáblice 

nebo Zličín. Při pohledu na takzvaný 
index kriminality, tedy počet trestných 
činů přepočtený na deset tisíc obyva-
tel, je Praha 21, policejně spadající pod 
Místní oddělení Újezd nad Lesy, třetím 
nejbezpečnějším místem v Praze. Nižší 
index než ten újezdský vykazují již jen 
zmíněné Ďáblice a  Vokovice. Připo-
meňme, že ne všechny pražské čtvrtě 
mají svou vlastní statistiku. Samostat-
ných městských částí je v metropoli 57, 
policejních okrsků jen 49, z  toho čtyři 

nádražní, v  nichž pochopitelně žádní 
stálí obyvatelé nežijí.

OBJASNĚNOST SE ZVYŠUJE 
Potěšující jsou i  dlouhodobé statisti-
ky. Z  nich vyplývá jednoznačný trend 
– zatímco počet trestných činů v  naší 
městské části postupně klesá, objasně-
nost se mírně zlepšuje. Loni byly u nás 
spáchány 302 trestné činy, u  třiceti 
procent z nich pak byl zjištěn pachatel. 
Pro srovnání – v  roce 2015 Praha 21 
vykázala 365 trestných činů při objas-
něnosti 22 procent. A ještě rok předtím 
byla kriminalita téměř na pěti stovkách 
kauz, z nichž se podařilo do konce do-
táhnout každou čtvrtou.
 Čím si takový posun k bezpečnější-
mu prostředí vysvětlit? „Za hlavní pova-
žuji, a to musím zdůraznit, dlouhodobě 
velmi dobrou a kvalitní práci našich po-
licistů, a to i přesto, že zdaleka nejsme 
personálně naplněni,“ říká nadporučík 
Vladimír Fober, vedoucí místního okrs-
ku Policie ČR. A  hned vzápětí dodává 

další vysvětlení – lidé si podle něj ma-
jetek více chrání a jsou ostražitější.
 A  které případy řeší naši policisté 
nejčastěji? Tak jako v  ostatních měst-
ských částech dominují statistikám 
majetkové trestné činy, nejčastěji krá-
deže. Loni bylo například nahlášeno 41 
krádeží věcí z automobilů, 24 vozů bylo 
v Újezdě odcizeno, zloději se zmocnili 
také dvanácti jízdních kol. Do 36 ob-
jektů se nenechavci vloupali, z  toho 
bylo 12 rodinných domů a tři obchody. 

V  osmnácti případech řádili kapsáři. 
Pod újezdský okrsek Policie ČR loni 
spadalo i sedm případů, kdy se někdo 
pokusil zaplatit padělanou bankov-
kou, devětkrát bylo zaznamenáno po-
užití kradené platební karty.
 Násilných činů bylo oproti tomu 
loni relativně málo – Policie ČR zazna-
menala v  našem okrsku 11 fyzických 
útoků a  pět případů úmyslného ublí-
žení na zdraví. Vraždy ani znásilnění 
na štěstí loni v Praze 21 řešit nemuseli.

ZÁVAŽNĚJŠÍ KAUZY 
ŘEŠÍ KRIMINÁLKA
Újezdští policisté – ti státní i ti městští 
– samozřejmě neřeší všechny trestné 
činy. Závažnější kauzy si přebírá kri-
minálka. Stále ale platí, že jako první 
bývají na místě. A to bývá rozhodující. 
Možná víc než jejich přítomnost ale 
často stačí být ostražitější. Tak jako 
v případě nemocí i v otázkách bezpe-
čí totiž platí, že prevence je nejlepším 
lékem. 

Blahoslav Hruška

Klesající kriminalita
Rok zjištěno tr. činů objasněno tr. činů objasněnost v %
2013 503 74 15
2014 494 122 25
2015 365 81 22
2016 302 91 30

Zdroj: Mapakriminality.cz

TOP 10 nejbezpečnějších 
čtvrtí v Praze

1. Vokovice 162,9
2. Ďáblice 169,7
3. Bohnice 172

4. Újezd nad Lesy 172,5
5. Břevnov 208,7
6. Čakovice 216,2

7. Barrandov 217
8. Řepy 220,1

9. Ruzyně 231,1
10. Lhotka 261,9
Pozn.: Počet trestných činů  

na 10 tisíc obyvatel.
Zdroj: Policie ČR

Recept na úspěch? Dobrá práce policie a prevence
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pečnostních dveří nebo různých elektronických či mechanic-
kých zábran. Také si již tolik nenechávají své věci v autech. 
Z pohledu statistiky se jedná o jeden z nejbezpečnějších ob-
vodů v Praze a tento fakt je možná dalším z mnoha důvodů, 
proč postupně stoupá i počet obyvatel.

Roste také objasněnost trestných činů. Čím je to dáno? 
Myslím si, že je to především zásluhou kvalitní práce policie 
jako celku. Na růstu objasněnosti se svou činností podílejí 
jak policisté místního oddělení, tak i kriminalisté Služby kri-
minální policie a  vyšetřování Obvodního ředitelství policie 
Praha III. Nepřímo na tom mají svou zásluhu i samotní ob-
čané, kteří právě lepším a účinnějším zabezpečením svého 
majetku nutí potenciální pachatele na místě činu strávit více 
času při překonávání překážek a zanechat tak více krimina-
listicky upotřebitelných stop. S nimi pak může policie dále 
pracovat a zvýšit šanci na objasnění trestného činu a vy-
hledání pachatele.  
 
Vymyká se podle vás trestná činnost v Újezdě nad 
Lesy situaci v okolních okrscích? 
Podle mně se struktura trestné činnosti nijak zásadně ne-
liší od okolních obvodů. Minimální odchylky jsou dány cha-
rakterem zástavby. Převážná část obyvatel žije v rodinných 
domech, jsou zde i chatařské oblasti, spousta lesního poros-
tu a nelze opominout ani fakt, že se jedná o obvod nachá-
zející se na okraji Prahy. Toto jsou faktory, které již dopředu 
vypovídají o struktuře trestné činnosti v našem obvodu.

Jaké nejzávažnější trestné činy jste minulý rok řešili? 
Ve zkratce je třeba říci, že místní oddělení zpracovává a šet-
ří především přečiny, což jsou nedbalostní trestné činy a ty 
úmyslné, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 
hranicí sazby do pěti let. Zločiny vyšetřuje kriminálka, a  to 
buď na Obvodním ředitelství policie Praha III anebo Kraj-
ském ředitelství policie hl. m. Prahy. Prvotní úkony na místě 
činu obvykle provádějí policisté místního oddělení. Jistě si 
všichni pamatujeme, že v našem obvodu se staly i vraždy, 
ale jak jsem říkal, ty řeší kriminálka z kraje. Mezi ty nejzávaž-
nější trestné činy, které řešíme my, patří zejména ublížení na 
zdraví, vydírání, výtržnictví, porušování domovní svobody, 
podvody a krádeže se škodou blížící se půl milionu korun.

Důležitá je jistě prevence. Jak účinně zabránit třeba 
krádežím z osobních aut nebo vloupáním? 
Především je třeba si uvědomit, že samotnému vloupání, 
a to jak do vozidla nebo do objektu, se zabránit nedá. Dá se 
pouze ovlivnit snížení počtu vloupání a minimalizovat ná-
sledné škody. Nejen my, ale i městští policisté, se snažíme 
v rámci prevence hlídkovat v ohroženějších oblastech. Sa-
motné hlídky ale nestačí. 
 Existuje pár vhodných rad, které mohou pomoci snížit 
pravděpodobnost vloupání. Měli bychom si uvědomit, že 
auto není trezor, a  proto bychom ve vozidle a  zavazadlo-
vém prostoru neměli ponechávat věci, tašky, peníze, elek-
trotechniku a  podobně. Při odchodu od vozidla neotvírat 
kufr, neboť nikdy nevíte, kdo vás právě sleduje a vidí, že jste 

tam něco ponechali. Přísloví „příležitost dělá zlo-
děje“ v tomto případě funguje. 

A  jaká prevence funguje v  domě nebo 
v bytě?
U rodinných domů je to trochu složitější, 
ale i zde existuje několik dobrých rad. Pře-

devším je dobré mít kvalitní dveře s bezpeč-
nostním zámkem, vložkou a štítem, které jsou 

odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí 
a vysazení. Měli bychom vždy řádně zabezpečit také ostatní 
stavební otvory, jako například sklepní okénka, okénka na 
toaletách, zadní dveře a podobně. Je dobré si rovněž opatřit 
ochranné folie na okna. Vyplatí se mít dobré osvětlení.
 Při odchodu z chaty či domu, byť jen na krátkou dobu, je 
nutné uzavřít všechna okna především v  letních měsících. 
Na zvonky a dveře a schránky je vhodné uvádět pouze pří-
jmení v množném čísle bez titulů.
 Není dobré v bytě nebo domě uchovávat větší množství 
peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti. Je ale vhodné mít 
vše řádně zadokumentováno pro případné vypátrání odci-
zených věcí. Majetkovými poměry bychom se vůbec chlubit 
neměli.
 Také je dobré udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat 
si podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého obydlí, psát 
si podezřelé registrační značky aut a  jejich typ, barvu, vší-
mat si, kolik tam bylo osob. A případně ihned volat na linku 
158. 

PROSINEC 2016
Do restaurace v Čentické ulici si v noci 
host přivolal taxi. Když řidič protestoval 
proti tomu, že se mu do vozu snažilo 
vecpat deset lidí, opilí mladíci rozebrali 
sloupek plynové přípojky a začali po ta-
xikáři házet cihly. Na místě zasahovalo 
i místní oddělení. 

ŘÍJEN 2016
Před MŠ Sedmikráska stačilo zloději 
jen pár okamžiků k  tomu, aby rozbil 
okénko u vozu a odcizil kabelku s pe-
něženkou a  doklady. Poškozenou se 
stala maminka, která právě odváděla 
svou dceru do školky.

PROSINEC 2015
Řidič autobusu dostal během jízdy in-
farkt a  ve Slavětínské ulici v  Klánovi-
cích narazil do stromu. Na místě byli 
i újezdští policisté. Jeden z nich – prap. 
Karel Plechatý – se zapojil do resuscita-
ce a muži zachránil život. 

ČERVEN 2015
Na parkovišti u  prodejny Lidl se ne-
známý muž vloupal do osobního auto-
mobilu a  odcizil elektroniku i  peněžní 
kartu. Z ní se ale pokusil vybrat peníze 
v bankomatu a později ho usvědčil zá-
znam z bezpečnostní kamery. 

ČERVENEC 2015
Újezdští policisté asistovali u  závěru 
divoké honičky. Mladý řidič červeného 
vozu Škoda Octavia během ní ujížděl 
z Proseka na D 10 a přes Starou Bole-
slav opět směrem na Prahu. Jeho jízda 
skončila v betonové zídce v Běchovicích.

Den před loňským Štědrým dnem policisté 
zasahovali v Čentické ulici.

Z černé kroniky



CO SE CHYSTÁ

ZŠ PRAHA-BĚCHOVICE
Adresa: Mýtní 73, 190 11 Praha 9
Tel.: 281 931 207
www.zsbechovice.cz

Den otevřených dveří: 
Po předchozí domluvě je možné přijít se podívat 
do hodiny a školu si prohlédnout.

Termín zápisu: 
5. 4. 2017, od 15 do 18 hod

Náležitosti: 
rodný list dítěte, OP zákonného zástupce. Bližší in-
formace na webu školy v průběhu března. 

Bližší informace: 
Mgr. Jaroslav Svátek, tel. 725 884 300,  
zs-bechovice@seznam.cz

9

Přinášíme základní pře-
hled o termínech zápisů 

do základních škol, jejichž 
zřizovatelem jsou obce na 
území Městské části Praha 

21. Upozorňujeme záro-
veň, že možnosti zapsání 

dítěte do „přespolní“ školy 
jsou velmi omezené.

MASARYKOVA ZŠ 
ÚJEZD NAD LESY
Adresa: Polesná 1690,  
190 16 Praha 9
Tel.: 281 011 512
www.zspolesna.cz

Den otevřených dveří: 
11. 4. 2017 od 18 hod. v Di-
vadelním sále, Starokláno-
vická 230

Termín zápisu: 
27. 4. a 28. 4. 2017, od 14 do 
18 hod., ve Staroklánovické 
230

Náležitosti: 
rodný list dítě-
te, OP zákon-
ného zástup-
ce, vyplněný 
formulář Žá-
dost o  přijetí 
dítěte k  zá-

kladnímu vzdělávání nebo Žá-
dost o odklad povinné školní 
docházky ve školním roce 
2017/2018 (www.zspolesna.
cz, Zápis do 1. tříd, Aktuality). 
V  případě Žádosti o  odklad 
povinné školní docházky ve 
školním roce 2017/2018 jsou 
rodiče povinni předložit kro-
mě vyplněného formuláře 
o  odkladu dvě doporučení: 
z  pedagogicko-psychologické 
poradny (s  akreditací MŠMT) 
a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. U zápisu 
není nutná osobní přítom-
nost dítěte pouze v  případě, 
pokud rodiče žádají o odklad 
školní docházky.

Bližší informace: 
Mgr. Vladana Vacková,  
tel. 281 045 311,  
vackova@zspolesna.cz

MASARYKOVA ZŠ 
KLÁNOVICE
Adresa: Slavětínská 82,  
190 14 Praha 9
Tel.: 281 962 193
www.zs-kl.cz

Den otevřených dveří: 
Po předchozí domluvě je 
možné přijít se podívat do 
hodiny na pedagogy bu-
doucích prvních tříd.

Termín zápisu: 
5. 4. 2017, od 14 do 18 hod.

Náležitosti: 
rodný list dítěte, OP zákon-
ného zástupce, vyplněný 
formulář Žádost o přijetí dí-
těte k základnímu vzdělává-
ní. Škola přednostně přijímá 
žáky podle prvního (zákon-
ného) kritéria – bydliště ve 
spádovém obvodu. Ostatní 
děti budou seřazeny podle 
dosažených bodů. Na zá-
kladě tohoto pořadí přijímá 
děti až do stanoveného po-
čtu daného kapacitou školy. 

D a l š í 
d ě t i 
(tzv. ná-
hradní-
ci) mo-
hou být 
př i ja ty 
později, 

pokud se uvolní místo (např. 
odklady školní docházky). 
Náhradníky škola kontak-
tuje v  pořadí podle dosaže-
ného počtu bodů. V případě 
bodové rovnosti rozhodne 
los.

Bližší informace: 
PaedDr. Michal Černý,  
cerny@zs-kl.cz

ZŠ A MŠ KOLODĚJE
Adresa: Lupenická 20/6, 190 16 Praha 9
Tel.: 281 970 016
www.zs-kolodeje.cz

Den otevřených dveří: 
Po předchozí domluvě je možné přijít se podívat 
do hodiny a školu si prohlédnout.

Termín zápisu: 
3. 4. 2017, od 14 do 17, 30 hod

Náležitosti: 
rodný list dítěte, OP 
zákonného zástup-
ce a  dobrou náladu 
v  tento pro dítě tak 
důležitý den. V  případě, že se dostaví větší počet 
uchazečů s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu 
školy, než je nabízená kapacita míst v  první třídě, 
bude o přijetí dětí rozhodovat losování. Do losování 
budou zařazeny všechny přihlášené děti s trvalým 
bydlištěm ve spádovém obvodu školy, s  výjimkou 
dětí, kteří nastupují po uděleném odkladu.

Bližší informace: 
Mgr. Zdeněk Dolanský, tel. 603 870 762,  
zdenekdolansky@tiscali.cz

Zápisy do škol
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Na tomto místě píšeme ob-
vykle o  lidech, kteří určitou 
etapu svého života spojili 
s  Újezdem, mnohdy ale šlo 

spíše o  epizodu v  jejich bohatém ži-
votě. O  málokteré osobnosti platí, že 
dokázala svou profesní kariéru spojit 
s  opravdovým újezdským patriotis-
mem tak, jako to uměl Bedřich Jenšov-
ský.
 Narodil se 24. 9. 1889 v Praze na Vi-
nohradech, na Filosofické fakultě Uni-
verzity Karlovy vystudoval historii. Celý 
profesní život zasvětil archivnictví, kte-
ré se neprávem mnohdy opomíjí jako 
„pomocná věda historická“. Ve skuteč-
nosti ovšem Jenšovský položil pramen-
né základy pro bádání o české historii, 
zejména v  období 17. století. Jenšov-
ského vědecké směřování ovlivnila již 
jeho doktorská práce „Politika kurfiřta 
saského v Čechách v posledních letech 
vlády Rudolfa II.“ Napsal obsáhlé stu-
die o politice českých stavů, věnoval se 
též historii korunovačních klenotů. 
 Zajímavá byla i jeho dráha učitelská. 
Přednášel na Státní škole archivní, kde 
se stal v roce 1941 ředitelem. Školou, 
která nabízela postgraduální vzdělání, 
prošly takové osobnosti jako spisova-
tel Miloš V. Kratochvíl, dějepisec Josef 
Polišenský nebo právní historik Franti-
šek Čáda. Profesor Jenšovský řídil také 
Archiv země české, předchůdce dneš-
ního Státního archivu.

ZNALEC VATIKÁNU
Od počátku se zajímal také o  italské 
a vatikánské archivy. Jako první vytěžil 
prameny vztahující se k českým zemím, 
které byly uloženy v  Knihovně Bar-
berini, byl editorem řady Monumen-
ta Bohemiae Vaticana, edice latinsky 
psaných pramenů k  českým dějinám 
z  papežských archivů. V  Jenšovského 
případě nešlo jen o úzký badatelský zá-
jem, platil za velkého znalce římských 
a vatikánských památek. „Je u nás má-
lo tak opravdových znalců Itálie v  mi-
nulosti i  přítomnosti, jako je nynější 
ředitel Archivu země české. Jenšovský 
není však jen historikem, ponořeným 
do vzdálené minulosti, či archivářem, 
lpějícím na odborném zkoumání sta-

rých písemností,“ napsal k  Jenšovské-
ho padesátinám Josef Matoušek v Ná-
rodních listech. 
 Zajímal se také o populárně-vědec-
kou činnost. Podílel se s velkou erudicí 
například na sepsání pátého dílu Ilu-
strovaných dějin lidstva, byť šlo o text 
popisující léta 1918-1938, k  nimž jako 
archivář neměl potřebný odstup. Mo-
derní dějiny pro běžného čtenáře psal 
Jenšovský se svou ženou Věrou, roze-

nou Kosinovou, historičkou, s  níž se 
seznámil ve 20. letech v Římě, kde jeho 
budoucí choť pobývala na stipendiu. 
 Jenšovský se v  osobním životě an-
gažoval jako sokol. Byl spoluzaklada-
telem a  později čestným předsedou 
Tělocvičné jednoty Sokol v Újezdě nad 
Lesy, působil jako takzvaný sokolský 
vzdělavatel pro region Středních Čech.  
Zasedal ve vzdělávacím sboru před-
sednictva českého Sokola. Aktivní prá-
ce v Sokolu se mu stala také osudnou.

AKCE SOKOL
Profesor Jenšovský byl v  rámci tak-
zvané Akce Sokol stejně jako stovky 
dalších kolegů zatčen gestapem v noci 
ze 7. na 8. října 1941. Šlo o úder proti 
činovníkům České obce sokolské, kte-
rá byla v  protektorátu pokračovatel-
kou masarykovského odkazu Česko-
slovenska. Ještě 8. října byl Jenšovský 
převezen do Malé pevnosti Terezín. 
Obávaná věznice byla ale jen přestupní 
stanicí. V  polovině ledna 1942 odsud 
sokolové zvláštním vlakem putovali do 

koncentračního tábora v Osvětimi. 
 Tam Bedřich Jenšovský, vězeň č. 
25630, po několika týdnech zemřel 
na úplavici. Rudolf Barta, jeden z pře-
živších sokolů, popsal poslední dny 
profesora Jenšovského ve svých pa-
mětech. „Těžce nesl, když onemocněl 
nezadržitelným průjmem a  těžkými 
omrzlinami. My ostatní jsme si zvykli 
i na tu špínu – on nemohl,“ napsal Bar-
ta.
 Památku profesora Jenšovského 
připomíná pamětní deska na jeho vil-
ce v  Novosibřinské ulici. A  všechny 
Újezďáky může těšit, že se jméno Jen-
šovský v naší městské části neztratilo. 
Zaníceným patriotem (a  také častým 
přispěvatelem Újezdského zpravoda-
je) byl synovec Bedřicha Jenšovského, 
profesor chemie Lubor Jenšovský, kte-
rý zemřel v dubnu 2012. Jeho choť Jit-
ka je radní MČ Praha 21, syn Jonáš je 
členem redakční rady ÚZ, druhý syn 
Šimon pracuje v Dotační komisi. 

Blahoslav Hruška

Profesor Bedřich Jenšovský byl významný český archivář 
a zakladatel újezdského Sokola. Vězeň nacistického režimu 
zemřel před 75 lety v koncentračním táboře Osvětim.

Vězeň číslo 25630

Bedřich Jenšovský na vězeňském trojportrétu z  koncentračního tábora v  Osvětimi.  
Foto Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau v Oświęcimi.
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Ve středu 22. února se v  Újezdském 
muzeu konala vernisáž výstavy pra-
cí žáků 4. tříd Masarykovy ZŠ „Všude 
dobře, v  Česku nejlépe“. Výstavu ve 
zcela zaplněném prostoru muzea za-
hájila paní ředitelka Alena Sochůrková, 
za hudebního flétnového doprovo-
du žáků 4. A  zazpívali žáci 4. C lidové 
písně Beskyde, Beskyde a  Marjánko, 
Marjánko. Báseň Hora Říp od Jaroslava 
Seiferta zarecitovala trojice dětí ze 4. 
B - Klára Stáníčková, Karolína Štětinová 

a  Guillermo Teillier. Poté následova-
ly prezentace žáků 4. F - o Zoologické 
a Botanické zahradě Praha hovořil Jan 
Vyhnálek, Pavlína Dvořáková předsta-
vila Krkonoše, Natálie Danešová si při-
pravila prezentace o Krušných horách 
a Karlově mostě, přítomnému publiku 
pak pokládala kontrolní otázky. Sta-
rostka Karla Jakob Čechová poděkovala 
dětem za vystavené práce a vystoupe-
ní a všem pedagogům, kteří se podíleli 
na realizaci výstavy a přípravě vernisá-

že: E. Hegyiové, E. Lukešové, K. Nová-
kovi, V. Němečkové, L. Rejmonové, P. 
Viktorové. Na jednom místě je možné 
procestovat křížem krážem Českou 
republiku a  dozvědět se o  některých 
místech podrobné informace. K vidění 
jsou hrady, zámky, města, technické 
a přírodní památky, inspirací jsou i zvo-
lené techniky - kresba, malba, koláže. 
Výstava je součástí projektu vlastivědy 
4. tříd o  České republice a  přístupna 
bude veřejnosti do 1. 4. 2017.

Eva Danielová

Dalo se to čekat. Zatímco Mistrovy 
„umělecké tisky“ jsou smutně jedno-
plánové, jeho povídání je plné a  pře-
svědčivé, veselé, inspirující, často více 
než překvapivé. Košaté vyprávění člo-
věka, který je nad věcí a nebojí se, poví-
dá, vytahuje barevné králíky z cylindru, 
z kapes i  z  telefonu (při rozhovoru se 
svou ex-manželkou – jak jí něžně říká 
– sestrou).
 Toť všechno co vám mohu za sebe 
povídat, aniž bych se bál, že vás odra-
dím od výstavy - když tam Mistr nebu-
de a neuslyšíte ho. Také říkal, že když si 
někdo něco od něj odnese domů, chtěl 
by ho pozvat k  sobě, nabídnout mu 
kafe a popovídat si. Neboť, cituji jeden 
z jeho milých bonmotů – když mám teď 
u nich viset, chtěl bych je poznat, abych 
se tu dobře cítil…hezké, ne?
 Galerie bude nabízet obrázky F. R. 
Čecha do poloviny března. Pak se Ze-
lený dům zavře, aby se rozšířil o další 
prostoru. Vysvětlení je plné nadějí – už 
teď se obrázky, výtečné kafe a dobroty 
paní galeristky stávají zárukou pohody, 
místem komunitních setkávání spříz-
něných přátel – a tak se moc těšíme, že 
si tu třeba v soukromí i něco přečteme 

nebo zazpíváme (s  moravskou sekcí) 
nebo promítneme (moc rád bych si 
s vámi užil Loni v Marienbadu, Občana 
Kana, Stalkera, Osud člověka - a  těch 
100 dalších.)
 Dalším vystavujícím v  dubnu bude 
Mistr Vladimír Kočička s  abstraktními, 

surrealistickými obrázky. Čeká nás 
nebezpečný veletoč, ale nebojte se 
a  přijďte - na obrázky, zkouknete i  co 
je tu nového, dáte si kafíčko, nebo bílé 
moravské a ochutnáte návykový laný-
žový dort.

Petr Mach

Křížem krážem po Česku

František Ringo Čech – zábavný monolog Velkého manipulátora



XI. CYKLUS - PUTOVÁNÍ DĚJINAMI A  ZAJÍ-
MAVÝMI OSUDY EVROPSKÉ OPERY
Lektor dr. Zdeněk Bednář 
1) 13. 3. 2017 Nesmělé začátky hudebního dramatu ve 
Florencii, zakladatel evropské hudební tradice: C. Mon-
teverdi.
2) 20. 3. Počátky opery v západní Evropě a nečekaně 
rychlý rozvoj profesionálních divadel v Itálii.
3) 27. 3. Italská opera ovládne celou Evropu a podleh-
ne schématičnosti a  rutině. Češi v  italských službách. 
Gluckova operní reforma.
4) 3. 4. Rossini, Bellini a Donizetti. Velká opera ve Fran-
cii.
5) 10. 4. Wagner a Verdi - dva protikladné, ale dodnes 
respektované pohledy na hudební drama. 
6) 24. 4. Smetana, Dvořák a  jejich čeští předchůdci 
významně přispívají do pokladnice evropské hudební 
tradice. 
7) 22. 5. Verismus objevuje nové možnosti operní poe-
zie. Leoncavallo, Mascagni a Puccini.
8) 29. 5. Dva operní velikáni počátku 20. století – R. 
Strauss a L. Janáček. Zamyslíme se i nad budoucností 
opery a  naše úvahy budou spíše optimistické - jakož 
i předpoklady společného dalšího setkávání.
Přednášky se budou konat v DDM (bývalý Level) vždy 
v pondělí v 10 hod. ( pozor na náhrady za „sváteční“ 
pondělky – lekce 6, 7 a 8). Na první hodinu přijďte, pro-
sím, v 9.30 hod. Cena zůstává – 250 Kč.
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Program Újezdské Akademie volného času

Újezdské muzeum a spolek Újezdský STROM 
srdečně zvou na vernisáž výstavy

VODA ŽIVÁ
v sobotu 8. dubna 2017

od 10 hodin v Újezdském muzeu

Potěšíte se obrázky újezdských a kolodějských školáků
a fotografiemi Pavla Wurcela

Újezdské muzeum, v přízemí DDM
Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

Výstava potrvá do 13. května 2017

otevřeno:
každou sobotu 13 - 17 hod.

30. F I L M O V Ý  K L U B  FK21

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva 

více na stránkách MČ – www.praha21.cz/kva

15. 3. 2017, v 19.00h., v aule MZŠ

 MĚSÍC NAD ŘEKOU
Dvě generace, rozum a cit, Fr. Šrámek

 

Scénář: podle Fráni Šrámka, V. Kršky 
Hudba: J. Srnka; Režie: V. Krška 
Souběžně s tématem Újezdské Akademie 

„Herci ND ve filmu“ hrají: Zd. Štěpánek, Zd. 
Baldová, D. Medřická, Ed. Cupák a další

Vstupné dobrovolné, všichni vítáni, místa bývá dost

XII. CYKLUS - UMĚLCI A  JEJICH MĚSTA
Lektorka Dr. Jana Jebavá
1) 11. 9. - Praha magická
2) 18. 9. - Paříž: město malířů, básníků a milenců
3) 25. 9. - Řím: věčné město
4) 2. 10. - Benátky: město na lagunách
5) 9. 10. - Florencie: perla renesance
6) 6. 10. – Londýn: město s romantickým patosem
7) 23. 10. - Vídeň: město snů
8) 30. 10. - Jeruzalém: svaté město Petr Mach
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MASÁŽE
Přijďte relaxovat a ulevit si od bolesti 
svalů do masérského studia na adrese 

Račiněveská 2444, Praha 9,  
19016 - Újezd nad Lesy

Cena masáže 30 min od 250 KČ
NYNÍ AKCE - KAŽDÁ 6. MASÁŽ ZDARMA

VÍCE INFO NA TEL. 774 93 80 82
Budu se těšit Viktor Haluščenko

Odběrové pracoviště

7:00 - 14:00

Újezd nad Lesy - Rohožník
Živonínská 1630

• Široká nabídka vyšetření
• Kvalita, rychlost, profesionalita

• Možnost vyšetření i bez žádanky 
za úhradu přímo na místě

Provozní
doba:

info@prevedig.cz
www.prevedig.cz, tel. 270 003 131

270 003 265

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třebětínská 591, Praha9 
Újezd nad Lesy 

Kontakt: +420 608 943 568 
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00 

 
 
 

Café Galerie Zelený Dům 
si Vás dovoluje pozvat 

na 

Vernisáž 

Vladimír Kočička 
Obrazy 

 

Zdena Bočarová 
Obrazy 

 
Dne 05.04.2017 od 18,00 hod. 

Městská část Praha 21 nabízí k pronájmu samostat-
nou polovinu prodejního stánku na konečné zastávce 
autobusů sídliště Rohožník. Obchodní plocha 12,12 

m2, zázemí 1,80 m2 a WC 1,78 m2. Nabízený prostor 
má samostatný elektroměr a vodoměr. Vytápění je 

řešeno přímotopy.

Měsíční nájemné k jednání: 
3.500 Kč + energie

informace: Lucie Nedomlelová, tel: 281 012 958, 
e-mail: lucie.nedomlelova@praha21.cz

Pronájem zděného prodejního stánku 15,70 m2, 
sídliště Rohožník – konečná zastávka autobusů



OD ZÁPADU NA VÝCHOD

„Sushárna“ je jednak slovní hříčka, 
jednak novinka v  síti zásobování 
obyvatel Újezda nad Lesy exotickou 
stravou. Nehledejte zde tedy půdičku 
nebo jiný prostor k sušení prádla, ale 
výrobnu čerstvého sushi! (Což je jed-
na z charakteristik opravdu dobrého 
sushi, jak jsem se dozvěděl, tedy, že 
se nevyrábí „na sklad“, ale čerstvé, 
přímo podle právě zadané objednáv-
ky.)
 Zvykli jsme si na pizzerie a čínské 
restaurace a  restaurace s  hambur-
gery, párky a kuřaty, ale sushi, to je 
přece jen stále trochu novinka a nej-
blíže k ní má generace mladých. My-
šlenka založit výrobnu a  prodejnu/
restauraci sushi zrála v hlavách ma-
jitelů, pánů Marka Doležela a Marka 
Štědronského, už řadu let. „Jsem vy-
učený kuchař a soustředil jsem se na 
práci a experimenty s rybami a  jiný-
mi plody moře a postupně jsem začal 
zvažovat možnost převést tyto zku-
šenosti do podnikání,“ říká pan Dole-
žel. V tom je zase velice úspěšný pan 
Štědronský, takto majitel a provozo-
vatel známého steakhouse Krokodýl. 
„S Markem se známe dlouho, zkuše-
nost s restaurací Krokodýl byla dobrá 
a nápad výroby a distribuce sushi se 
mi líbil. Tak jsme se dohodli a pustili 
se do toho,“ dodává pan Štědronský.
 Oba „Újezďáci“ tedy spojili své úsilí 
a  loni v srpnu otevřeli v Obchodním 
centru Blatov, svoji „Sushárnu“. Ta 
nabízí na jídelním lístku čerstvé su-
shi, polévky a rybí speciality, ale také 
thajskou polévku a vietnamská jídla. 
Sushi je v nabídce 7 druhů, konkétně 
maki, nigiri, gunkan maki, uramaki, 
sashimi, chirashi a futomaki.
 Jednotlivé typy se liší velikostí, pro-
vedením a  kombinací prvků. O  de-
tailech toho ovšem ví daleko více 
pan Doležel, který se učil u  Marka 
Hory. Pan Hora je vážen mezi čes-
kými znalci sushi jako guru, žil v  Ja-
ponsku a společně s dalším známým 
šéfkuchařem, panem Zdeňkem Po-
hlreichem, je majitelem restaurace 
Yamato Restaurant v Praze na Vino-
hradech.
 
VIETNAM SE OSVĚDČIL
Podle Marka Štědronského se vel-
mi osvědčilo zařadit v  dnešní době 
populární vietnamskou kuchyni, vi-
etnamské pokrmy se prodávají více 
v době oběda, jsou to vesměs zdravá 
jídla, většinou jsou základem rýžové 
nudle Pho nebo Bun (ploché nebo 

kulaté), bylinky (koriandr, perila, jar-
ní cibulka) a exotické koření (badián, 
kardamom, skořice) a  hovězí, kuřecí 
i vepřové maso. Tyto vietnamské spe-
ciality jsou Pho Bo, Pho Ga, Bun Bo 
Nam bo, bagetky Banh Mi a  plněné 
„knedlíčky“ Dim Sum.Thajská polévka 
je Tom Yum.

Po dobu našeho rozhovoru šly rychle 
na odbyt také tatarák z lososa a tuňá-
ka nebo salát Wakame.
 Velmi opatrní jsou majitelé na ná-
kup surovin. Postupně si vytipovali 
u každého dodavatele, s nímž spolu-
pracují, právě tu rybu nebo surovinu, 
kterou má lepší, než ostatní dodava-
telé a tu od něj kupují. A naopak, za-
se u jiných kupují to, co mají nejkva-
litnější oni. Jak vidět, zásobování není 
žádná hračka, k tomu přistupují růz-
ná omezení rybolovu kvůli životnímu 
prostředí, kolísající ceny kvůli rybím 
válkám jednotlivých zemí na rybolo-
vu závislých. Tedy, ten relativně malý 
kousek, velký jako jedno sousto, do-
káže být pro dodavatele pěkný hlavo-
lam.

NÁROČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ
„Například takový losos,“ říká pan 
Doležel, „je rozdíl mezi lososem nor-
ským a  skotským. Nejen chutí, ale 
i  konzistencí, a  proto se každý hodí 
k  jinému využití. Chci-li vyrábět kva-
litní lososové Nigri, potřebuji proto 
skotského lososa, norský by se mohl 
trhat.“
 „Jenže ne vždy jsou k mání surovi-
ny přesně podle složení, které právě 
potřebujeme, a tak sháníme náhrad-
ní zdroje. A  ty jsou dražší. A  v  naší 
Sushárně se zatím neukázal žádný 
vzorec, podle něhož bychom mohli 
spolehlivě určit v které dny, v  jakém 
množství nebo která jídla budou více 
žádána. To je náročné na zásobová-
ní,“ doplnil pan Štědronský.

 A že pan Doležel dával při lekcích 
u  pana Hory pozor a  získal nejen 
znalosti, ale i  zdravé sebevědomí, je 
jasné i z  toho, že v rámci typu sushi 
Uramaki, v níž vnější obal tvoří rýže, 
vytvořil vlastní kombinaci surovin, 
které jiní neměli odvahu zkusit a dá-
le – na základě poptávky především 
žen – sestavil Uramaki vegetariánské. 
A není to náhoda, právě ženy ve věku 
od 25 do 45 let jsou prý nejčastější 
hosté restaurace. Jistě je sem vede 
snaha o zdravou výživu a udržení taj-
le!
 Restaurace vyřizuje především ob-
jednávky „take away“, objednané na 
místě nebo telefonicky, které také 
rozváží na adresy. Sama je zařízena 
moderně a prostě, míst k sezení ne-
ní mnoho, ale poslouží. „Sushárna“ 
proto pro pohodlí hostů, kteří chtě-
jí posedět ve společnosti, uzavřela 
oboustranně prospěšnou dohodu 
se sousedícím Vinným barem Dobrý 
ročník. V prodejně sushi si objednáte 
jídlo, které vám donesou do vedlej-
šího vinného baru, kde si objednáte 
víno a můžete třeba realizovat rodin-
nou sešlost. 
 Seznamte se se sushi, s japonskou 
specialitou, muž ocení kombinaci rý-
že, rybího masa a wasabi a žena bude 
spokojena nejen s jídlem, ale i s tím, 
jak dodržuje dietu!

Pavel Moudrý,
člen redakční rady

14

Sushárna
Obchodní centrum Blatov, 

Oplanská 2614
www.susharna.cz
tel. 725 830 383
Klimatizace: ano

Kouření: ne
Parkování: ano
Otevírací doba: 

Po-So 11-20 hod, Ne 11-19 hod. 

Sushárna – víc než slovní hříčka
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        DIVOČÁCI NAŠE VEDENÍ NETRÁPÍ?

Že došlo v poslední době k silnému přemnožení divo-
kých prasat i na území Prahy, víme všichni. Ovšem ne 
všechny dotčené městské části se touto problemati-

kou dostatečně zabývají. 
 Např. Praha 14 zřídila speciální webovou stránku, kde se 
občané mohou dozvědět všechny aktuální informace. Na-
příklad to, že přímo na sídlišti Černý Most došlo k několika 
napadením psů s ohrožením majitelů.
 Na újezdském webu najdeme jen informaci o  návštěvě 
bachyně s  mláďaty na zahradě mateřské školy. O  řešení 
však nic. Přitom například radní Prahy 14, Dolních a Horních 
Počernic a Běchovic požádali o součinnost hlavní město Pra-

hu. Řešení hledali na společné schůzce i s Lesy hl. m. Prahy 
a  mysliveckým spolkem, který honitbu spravuje. Starostka 
Horních Počernic v této souvislosti uvedla, že pokud se ne-
zvýší intenzita odlovu divokých prasat Mysliveckým spolkem 
Horní Počernice, jsou připraveni spolu s MČ Praha 14 a Bě-
chovice iniciovat vypovězení smlouvy a zajištění odlovu jiný-
mi lovci. 
 A tak se ptám: Proč se vedení Újezdu nad Lesy o tuto pro-
blematiku nestará? Proč nespolupracuje s okolními obcemi? 
Nebo si myslí, že se nás to netýká? Tak ať se někdy zajde 
podívat do lesa… Za spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život

Vladimír Klepetko

KYNOLOGOVÉ K PROBLÉMU CVIČIŠTĚ

Po přečtení příspěvků rodiny Minaříkových a V. Waltera 
v Listárně minulého čísla musíme reagovat. Zmiňova-
ný „kulatý stůl“ přímo na místě mnoho nevyřešil. Bylo 

jen jedním z mnoha jednání, která probíhají. Není pravda, 
že naše základní kynologická organizace (ZKO) nepodnikla 
žádné kroky, aby vyšla vstříc občanům přilehlých ulic. Za po-
sledních 6 měsíců jsme zavedli změny, které přímo ovlivňují 
provoz naší organizace a mají pomoci společnému soužití. 
Například jsme zavedli pevný provozní řád, nastavili jsme 
pravidla ohledně parkování (štěkot se nese co nejméně přes 
rybník) a venčení psů (návštěvníci nechodí přes ulici Dubin-
ská), zrušili jsme výcvikový den, který mohl být zdrojem zvý-
šeného hluku. MČ Praha 21 je o  těchto změnách informo-
vána. 

 ZKO se od začátku snaží vyjít vstříc, ale konkrétní poža-
davky ze strany MČ jsou pro nás likvidační, nebo proti řádu 
ČKS. Proto se snažíme najít kompromis. Bohužel zástupci 
MČ nám namísto hledání kompromisu předkládají další (no-
vé) požadavky. Proč MČ nehledá schůdný kompromis, který 
je standardním nástrojem k nalezení shody?
 Závěrem bychom rádi občany ujistili, že ZKO podniká dal-
ší kroky průběžně.  Je nám líto, ale ne všem občanům lze 
vyhovět. Jeden z nich nám do očí řekl, že by byl rád, aby ti psi 
neštěkali vůbec, a  omezení nestačí. Toto je opravdu těžké 
vyřešit.
 V průběhu jednání s MČ bylo již mnohokrát zmíněno, že 
hluk se šíří více než v minulosti, kvůli vykácení zeleně a ob-
nažení části cvičiště. Pomůže MČ s vysázením nové a napo-
může tím řešení situace? Výbor ZKO 394

PLÁN ROZVOJE ZDRAVÍ - NA PRAVOU MÍRU

V únorovém ÚZ jsme se mohli ve dvou článcích dočíst 
o setkání občanů MČ s radními Jeníčkem a Roušarem 
nad plánem rozvoje zdraví naší MČ (dále PRZ). Články 

poskytly o této akci velmi zkreslený pohled, a protože jsem 
se taktéž PRZ zúčastnil, uvádím celou věc na pravou míru.
 Akce se zúčastnili pouze členové ANO a Spolku Oko, vždy 
po čtyřech. Jinak nikdo další! Jenomže občané Újezda se ani 
zúčastnit nemohli, protože propagace akce byla mimořádně 
špatná, např. ÚZ o ní vůbec neinformoval! Přesto byl průběh 
překvapivý. Třebaže občany na kulatý stůl zval p. Jeníček, 
který má v gesci sociální a zdravotní politiku a  jako garant 
akce začal i s jejím moderováním, po cca 10 min. ztratil klid, 
uraženě si sednul zády k  diskutujícím a  akci za něj musel 
domoderovat p. Roušar. 

 Zajímavé bylo i to, že přestože p. Jeníček tvrdil, že náklady 
na zpracování PRZ byly 0,- Kč, skutečná cena tohoto doku-
mentu o 37 stranách A4, připomínající spíše slohové cvičení 
opisující všeobecně známé a běžně dostupné informace, vy-
šla na 58.000,- Kč. 
 Korunu těmto zavádějícím informacím pak nasadil ve 
svém únorovém příspěvku do ÚZ, kde sděluje občanům, 
že „se k dokumentu mohou vyjádřit do konce ledna“, aby si 
o několik řádek níže posteskl, že „článek bohužel vyjde až po 
ukončení možnosti podávat připomínky k tomuto materiálu“!  
Přínos tohoto PRZ tedy běžnému občanovi zákonitě musí 
unikat a jediný kdo z toho prozatím má profit je zpracovatel-
ská firma. Možná ale právě to byl smysl celé akce.

J. Lameš

Děkuji občanskosprávnímu odboru MČ Praha 21, 
KAS a SPCCH za milá blahopřání a dárky k mému 
životnímu jubileu.

Helena Večerníková 

Dne 21. března 2017 oslaví devadesáté narozeniny 
paní Milada Manová z  Újezda nad Lesy, Klešic-
ké ulice. Ke krásnému jubileu s láskou mamince 

a babičce blahopřejí 
děti Ivana a Vladimír, vnoučata Boris a Lucie

Děkuji rodině, přátelům, známým, jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy a všem dobrým 
lidem, kteří mně dne 19. 1. 2017 projevili upřímnou 

soustrast svou účastí na posledním rozloučení s mým manže-
lem Václavem Čížkem, či zasláním kondolence. Zároveň děku-
ji za množství květinových darů.
 Děkuji též panu faráři Ondřeji  Salvetovi z farnosti Koloděje 
za citlivé vedení obřadu a Pohřební službě Žížala z Českého 
Brodu za ochotu a  pomoc při zařizování všech potřebných 
formalit v pro mě tak těžkou chvíli. Za pozůstalé  

Božena Čížková
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SLOUPKY

SLOUPKY ZASTUPITELŮ

V minulém ÚZ mě překvapil názor, že kynologové byli na 
kulatém stolu (KS) při jednání s radnicí arogantní. Pravda 
je taková, že arogantní byl především radní Jeníček, který 
akci moderoval. Začal předčítáním požadavků a na větši-
nu námitek kynologů reagoval slovy: „To je váš problém.“ 
A to nemluvím o tom, že spor s pejskaři z pozice obecní 
autority nemá vůbec řešit, když je sám jeden ze stěžova-
telů. Takhle totiž nejedná otevřená radnice, ale nabubře-
lá arogance moci.
 Nicméně kdo má pravdu? Nejjednodušší je, uvést věc 
na pravou míru. Pan Roušar a spol. skoro sedm let vy-
kládají, jak otevírají radnici. Nevím kolik lidí dovolí, aby 
jim stále vymývali těmito řečmi mozek, ale odhaduji, že 
s otevíráním si vystačí až do důchodu. Nicméně by mohli 
s radním Jeníčkem otevřít archiv a zveřejnit pro občany 

záznam právě z KS. Ať si každý poslechne, jak skutečně 
probíhal.
 Samozřejmě jsem si vědom toho, že psí štěkot může 
dost obtěžovat. Proto jsem se snažil pomoci návrhem na 
vybudování protihlukového valu. Společně. Radnice, ob-
čané, pejskaři… A s krásnou zelení, která sama o sobě ne-
poskytuje protihlukovou clonu, ale v kombinaci s valem 
ano. Ovšem dělá to na mě dojem, že politikům ve vedení 
radnice o urovnání sporu nejde. Ve hře mohou být po-
zemky, osobní zájmy… K mému názoru mě vede i otřesná 
reakce starostky na má slova o valu a na pořizování zvu-
kového záznamu redakcí Magazínu Oko přímo na KS.
 A mimochodem. Otevřít oči můžete třeba i nad infor-
macemi na webových stránkách místních patriotů. Hezké 
jaro!

Nerad ztrácím čas prázdnými polemikami. Minulý slou-
pek Ing. Zátkové a popis jednání zastupitelstva mě však 
bohužel nutí reagovat. Koalice prý „s  opozicí vymetla 
způsobem, který jsme ještě nezažili“. Zapomněla jen 
pro úplnost zmínit, že opozice utekla z jednání před pro-
jednáváním nepohodlného bodu k problematice jedné 
z  dřívějších „zásadních“ námitek, která se ukázala jako 
ryze obstrukční a nekompetentní. Příležitost ke zlepšení 
vztahu opozice a koalice případnou omluvou za neoma-
lené, nepodložené a často osobní napadání byla zmaře-
na.  Paní Zátková též zapomněla, jak sama před rokem 
ignorovala návrhy opozice. Například mnou navržené 
usnesení zastupitelstva, aby Odbor majetku a  investic 
transparentně zveřejňoval vyjádření, která dává za MČ 

jako účastník ve stavebních  řízeních, aby bylo zřejmé, 
jak občany a jejich zájmy zastupuje. Dnes by se nám to 
všem hodilo. „Otevřenost a  transparentnost se z vlády 
v  Újezdě zcela vypařila,“ píše bývalá radní. Nebylo by 
lépe poděkovat, že na základě podnětů byl zveřejněn 
návrh smluv, proběhla další projednání a  byl zajištěn 
den otevřených dveří k  projektu Alzheimercentra? Po-
dle investora znala záměr již radnice ANO. Ať už měla 
názor jakýkoli, proč se ona neradila s veřejností? Stejně 
jako u P+R pro spádovou oblast Středočeský kraj. Místní 
Agenda 21 je o otevřenosti. Viděli jsme veřejné projed-
nání pro nedomyšlený a  netransparentní projekt dřív, 
než byl radnicí ANO paní Ing. Zátkové předložen Magist-
rátu hl. m. Prahy? Já tedy ne. Jak to?

Vím, že jako zastupitel a radní se mám 
věnovat závažným tématům a předá-
vat vám, spoluobčanům, důležité in-
formace. Dovolte ale věnovat tento 
sloupek spíš zcela všední věci a  tro-
chu si pouvažovat. Letošní zima je 
vpravdě ladovská. Mnohým z nás to 
přináší spíš komplikace a  ne všichni 
přívaly sněhu vítají. Újezdské rybníky 
pokryl led.  Jedna z ledových ploch je 
kousek od našeho domu, a tak mám 
možnost občas pozorovat hemžení. 
Líbí se mi, že kluci hrají hokej místo 
her na počítači, rodiny učí své nej-

menší na bruslích pěkně na vzduch 
místo v zimní hale. Nechci opakovat 
moralistické úvahy o tom, jak dnešní 
mladí žijí virtuální realitou, ale občas 
ten pocit taky mívám. Například když 
jedu vlakem z  práce a  všude kolem 
mně drží lidé v  ruce mobil a  velmi 
soustředěně hledí do obrazovky.
 A tak idylická romantika na našem 
rybníku snad dává tušit, že není tak 
zle a  že pokud ta možnost nastane, 
jsou lidé schopni se bavit i  postaru. 
Dokáží být spolu, najít si čas na se-
be nasoukat několik vrstev oblečení 

a vyrazit do zimy. Bruslí se téměř za 
každého počasí a do té doby, než se 
začne stmívat, to je dobře. Trochu 
překvapí, když na ledě zahlédnete 
pohyb už kolem sedmé ranní, kdy 
je hustá tma. A  ještě víc mě zaujalo, 
že to nejsou nedočkaví výrostci, ale 
dvě malé děti a s dospělou osobou. 
Inu zimní radovánky zkrátka táhnou. 
V  posledních dnech se zdá, že lední 
kouzlo pomine. Jen doufám, že brus-
laři nepropadnou pohodlí a nebudou 
na venkovní radovánky čekat zas do 
příští zimy. 

Upozornil mě kolega Růžička, že 
jednoho zimního lednového dne se 
u  blatovského rybníka objevili pra-
covníci údržby se zeleným trakto-

rem, který vjel na led i přes fakt, že 
zde bruslili lidé. Led začal praskat, li-
dé utíkat ke břehu. Pracovníci si svůj 
úkol (smést a pokropit led) naštěstí 

rozmysleli a  stáhli se. A  kdo že jim 
tento úkol zadal? Podle všeho to byl 
další z  neúspěšných pokusů pana 
Roušara získat si popularitu u  lidí. 

Petr Duchek (SÚL a Patrioti-Volba pro Prahu 21)

Ing. Michael Hartman (Otevřený Újezd)

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (Svobodní)

Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011)
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Na úřadě zavádíme tzv. referenční 
model řízení. O co jde? Řekli jsme si, 
proč vymýšlet již jednou vymyšlené 
a  přidali jsme se k  projektu, který 
zvýší kvalitu řízení úřadu. V ČR exis-
tuje celkem 6234 obcí a měst, které 
vykonávají veřejnou správu. Samo-
statně v  těchto městech řeší zcela 
stejné problémy, stejné agendy. 
Každý úřad si sám prošlapává svou 
cestu, jednotlivě hledáme způsoby, 
jak poskytovat kvalitní služby obča-
nům. Bohužel, stát zatím nedokázal 
nabídnout obcím jednotný systém 
řízení. A přitom synergie a příklady 

dobré praxe předávané mezi jed-
notlivými úřady by velmi rychle po-
mohly zvýšit kvalitu řízení na jednot-
livých úřadech.
 A o tom referenční model je. Vzni-
ká z iniciativy řady měst a obcí, které 
poskytují modely řízení svého úřadu 
a tímto způsobem vzniká referenční 
model, který ostatní zavádějí. 
 V rámci účasti v Národní síti Zdra-
vých měst tento model zavádíme 
i  na našem úřadě. Nejsme v  tom 
sami, společně s  námi se tak roz-
hodli v Horních Počernicích nebo na 
Praze 12. Projekt je součástí postup-

ného přechodu na procesní řízení 
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podnětů a stížností. Náš úřad, ač se 
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zaměstnanců a  poskytuje v  rámci 
správního obvodu Běchovice, Kolo-
děje, Klánovice a  Újezdu nad Lesy 
stovky služeb. Občan bude v  bu-
doucnu znát, jaké konkrétní služby 
a  za jakých podmínek úřad posky-
tuje. Pak bude i kontrola, zda to tak 
skutečně dělá.

Situace, která se stala v  sobotu 21. ledna, nemá ob-
doby. V ten den se konala výroční schůze újezdského 
Sboru dobrovolných hasičů. Zde se náhle zvedla pa-
ní starostka a prohlásila, že se na radnici dohodli na 
ukončení činnosti pana Josefa Doškáře, velitele dobro-
volných hasičů. Pan Doškář, který v Újezdě prožil vět-
šinu svého života, u dobrovolných hasičů pomáhá od 
roku 1982 a přes 20 let jim velel, s tímto přístupem pa-
ní starostky opravdu nepočítal. Původní dohoda byla 
taková, že pan Doškář odejde teprve v okamžiku, kdy 
již za něj bude připravena náhrada. 
 Toto vystoupení paní Čechové tak bylo značně ne-
taktní. Jak může člověk, který zde žije nějakých deset let 
a  pouze si zde nevhodným populistickým způsobem 
buduje politickou kariéru, rozhodovat takovými gesty 
o občanech, kteří zde žijí většinu svého života a něco 
pro svoji obec dokázali? Pan Doškář si jako dobrovol-
ný hasič nikdy nevzal ani korunu, tuto činnost vykoná-
val čistě z radosti a dobrého pocitu, že může pomoct 
a přispět. A toto má být jeho odměna? Paní Čechová, si 
zřejmě myslí, že když je starostka, může všechno. Ne, 
nemůže, zvláště ne k  lidem, kteří zde něco dělají pro 
svoje spoluobčany dobrovolně a zcela zdarma.
 Rád bych tedy alespoň touto cestou nejen za mne, 
ale i za ostatní Újezďáky poděkoval panu Doškářovi za 
vše, co pro naši městskou část udělal. A nebylo toho 
málo. Naši radní by si ho mohli vzít jako vzor. Děku-
ji a přeji mnoho štěstí i  jménem kolektivu zastupitelů 
ANO 2011.

Na podzim jsme bojovali a nakonec spolu s vámi uháji-
li pozemky v areálu Ideal Luxu na Blatově. Ovšem není 
to tak růžové. Koalice si opět vaří něco pod pokličkou. 
Podařilo se zastavit netransparentní a pochybný prodej 
majetku. V případě, že by k prodeji došlo, dnes bychom 
již neměli na další dění vliv. Dotace na Alzheimercentra 
ještě vypsána nebyla. Nic by nezabránilo tomu, aby tam 
vyrostl jiný projekt. Podmínky smlouvy to umožňovaly. 
My zásadně chceme, aby městské části zůstaly prostory 
pro občanskou a veřejnou vybavenost. Přejeme si, aby 
městská část budovy odkoupila a naložila s prostory po-
dle aktuálních potřeb obyvatel.
 Z koalice zní, že se v souvislosti s Ideal Luxem chys-
tá velká a rychlá rošáda se zdravotním střediskem. Po-
drobnosti nám nejsou známy. Vypadá to, že to opět bu-
de celé bez nás i bez vás. Je ticho po pěšině. Kulatý stůl 
i veřejné projednání v nedohlednu. V moderní době je 
normální, že občané participují při rozhodování na úze-
mí „své obce“. U nás to pořád nejde a přitom občané by 
k tomu jistě měli mnoho co říct. Sami jsme zvědaví, co 
nám vlastně koalice na březnové jednání zastupitelstva 
předloží. Pravděpodobně to opět s  námi nebude pro-
jednáno a materiál přijde pouze 7 dní předem. Škoda. 
My nechceme koalici házet klacky pod nohy, my chceme 
participovat společně s občany na věcech veřejných. Za-
tím je to v Újezdě neprůchodné. Stále se dělají se vším 
tajnosti a  změna nepřichází. Právě proto to nepůsobí 
důvěryhodně. Snad tedy v  příštím volebním období. 
Krásné jaro!

RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)

Zdeněk Růžička (ANO 2011) Ing. Šárka Zátková (ANO 2011)

Zřejmě však nevzal vůbec v  úvahu, 
co by se mohlo stát, kdyby se led 
skutečně probořil. Škoda na samot-
ném traktoru se vedle možného 
ohrožení zdraví lidí a životního pro-
středí jeví jako to nejmenší. A  proč 
povolal placené zaměstnance, kteří 
se mají starat o  důležitější problé-
my, než aby traktorem odhrabali 
sníh z rybníka? Proč mu nedošlo, že 

kropit v době mrazu není pro hasič-
ské hadice dvakrát šetrné? Rozhod-
nutí radního Roušara je o  to více 
nepochopitelné v  situaci, kdy sám 
vystupuje jako osoba chránící život-
ní prostředí. Otázku účelnosti takto 
vynaložených peněžních prostředků 
městské části raději nebudu více ko-
mentovat. Když totiž jdu vyhodit tří-
děný odpad na stanoviště kontejne-

rů, připadám si, jak kdybych vstoupil 
na skládku. Ano, městská část není 
na jednu stranu schopna zajistit pra-
videlný odvoz tříděného odpadu, ale 
na druhou stranu objednává stro-
jové zametání rybníka. Drobná po-
známka na závěr: Zkuste příště zvá-
žit použití obyčejného hrabla. Dost 
často jsou ty nejjednodušší způsoby 
efektivní a hospodárné.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. křižovatka ul. Druhanická – Staroújezdská  800 - 820

2. křižovatka ul. Novosibřinská – Toušická  830 - 850

3. křižovatka ul. Zalešanská – Lomecká  900 - 920

4. ul. Rohožnická (na parkovišti u prodejny Albert)  930 - 950

5. křižovatka ul. Velimská – Klešická  1000 - 1020

6. křižovatka ul. Holšická – Sulovická  1030 - 1050

7. křižovatka ul. Novolhotská – Starokolínská  1100 - 1120

8. křižovatka ul. Bělušická – Netušilská  1130 - 1150

1. Načešická x Borovská  1500 - 1520

2. Čentická x Polešovická  1530 - 1550

3. Hulická x Soběšínská  1600 - 1620

4. Novosibřinská x Svojšická  1630 - 1650

5. Žárovická x Žehušická  1700 - 1720

6. Tuchotická x Velebného  1730 - 1750

7. Domanovická x Račiněveská  1800 - 1820

Kam s odpadem

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

11. března-  Toušická (u spořitelny) 
Rohožnická (u prodejny Albert)

25. března-  Žehušická x Měšínská 
Dědická x Ranská

8. dubna-  Valdovská x Hrádková 
Druhanická x Staroújezdská

Do kontejnerů patří: 
starý nábytek, pohovky, 
gauče, koberce a  linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany 
a  WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty (např. 
staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří: živnostenský od-
pad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, 
dále pak pneumatiky, výrobky podléhající 
zpětnému odběru (např. vyřazené elektro-
zařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
Termíny kontejnerů navrhuje Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) ÚMČ Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43

Praha 21 - trasa A
Praha 21 - trasa C

Sobota 4. března
Čtvrtek 6. dubna

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. 
m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA 
odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředi-
dla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, le-
pidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a  vý-
bojky. 
 
 OŽPD, Martin Švejnoha

Po naplnění budou kontejnery dle potřeby 
vyměňovány. Kontejnery se mohou ráno 
rychle naplnit a není možné je obratem 
vyměnit. Pokud na stanovišti z důvodu vý-
měny kontejner nebude, je nutné si na něj 
počkat a až poté do něj odložit odpad. 

Martin Švejnoha, OŽPD

V neděli dne 26. března a 23. dubna 2017 budou přistaveny 
od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery na rostlinný 
odpad na níže uvedených stanovištích.

ulice Toušická – u spořitelny
ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Albert
na rohu ulic Valdovská x Hrádková 
na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská – u parku na Blatově
na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)
na rohu ulic Pilovská x Čenovická
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

INZERCE



INZERCE

                 na setkání s Vámi se těší

Na výstavě bude k vidění i zakoupení velký výběr velikonočních aranžmá, 
                         věnců a dekorací ze suchých květin. 

         Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy

Vás zvou na tradiční velikonoční prodejní výstavu,
      v areálu zahrádkářů, Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy.
                   200 m za křižovatkou, směr Koloděje.

                    
                     

                      Výstava se koná:

V pátek       7.4.2017 od 10.00 - 17.00 hod.
V sobotu      8.4.2017 od  9.00 - 16.00 hod.
                        

Lucie Dlabačová, Čenovická 1445, Újezd nad Lesy. Tel. 737 481 293.
                                     www.kvetinylucka.cz

Koupíme pozemek 
pro stavbu rodinného domu 

v Újezdě nad Lesy a okolí. 
Tel. 603 938 721.

NABÍZÍM PRONÁJEM
PROSTOR PRO ORDINACI
poradnu nebo jiné služby

V novostavbě obchodního
Centra Blatov v P9-Újezdě nad Lesy

tel.: 603 247 875
mail: kos.vladimir@volny.cz
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V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu      JAN ŽÍŽALA

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce
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Klub ak�vních seniorů 
srdečně zve:

1. 15. dubna od 14:30 hod. vás KAS zve do Divadelního sálu
Masarykovy školy na přednášku k Občanskému  zákoníku
se zaměřením na sousedské vztahy, dědění, nemovitos�,
nájemníci, smluvní a závazkové vztahy. 
Přednáší prof. ing. D. Kovanicová a ing. M. Kučerová. Před-
náška je pro řádné  členy KAS, kteří se prokáží průkazkou.

2. 25. dubna odjezd od LIDL a Blatov v 6:45 hod. na zájezd
na Benešovsko, sklárna „Fran�šek“ Sázava, Benešov -
Muzeum Podblanicka, historie, památky, zámek Kono-
piště - reprezentační salony, lovecká chodba, zámek
Týnec nad Sázavou - Muzeum týnecké keramiky.
Oběd zajištěn (není v ceně). 
Cena 280 Kč pro řádné členy KAS, ostatní 300 Kč.

Lunapark Beck
si vás dovoluje pozvat na Jarní Pouť aneb

Dny plné zábavy v Újezdě nad Lesy.  
Atrakce pro všechny věkové kategorie, 
Autodrom, dětský Svět. Létající Labutě, 

Nafukovací Skluzavka, Nafukovací Disney
Land. Dětský Kolotoč, Houpačky, Trampolíny,

Herna Rybolov 
a mnoho dalších Atrakcí. 

Nebude chybět ani Pouťové cukroví 
a Cukrová vata. 

Újezd nad Lesy ul.Polesná. 
Trvání pouti: od 22.4. do 3.5.2015.

Dne 18. dubna oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Ludmila Budská.

Do dalších let
pevné zdraví,
štěstí 
a spokojenost
jí jménem
svých rodin
přejí

syn Vladimír 
a dcera
Alenka.

Dne 6. dubna se dožívá významného
jubilea 80 let naše milovaná 

maminka 

paní Blanka Brixi.

Pevné zdraví 
a pohodu do
dalších let 
přejí

Eva 
a Jana 
s rodinami.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, 

nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany

řezání, obrábění, ohýbání, posilovací stroje
www.vyzner.cz e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472, 608 880 102

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

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

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, VINILOVÉ PODLAHY

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

zhotovení práce dle Vašich požadavků (nové i opravy) s dodáním materiálu
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                         Tel.: 281 970 169 

FA INZÁTO

• stavby na klíč 

• zateplování fasád • ploty, vrata • zámkové dlažby • bytová
jádra  • výměna oken • výstavba RD aj. •

Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz

BMS REKON, s.r.o.    
Stavební firma

MÁTE VLHKÉ ZDIVO DOMU 
GARÁŽE – PLOTU

PORADENSTVÍ V OBLASTI ODVLHČOVÁNÍ OBJEKTŮ
S PŘÍPADNOU REALIZACÍ NA KLÍČ

22 LET PRAXE – ÚJEZD n. L. A OKOLÍ

603 505 987

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY 
STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 

606 227 390
JSAIFRT@SEZNAM.CZ

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 2015 - tenisové kurty Újezd nad Lesy,

ul. Kalská. V ceně služby trenéra, pronájem
kurtu,tenisové míče, zapůjčení rakety.

tel. 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz

Zveme Vás na 
testovací den Felt

Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu 

modelů od výrobců jízdních kol 
FELT, GHOST A LAPIERRE.

Akce se koná na adrese 
V Lipách 91 Praha 9-Koloděje.

Pro bližší informace volejte na 
281 973 636, nebo 602 667 600

WAGNER BICYCLES

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

� kácení a prořezy rizikových stromů
� likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
� zakládání trávníků a pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch
� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák � mobil: 605 789 346
www.zahrady-zelen.cz

B l a h o p ř á n í

placená inzerce

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

dlažby, sádrokartony, oplocení, zateplení,  
malířské, bourací a výkopové práce

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317
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MAP má dohodu o prioritách
Řídící výbor Místního akčního plánu 
(MAP) Praha 21 na svém 2. jednání 
schválil své upravené složení, takže 
již jsou zde zástupci všech zřizovate-
lů správního obvodu a  také zástupci 
všech státních škol z Prahy 21.
 Hostem řídícího výboru byl Mgr. Filip 
Kuchař z  Magistrátu hl. města Prahy, 
který informoval o postupech Krajské-
ho akčního plánu a  principech spolu-
práce našeho MAPu s akčním plánem 
na vyšší úrovni. Zároveň odpověděl na 
řadu praktických dotazů, týkajících se 
čerpání dotací z Operačního programu 
Praha pól růstu (OP PPR).

 Členové řídícího výboru byli sezná-
meni s  pracovní verzí Strategického 
rámce tak, jak ji postupně navrhly pra-
covní skupiny, a  byli vyzváni k  zaslání 
připomínek, aby na následujícím setká-
ní řídícího výboru mohl být tento dů-
ležitý dokument odsouhlasen. Členové 
řídícího výboru odsouhlasili Dohodu 
o cílech a prioritách MAPu, která bude 
zapracována spolu s  dalšími informa-
cemi do Strategického rámce.
 Součástí jednání výboru byla i  dis-
kuze, kdy všichni členové živě pro-
jednávali nejžhavější témata v  oboru, 
zejména čerpání Šablon. Diskutovalo 

se i  o  plánovaném výzkumu školního 
klimatu v  druhém stupni základních 
škol a zapojení rodičů a zaměstnanců 
škol do tohoto procesu. Velký zájem 
je i  o  navázání spolupráce s  místními 
knihovnami a  dalšími subjekty, které 
podporují vzdělávání.

Lucie Černá,
koordinátorka projektu

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Již příští měsíc se naplno rozběhnou 
zápisy do základních škol a mnoho 
rodičů přemýšlí, jaká škola bude pro 
jejich dítě ta pravá. Na to, jak se ve 

změti pouček vyznat a jak je těžké od-
hadnout, kolik dětí k  zápisu přijde, se 
ÚZ poptal tentokrát u sousedů. O své 
zkušenosti se podělil Martin Odehnal, 
vedoucí odboru školství a  evropských 
fondů MČ Praha 9.

Podle čeho by si rodiče měli vybírat 
školu pro své dítě? Na internetu ko-
luje mnoho rad a  je těžké se v tom 
orientovat…
Pro výběr školy neexistuje nějaký jed-
notný správný „mustr“. Především 
bychom si jako rodiče měli ujasnit, co 
považujeme za „dobrou školu“ pro 
své dítě. Chceme, aby dosahovalo co 
nejlepších výsledků i za cenu, že bude 
mnohem více hleděno na disciplínu? 
Nebo nám je sympatičtější škola „po-
hodová“, ale s řadou aktivit podporují-
cích dětskou kreativitu? Upřednostňu-
jeme akcent na co nejlepší podmínky 
pro tělocvik? 
 Jinými slovy: škola skvělá pro jedno-
ho žáka nemusí být vůbec tou správ-
nou volbou pro jiného. Ale hlavně: po-
suzovat tu kterou školu bychom měli 
nikoli „brýlemi“ vlastních ambicí, ale 
s  plným vědomím toho, jak má vaše 
dítě nastaveny své „preference“, v čem 
opravdu vyniká a co ho baví, ale i na-
opak – co je mu z duše protivné, kudy 
z  vlastní vůle nikdy nebude směřovat 
a podobně.
 No a potom už to chce vyvinout co 
nejvíce vlastní iniciativy v  obstarávání 
konkrétních informací. Každá škola má 

své webové stránky, pořádají i dny ote-
vřených dveří.
 Samozřejmě nesmíme hned chtít, 
aby vás prováděli od půdy po střechu 
i v době vyučování. Na druhou stranu, 
jestli se škola chová jako nedobytný 
hrad, kde rodiče nejsou vítáni, je už i to 
docela důležitá informace. 

Jak je to v Praze 9 s možností přijít 
se podívat do hodiny ještě před zá-
pisem?
O tom, kde je možné se přijít podívat 
do hodin, je dobré komunikovat přímo 
se školou – zde na úřadě tyto infor-
mace neshromažďujeme. Už i  proto, 
že to vždy vychází z konkrétních mož-
ností učitelů, respektive celkové situ-
ace – zda třeba není některý pedagog 
dlouhodobě nemocen, takže se musí 
suplovat nebo dokonce spojovat třídy 
a podobně.  

Bude letos Praha 9 přijímat jen „své“ 
nebo jsou kapacity i  pro „nespádo-
vé“ děti?
Praha 9 jako zřizovatel žádné děti sa-
ma nepřijímá, neboť jí to ze zákona 
nepřísluší – vždy rozhodují ředitelky 
podle aktuální naplněnosti spádových 
škol. Což se zjistí až v době zápisů. Sice 
víme přesně, kolik českých dětí ve vě-
ku nástupu povinné školní docházky 
má trvalý pobyt na území MČ Praha 9 
nyní, netušíme však, kolik z  nich sku-
tečně k zápisům na některou z našich 
základních škol dorazí. Dále nemáme 
informace, kolik bude cizinců s  tako-
vým pobytovým statusem, že na ně 
musíme hledět jako na „našince“ s  tr-
valým pobytem. Netušíme ani kolik dě-

tí se zejména do nově dokončovaných 
bytových projektů přistěhuje od data 
zápisů do počátku školního roku. Po-
sledních jsou vzhledem k významným 
přírůstkům populace v  naší městské 
části pokaždé řádově desítky na každé 
škole. To se pochopitelně týká nejen 
prvních tříd. S ohledem na setrvale vy-
sokou naplněnost bych rozhodně ne-
doporučoval nikomu „přespolnímu“ to 
na našich školách ani zkoušet. Zakázat 
to nikomu nemůžeme, nicméně zákon-
nou povinností ředitelek je upřednost-
nit uchazeče s  pobytem v  takzvaném 
spádovém obvodu své školy.

Jakým způsobem by se měly vybírat 
„nespádové“ děti? Je férové napří-
klad losování?
Vzhledem k  tomu, jak je to u  nás 
s  „přespolními“, je to dotaz vícemé-
ně hypotetický. Ale ano: losování je 
dokonce, pokud vím, jediný „férový“ 
způsob výběru, tedy alespoň podle ve-
řejné ochránkyně práv, a  tedy i podle 
ministerstva školství.

Vybírejte školu podle dítěte, ne podle sebe



Zápis do Masarykovy ZŠ

Dne 14. 2. se třída 5. A  zúčastnila za-
jímavé soutěže Den s  médii. Jednalo 
se již o  11. ročník úspěšné soutěže 
určené pouze pro páté ročníky všech 
pražských základních škol. Pořádala 
ji Bankovní akademie – Gymnázium, 
Kodaňská, Praha 10 s tím, přihlásilo se 
celkem osm škol a  bylo vytvořeno 16 
týmů. Každé družstvo čítající tři soutě-
žící osoby si vylosovalo jeden produkt, 
např. divadelní představení, pozvánku 
do cirkusu, upoutávku na novou kni-
hu atd. Úkolem bylo pro vylosovaný 
produkt vytvořit plakát, reklamní spot 

do rozhlasu a  inzerát do tisku. Na ka-
ždý úkol byl vymezen časový limit 30 
minut a  poté následovala vždy krátká 
přestávka. 
 Konečně mohlo z  jednotlivých 
účastníků soutěže spadnout alespoň 
na chvíli nahromaděné napětí a mohli 
se též posilnit svačinou a zároveň sdě-
lit přítomným učitelům své pocity. Pro 
tvorbu inzerátu byl k dispozici počítač, 
základní psací a  výtvarné potřeby. Na 
výrobu plakátu si s  sebou mohly děti 
přinést např. staré časopisy, fixy, ba-
revné papíry apod. Tvořil se na čtvrtku 
A3 – v tomto případě bez využití počíta-
čové grafiky. Porota, jež celou akci hod-

notila, byla složena z učitelů a zároveň 
žáků studujících obor Média a marke-
ting a  hodnotila zejména originalitu, 
nápaditost, výstižnost obsahu a  též 
grafické ztvárnění celého projektu 
a  u  rozhlasové reklamy zejména kva-
litu mluveného projevu. Naše škola se 
umístila na krásném 2. místě ve slože-
ní Adéla Srchová, Magdalena Eliášová 
a Darja Hrušková a 6. místě ve složení 
Jonáš Jirman, Jakub Adamec a Matěj Di-
goň. Všichni soutěžící odcházeli s drob-
nou odměnou a pro ty, kteří se umístili 
na předních místech, byly připraveny 
hezké věcné ceny.

Žáci třídy 5. A
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Masarykova základní škola 
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 

oznamuje: 
 

ZÁPIS do 1. tříd 
S  MIMONI 

se bude konat ve čtvrtek 27.4. a v pátek 28.4.2017 od 14 do 18 hodin 
v budově I. stupně ZŠ v parku – Staroklánovická 230 

 
 

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Újezdě nad Lesy, 
při nenaplněnosti tříd budou výjimečně přijaty děti s bydlištěm mimo Újezd nad Lesy 

 
 

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce 
 

 

Bližší informace: Mgr. Vladana Vacková, tel. 281 045 311, vackova@zspolesna.cz 
 

 Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy 
 

Beseda s vedením školy a Den otevřených dveří pro zájemce 
z řad rodičů budoucích prvňáčků se koná 11. 4. 2017 od 18 ho-
din v divadelním sále I. stupně Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 
230. V tento den se také od 17 hodin uskuteční tradiční charita-
tivní Velikonoční  jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.
 U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce, vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní 
docházky ve školním roce 2017/2018 (www.zspolesna.cz, sekce 
Zápis do 1. tříd, Aktuality). V případě Žádosti o odklad povinné 
školní docházky ve školním roce 2017/2018 jsou rodiče povinni 
předložit kromě vyplněného formuláře o odkladu dvě doporu-
čení: z pedagogicko-psychologické poradny (s akreditací MŠMT) 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu není 
nutná osobní přítomnost dítěte pouze v případě, pokud rodiče 
žádají o odklad školní docházky.
 Seznam přijatých dětí pod přiděleným číslem bude zveřej-
něn na stránkách školy www.zspolesna.cz nejdříve za deset dní, 
nejpozději do 28. 5. 2017.
 Rodiče dítěte mají povinnost neprodleně sdělit škole případ-
né nenastoupení do školy od 1. 9. 2017.
 Konečné rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na strán-
kách školy www.zspolesna.cz  v posledním týdnu měsíce srpna 
2017.
 Vedení Masarykovy ZŠ

Den s médii

Sněhuláci pro Afriku
Letos jsme se i my všichni z Mateřské školy Sluníčko po-
prvé zapojili do této charitativní akce, jež má pomoci af-
rickým dětem, které se mnohdy ani nedostanou do školy 
a nemají tedy přístup ke vzdělání jako my.
 A  tak jsme dopoledne vyráběli všemožné sněhuláky 
(dokonce se dá vyrobit sněhulák i  ze dveří) a po svači-
ně jsme všichni společně vyrazili ven do sněhu vyrobit 
společného Pana Sněhuláka. Všichni jsme se náramně 

pobavili při společném hraní si se sněhem, a tak vznikl 
opravdu krásný, ležící sněhulák, kterého zasíláme na fot-
ce do Afriky. Zároveň jsme vybrali také peníze od dobro-
volníků, které poputují tamtéž. Moc se nám to všem líbi-
lo, společně si pomáhat a hrát si, a ještě pomoci druhým 
je opravdu velkým přínosem pro nás všechny.
 Všem, kteří přispěli, tímto chceme poděkovat. 

MŠ Sluníčko
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Ve středu 1.2.2017 se konala v  kino-
sále Masarykovy ZŠ plánovaná bese-
da Zdravý životní styl ve škole i doma 
v rámci programu „Fandíme zdraví“.
 Již během dopoledne připravovaly 
žákyně VII. B (K. Dlabačová, S. A. Jakob, 
E. Hájková a M. K. Blažková) pod vede-
ním paní učitelky Jany Holasové občer-
stvení na podvečerní setkání – mrkvo-
vou bábovku, cuketovou nádivku, 
ovesné palačinky a jogurtovo-česneko-
vý dip. Žákyně IV. A  (E. Hegyiová), IV. 
D (E. Lukešová), IV. C (V. Němečková), 
V. B (J. Kotasová) a V. D (R. Kohoutová) 
připravily výzdobu školní jídelny jídel-
ny, zeleninové a ovocné saláty a poma-
zánky. V. A  (V. Valentová) vytvořila na 
téma Stravování literárně obrázkové 
příběhy (např. O  tlustém Pepanovi, 
O dědečkovi, který jedl). Ty pak, spolu 
s pracemi žáků II. stupně, byly použity 
na výzdobu kinosálu. Zpestřením byly 
i výtvarné práce ze školního archivu na 
téma Zelenina plná vitamínů, které by-
ly vystaveny na podzimní zahrádkářské 
výstavě. 
 Od 14 hodin se v  kinosále konala 
přednáška pro pedagogy na téma Jak 
učit pohybu na 1. a 2. stupni. Jan Tupý 
se této problematice věnuje téměř čty-
řicet let. Obsahem přednášky bylo: co 
ovlivňuje zdraví člověka, proč je pohyb 
důležitý, jaké důsledky má nedostatek 
pohybu, jaký pohyb by měl být zařa-
zen do režimu dne a s jakou frekvencí 
a intenzitou, jak by měl být utvářen po-
hybový režim žáků. Zásadní informací 
bylo, že by se žáci měli pohybovat 2-3 

hodiny denně, z  toho alespoň polovi-
nu času by měl být pohyb prováděn 
se střední a  vyšší intenzitou zatížení. 
Podle posledních průzkumů se prů-
měrná doba pohybu dětí na 1. stupni 
pohybuje kolem 1 – 1,5 hodiny denně, 
u dětí nad 12 let dochází k poklesu až 
na necelých 20 – 30 minut denně. Po 
prezentaci pana Tupého se slova uja-
la dietoložka Karolína Hlavatá, která je 
odbornou garantkou iniciativy „Vím, co 
jím a  piju“ a  spolutvůrkyní programu 
Fandíme zdraví. Většinu času věnovala 
výživové pyramidě, která řeší pestrost 
a  vyváženost stravy. Také připomněla 
letošní padesátiletou tradici školních 
jídelen v České republice. Jedná se té-
měř o  světový unikát! Oběd ve školní 
jídelně tvoří však pouze 35% denního 
příjmu potravy, proto je důležité děti 
navyknout na snídaně, svačiny a veče-
ře. Je známo, že vynechávání snídaně 
může dokonce ovlivnit školní výsledky. 
 V  17 hodin začala beseda s  rodiči 
a  dětmi, kterou uvedla paní ředitelka 
Alena Sochůrková velmi pěkným poví-
dáním o tom, proč se škola zapojila do 
programu a jak vnímá důležitost zdra-
vé stravy i pohybu. Pak již nastal čas na 
debatu. Rodiče kladli zcela konkrétní, 
často zapeklité otázky, na něž odpoví-
dal se šarmem a vtipem pan Petr Havlí-
ček. Často tázajícím se doporučil jak jít 
na děti „od lesa“ či uvedl, jak konkrétní 
situaci řešil on sám. Několikrát zazně-
lo, že nesmírně důležitá je psychická 
pohoda dítěte, neboť děti – stejně jako 
dospělí – často řeší jídlem potíže jiného 
druhu. A pak také klíčová myšlenka, že 
příklady táhnou. Nestačí dětem říkat, 

jak se mají stravovat a  pohybovat. Je 
lepší s  nimi uvařit a  třeba vyrazit na 
výlet na kole nebo si jít zahrát badmin-
ton. Zkrátka kázat vodu a  pít víno se 
jako obvykle nevyplácí.
 Pana Havlíčka též průběžně do-
plňovala paní Hlavatá s  praktický-
mi informacemi o  složení potravin, 
vhodné skladbě stravy při sportovní 
zátěži apod. Bylo evidentní, že rodi-
če mají velký zájem a  motivaci vnést 
do rodinného života více ze zdravého 
životního stylu. Kromě živé diskuze 
všechny přítomné potěšila možnost 
ochutnat zdravé pamlsky děvčat ze 
VII.B. A děvčata měla na oplátku radost 
z toho, jak přítomným chutná. Tato ne-
zvyklá aktivita, stejně jako výzdoba sálu 
z dílny dětí, velmi pozitivně překvapila 
přednášející. S tak „akčním“ přístupem 
se dosud na žádné škole nesetkali! Do-
mů odcházeli všichni zúčastnění s dob-
rým pocitem z  příjemně a  užitečně 
stráveného podvečera.

Eva Danielová, Lucie Molínová

Zelenina ve 3D

Jarní sběr papíru
Tradiční jarní sběr papíru se ko-

ná ve dvoře I. stupně Masarykovy 
ZŠ v těchto termínech. Vjezd do 
dvora z Čentické ulice. Prosíme, 
aby byl papír svázaný, zvážený 
a zbavený plastů. Děkujeme.
úterý 14. 3. 2017  7:15 - 8:30

středa 15. 3. 2017 15:00 - 17:00
čtvrtek 16. 3. 2017 15:00 - 17:00

Pod vedením paní Michaely Skalní-
kové, maminky žákyně 1. A, která se 
dlouhodobě věnuje zdravé výživě, a za 
pomoci paní učitelky Věry Timurové 

vytvořily děti z různých druhů zeleniny 
roztomilé originální sněhuláky, skřítky, 
květiny, sestavena byla dokonce 3D 
autíčka a zvířátka. I toto je způsob, jak 
seznámit děti s různými druhy zeleniny 
a ony samy mají radost z vlastnoručně 
vyrobených výtvorů. Opět se potvrdilo, 
že dětská fantazie nezná hranic!
 Práce paní Skalníkové s  dětmi ve 
výuce byla zmíněna na podvečerní be-
sedě Zdravý životní styl ve škole i do-
ma. Jednalo se o  předem plánované 
setkání rodičů s dietoložkou Karolínou 
Hlavatou a  Petrem Havlíčkem, odbor-
níkem na zdravý životní styl, v  rámci 
programu „Fandíme zdraví“, který po-
máhá základním školám rozvíjet správ-
nou výživu a pohyb žáků.

Škola fandí zdraví
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Masopust, rok patnáctý

Letos se k  nám poprvé připojil 
průvod masek z  Dobročovic; 
další průvod byl již čtvrtým ro-

kem vypraven také z Újezda nad Le-
sy. Průvod masek doprovázeli sku-
teční velbloudi a koně, na kterých se 
mohly povozit přítomné děti.
 Tématem masopustu byla flóra 
a fauna. Na hrázi Mlýnského rybníku 
v Květnici se dopoledne sešly zástupy 
všelijakých masek. Populární byla ze-
jména zvířena – k vidění byli medvědi, 
tygři, ptáci, pejsci, kočky, žáby i včel-
ky. Mnoho masopustních šatů zase 
obrostlo břečťanem a  roztodivnými 
květy. Potkat jsme ale mohli také víly, 
čarodějnice, čerty, ba i jednoho divo-
kého Vikinga! Průvodkyněmi maso-
pustem byly dvě obstarožní dámy – 
Dáma vypelichaná a Dáma zazobaná. 
I letos si musela královna masopustu 
nejprve zvolit svého krále, aby moh-
la na starostech obcí vyloudit maso-
pustní právo. Zdena Hošková, výtvar-
nice a pedagožka z Květnice, letošní 
královna masopustu, si jej tentokrát 
transparentně vylosovala v účtenko-
vé loterii EEE ET a stal se jím Marcel 
Ramdam z Roztok u Prahy
 Masopustní průvod poté obdržel 
od starostů obcí masopustní prá-
vo. Podle naší tradice si starostové 
následně skočili o  dotace a  dobrá 

zpráva pro naše občany je, že všichni 
skočili velmi vysoko. Dáma vypelicha-
ná rozdělila koláč hojnosti, a  jelikož 
měřil v průměru metr a půl, dokázal 
zasytit dychtivé okolostojící. Velký 
úspěch slavilo také uzené selátko 
a další masopustní pokrmy a nápoje. 
Zejména dospělé potěšilo, že si mohli 
dát „do trumpety“, a  to doslova, ne-
boť kouzelná dáma nabízela barevné 
trumpetky s malými, ovšem báječný-
mi masopustními koktejly. V Květnici 
na závěr vypukl konfetový ohňostroj 
a průvod se po dvanácté hodině s já-
sotem vydal do Sibřiny.
 V Sibřině pak proběhla Na Palouč-
ku velká koblihová soutěž. Ve dvoře 
Sosákova jsme popravili Bakfuse, 
abychom se symbolicky rozloučili 
s obdobím hojnosti a připravili se na 
předvelikonoční půst. Zde si mohly 
děti užít jízdu na kolotoči, cukrovou 
vatu a  rozličné jiné dobroty, pro ty 
starší tu byla jelítka, jitrnice, tlačenka 
a další zabíjačkové pochoutky. Spoko-
jeni byli všichni. Masopust doprová-
zeli skvělí Péro za kloboukem a letos 
poprvé také světaznalý kejklíř Vojta 
Vrtek a skutečný flašinetář Gio Gio.
 Patnáctý ročník se velmi vydařil, 
počasí k nám bylo blahosklonné a té-
měř po celou dobu nám svítilo na 
cestu sluníčko. Vzhledem k tomu, že 

se akce každoročně zvětšuje a  letos 
se účastnilo masopustu na šest set 
lidí, velmi vítáme finanční příspěv-
ky zúčastněných obcí, soukromníků 
a nezištnou pomoc mnohých dobro-
volníků ze všech zúčastněných obcí. 
Bez jejich podpory by se uspořádání 
takové „slávy“ podařilo jen stěží.

JMENOVITÝ DÍK PATŘÍ: 
obci Sibřina, obci Květnice, MČ Praha 
21, obci Dobročovice, Pekařství Kollin-
ger, spolku Dobrák, spolku Květnice 
vzkvétající, společnostem : Selgen a.s., 
Colegio s.r.o, Almed s.r.o,  Pink future, 
Vzduchoplavecké společnosti, DEPA 
s.r.o, Ariva , Dobrobus a dále: cukrář-
ství Sladké nic nedělání, Výzkumnému 
ústavu živočišné výroby v Netlukách, 
skautskému oddílu Douglaska z Újez-
du nad Lesy, řeznictví a  uzenářství 
z  Karlína, sibřinským dobrovolným 
hasičům, koňské jízdě z  Újezda nad 
Lesy a mnoha individuálním dárcům 
a četným pomocníkům.

Veronika Slámová, Lucie Molínová

Tradiční masopust pro obce Sibřina, Stupice, Květnice, Dob-
ročovice a městskou část Praha - Újezd nad Lesy se 18. úno-
ra 2017 konal již po patnácté. Tradici masopustu v našem 
regionu úspěšně obnovil a dosud udržuje spolek Sosák.
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Členská schůze KAS
Klub aktivních seniorů Vás srdečně zve na 
výroční členskou schůzi dne 18. března 

2017 do jídelny Masarykovy ZŠ v Polesné 
ulici - příchod bránou proti nové přístavbě 

a kolem ní ke vchodu do jídelny. Jídelna 
bude otevřena ve 13, 30 hod. Bude probí-

hat prezence a vybírání členských pří-
spěvků (100 nebo 50 Kč). Přineste s sebou 
Váš „Průkaz členství KAS“, abychom mohli 
razítkem potvrdit zaplacení. Zahájení jed-

nání výroční členské schůze ve 14, 30 hod. 
Těšíme se na společné setkání. 

Helena Vojtová,KAS

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L
zve na březnovou vycházku

nejen do „ZLATÉ ULIČKY VE STŘEŠOVIČKÁCH“,
která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017

Sraz: v 10.00 hodin na zastávce autobusů MHD č. 180 a 184 
„KAJETÁNKA“

Doporučená doprava: bus 163 ze zastávky Újezd n/L v 8.40, 
metro A Depo Hostivař v 9.17

do stanice Hradčanská, zastávka Hradčanská bus č. 184 
v 9.48 na Kajetánku-9.55 hod.

V případě zpoždění autobusu: z Depa Hostivař v 9.29 do 
stanice metra Dejvická a ze zastávky Kafkova bus č. 180 

v 9.56-Kajetánka v 10,03 hod. 
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Zimní přechod Brd

S Mirkou v Novém Karlíně

28. ledna 2017 se členové Skautského střediska Dou-
glaska zúčastnili velkého skautského každoročního 
přechodu Brd, pořádaného krajem Praha. Po srazu 
v ranních hodinách a cestě vlakem se děti i dospělí ze 
všech třech oddílů střediska vydali na cestu na Kytín-
skou louku, kde na ně čekalo menší občerstvení, pár 
hříček, společný nástup a především vel-
ké vyměňování pamětních kartiček – tzv. 
„Brděnek“. Počasí přálo a cesta zpět utí-
kala a díky sněhu a sněhové bitvě jsme 
ve vlaku sušili a sušili… Už se těšíme na 
příští ročník!

Veronika Bulířová,
Skautské středisko Douglaska

Povídání o Novém Zélandu
Ve čtvrtek 2. února nám o Novém 

Zélandu přednášel pan Zdeněk 
Růžička s dcerou Míšou. Přítomní 
občané se dozvěděli mnoho zají-
mavého o tomto souostroví. Díky 
fotografiím a videu měli možnost 

shlédnout např. tance domorodců, 
obrovské stromy (vedle nichž vypadá 
člověk jako mraveneček), kapradiny 
vysoké jako stromy, mnoho obrázků 

přírody, černá jezera s horkou vodou, 
pláže s pozůstatky plejtváků, veliká 

stáda ovcí, krav a jelenů, nebo školku 
malých lachtanů v zálivu. Velké díky 
za zajímavé vyprávění panu Růžičko-
vi, jeho dceři Míše a přátelům, paní 

Carbolové a panu Pachnerovi. 

E.Štrasmajrová,SPCCH

Naše vycházka tentokrát vedla do 
Karlína. Karlín byl r. 1817 založen ja-
ko první oficiální pražské předměstí, 
v  r. 1903 ho sám František Josef I. 
pasoval na Nový Karlín a  roku 1922 
se připojuje do Velké Prahy jako její 
X. městská čtvrť. V  roce 2002 Karlín 
zatopila povodeň a  město vstávalo 
a ještě vstává – sem patří i ta obecně 
vnímaná „Nová rezidence – River Ci-
ty“ nacházející se na zeleném nábřeží 
u Vltavy. První stavbou byl hotel Hil-
ton (dříve Atrium), v r. 2003 byla do-
stavena trojúhelníková budova s os-
trým úhlem proti Vltavě Danube (po 
našem, česky, Dunaj) House a na pl-
no se buduje od roku 2008, kdy praž-
ský magistrát rozhodl o  následném 
prodeji Rohanského ostrova (dnes už 
to ovšem dávno ostrov není). 

 Procházkou jsme prošli i kus „sta-
rého Karlína“: monumentální Inva-
lidovna; bazilika Cyrila a  Metoděje; 
secesní budova Základní školy na 
Lyčkově náměstí; Negrelliho viadukt 
(ale na ten jsme koukali jen z  dál-
ky); a běsnění živlů odolala hospoda 
u Zábranských – v ní byla založena ja-
kási komunistická strana.
 A  teď to nové: v  Praze se objevil 
Mistr z  TOP garnitury světových ar-
chitektů Ricardo Bofill, už není sám 
a je povznášející, že mezi nimi vysoko 
stojí i  Češi - kancelář DaM založena 
pány Richardem Doležalem a Petrem 
Malinským (dejte si DaM na Wikipedii 
a praskne vám knoflík u saka). Nejví-
ce nových budov stojí (od hotelu Hil-
ton) v  ulici Rohanské nábřeží. Např. 
vlevo: Danube House, Nile House, 

Amazon Court a  10 dalších. Vpravo 
pak Main Point (DaM!) – po karlínsku 
Pastelka (Kooperativa) – ta byla roku 
2011 vyhlášena v  Cannes nejlepší 
kancelářskou budovou planety. V  I. 
patře si tu můžete dokonce volně 
prohlédnout i  rozsáhlou galerii čes-
kého umění z 19. – 20. st. a posedět 
v  kavárně. Šaldovou ulici cestou do 
Pernerové minete Corso Karlín (Stav-
ba roku 2001) a novostavbu Corso II 
od Ricarda Bofilla; doprava jsme do-
šli k Fóru Karlín – v podzemí s multi-
funkčním koncertním prostorem pro 
3 000 míst. (5. 3. tu bude např. John 
McLaughlin).To bylo vše, kousek na 
Metro a domů.V březnu půjdeme do 
Střešovic.

Petr Mach, SPCCH

POZVÁNKA

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s.

v Praze 21-Újezdě nad Lesy
Vás srdečně zve na výroční  

členskou schůzi,
která se koná v sobotu 

25. března 2017 od 14.00 hodin
v jídelně Masarykovy ZŠ 

v Polesné ul.
Příchod: bránou proti nové 

přístavbě a kolem ní až  
ke vchodu do jídelny.

Těšíme se na společné setkání
 Obvodní výbor a výbor Základní 
organizace SPCCH v Újezdě n/L 

Eva Štrasmajrová
 předsedkyně Obv. O a ZO

„ČÍNA - PEKING 
A WUHAN“
O své zážitky 

z pracovní cesty do Číny
se s námi podělí 

paní Jitka Carbolová 
a promítne i fotografie

Kdy: ve čtvrtek  
9. března 

od 15.00 hodin
Kde: v Divadelním sále 

Masarykovy ZŠ
Svaz postižených civi-
lizačními chorobami 

v Újezdě n/L
zve všechny zájemce 

o vyprávění o této (pro 
většinu z nás) nedo-

stupné zemi.



V  sobotu 21. ledna 2017 se konal 
v  Újezdě nad Lesy a  okolí turistický 
pochod „Courání Prahou“, organizo-
vaný Klubem českých turistů (KČT), 

odbor Pohoda Praha. Počasí nám přálo (mra-
zivé a slunečné), a  tak se akce zúčastnilo cel-
kem 272 pochodníků nejen z  Újezda a  okolí, 
ale také z celé republiky  - od dvouměsíčního 
miminka až po 89 letého turistu. 
 Pro účastníky bylo připra-
veno šest tras pochodu (trasy 
5, 10, 15, 25, 32 a  54 km se 
starty v Uhříněveském muzeu 
a  Újezdském muzeu). Zajíma-
vost byla na trase 10 km, která 
byla z Uhříněveského muzea přes 
Újezdské muzeum a  v  obou si návštěvníci 
mohli prohlédnout aktuální výstavy (vánoční 
v Uhříněvsi a seniorů v Újezdu). V cíli pochodu 
v restauraci Na Blatově od 13:30 hod. proběh-
la přednáška MUDr. Zity Kazdové o naučných 
stezkách Lesní galerie I. a II., protože účastníci 
pochodu po těchto stezkách také procházeli.
 Chtěla bych poděkovat muzejní radě 
Újezdského muzea, která nám umožnila v so-
botu od rána startovat dlouhé trasy z muzea 
a  také možnost umístění kontroly pro trasu 

10 km. Spolupráce se členy muzejní rady 
na organizaci turistických akcí začala v  roce 
2016 a doufám, že bude nadále pokračovat, 
protože mezi účastníky, kteří jsou z různých 
koutů republiky, bylo plno dotazů, kdy opět 
příště budou moci navštívit při turistické akci 
Újezdské muzeum a co zde bude za výstavy, 
zda budou nějaké turistické suvenýry a  po-
dobně.

Ing. Klára Zezulová
KČT, odbor Pohoda Praha
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Vydařené Courání Prahou

V minulém čísle jsme vás informovali o výsledcích týmových 
soutěží a umístění Kangsim Dojang v národní lize. Na foto-
grafie z oficiálního vyhlašování výsledků se budete moci těšit 
v příštím čísle, neboť se nevešly do uzávěrky tohoto čísla.
 Leden a únor jsou měsíci spíše přípravnými, a tak nás tur-
naj, na který vyjedeme ve větším počtu, teprve ještě čeká. Je 
ale naší milou povinností informovat vás o našem nedávném 
individuálním úspěchu na poli sportovního zápasu.
 Postaral se o něj újezdský taekwondista a český reprezen-
tant Jakub Vaníček na kvalitním  polském turnaji Swarzedz 
Cup. Již v prvním zápase Jakub zachoval chladnou hlavu a po 
emocionálně vypjatém zápase, který skončil až v náhlé smr-
ti, porazil polského soupeře 12:11. Poté, co zdolal další dva 
protivníky poměry 19:5 a 10:8, se měl utkat o zlatou medaili 
s  bojovníkem polského klubu UZS Taekwondo Plezsew. Ke 
konci velmi vyrovnaného zápasu se Kubovi podařilo zvrátit 
výsledek, který doposud hrál v  Polákův prospěch, a  finále 
vyhrál 10:9. Se čtyřmi vítěznými zápasy na kontě tak Kuba 
přivezl po fantastickém výkonu do Újezda zlatou medaili!
 Rádi bychom ještě podotkli, že téhož turnaje se zúčastnila 
ještě tři naše další želízka, Kačka Chejnová, Adele Kukačková 
a Áňa Velebová. Dívkám se ovšem tentokrát nezadařilo a zů-
staly všechny před branami semifinále a těsně pod stupínky 
vítězů. Jménem Kangsim Dojang moc gratulujeme a  děku-
jeme za pěkné výkony, která nám indikují, že postupujeme 
správným směrem a tvrdá dřina se vyplácí. Naší další zahra-
niční zastávkou bude Slovenia open.

Pavel Pospíšek,
Kangsim Dojang

Zlatý start do nového roku

Nejstarší (89 let) a nejmladší (dva měsíce) účast-
níci pochodu.

RO  PB OD HO O 
T D
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Do SK JOKY přijímáme děti, mládež i  dospělé. Děvčata 
a chlapce od ročníku 2008 a starší do skupiny Sovy a So-
vičky, trénujeme dvakrát týdně, ve středu od 16,00 do 
17,00 hod a v pátek od 15,00 do 16,00 hod. Sraz čtvrt ho-
diny před začátkem ve sportovní hale v Běchovicích, ul. 
Richtrova 536. Mládež a dospělí (skupina Farma) trénují 
v tělocvičně v Újezdě 
nad Lesy v  Polesné 
ulici, ve středu a v pá-
tek od 19,00 do 20,00 
hod. Sraz čtvrt hodi-
ny před začátkem. 
 Další informace 
poskytne Petr Plzen-
ský, tel.: 732954394, 
plzenskyp@seznam.
cz. 
 Činnost oddílu je 
finančně podporo-
vána v  rámci gran-
tového systému MČ 
Praha 21 - Újezd nad 
Lesy.

V mateřské školce Čentická již od září funguje kroužek ma-
lých tanečníků pod záštitou taneční školy AT studio Domino. 
Každý čtvrtek se děti věnují rytmu, flexibilitě, procvičují po-
hybovou paměť a zlepšují svou koordinaci při Pohádkovém 
tancování zaměřeném na disco dance a hip hop. V prosinci 
ukázali vše, co umí, nejen na školkové akademii, ale i ve spor-
tovní hale Slávie na velké X-Mas Show. Nyní se chystají na 
každoroční taneční přehlídku v Újezdě nad Lesy, na velkou 
„závěrečnou“ taneční školy, na letní příměstský tábor nebo 
na letní soustředění. Akcí je celá řada - sledujte nás na www.
atsdomino.cz. Přihlásit na kroužek ve školce se mohou děti 
ve věku 4-5 let. První hodinu si můžete vyzkoušet zdarma. 
 Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek 16.30 - 17.30 hod. Starší 
kamarádi tančí v Uhříněvsi a v Dolních Počernicích. Taneční 

škola se zúčastnila v loňském roce tří mezinárodních soutěží 
a domů děti přivezly tituly nejcennější a to i titul mistrů světa 
2016.
 Iva Bičišťová, AT studio Domino

Letos nám mladší žactvo opět udělalo radost, kromě vynika-
jících osobních rekordů, někteří závodníci dosáhli i na me-
daile. Jmenovitě 
Monika Florová, 
hned dvakrát, 1 
bronz ve vrhu 2kg 
koulí, výkonem 
9,72 m a  v  běhu 
na 600 m výko-
nem 1:45,78, dále 
Michaela Karás-
ková (bronz na 
300m trati výko-
nem 46,96) a jako 
poslední se o me-
daili zasloužil náš 
nadaný Jan Hejs-
ler na trati na 1000m výkonem 3:17,00. Všem medailistům 
blahopřejeme a ostatním děkujeme za vynikající reprezenta-
ci naše Školního sportovního klubu Újezd nad Lesy. Přejeme 
všem do dalších závodů mnoho úspěchů a dobrou formu.

Barbora Plzenská, ŠSK Újezd nad Lesy

Nábor 
volejbalového oddílu

Roztančený rok  
v MŠ Čentická 

Čtyři medaile 
z halových přeborů



Začátek jara bude pro řidiče ná-
ročný – začne modernizace silni-
ce I/12 v úseku Úvaly - Rostoklaty

 Od 18. března začne Ředitelství sil-
nic a  dálnic (ŘSD) opravovat povrch 
komunikace č. I/12 v  Úvalech. Zhoto-
vitelem prací bude společnost Eurovia 
CS, a. s. V celé délce bude provedena 
oprava nevyhovujícího povrchu komu-
nikace v  podobě frézování, výměny 
krytu konstrukce a  jejího nahrazení 
tišším povrchem, kde budou zároveň 
provedeny úpravy příčných a  podél-
ných sklonů. Dále bude provedena 
rekonstrukce odvodňovacích zařízení, 
nástřik vodorovného dopravního zna-
čení (VDZ), výměna a doplnění svislého 
dopravního značení (SDZ) a zádržných 
systémů.
 Součástí rekonstrukce je rovněž ře-
šení odvodňovacích zařízení – výstavba 
a  rekonstrukce trubních propustí, čiš-
tění a tvorba příkopů a oprava mostu 
za Pneu Černý. Průjezd po silnici I/12 
bude po celou stavbu zachován, pro-
voz bude řízen kyvadlově pomocí svě-
telných semaforů, lze tedy ve špičkách 
očekávat tvorbu dlouhých kolon.
 Provoz na křižovatce směrem na Jir-
ny a provoz na křižovatce směrem na 
Škvorec bude zachován a provoz bude 
rovněž řízen semafory. Odbočky na 

Dobročovice, Přišimasy, Tuklaty a Ros-
toklaty budou úplně uzavřeny.

TERMÍNY 
JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ:
etapa 1a  (od parkoviště na Úvaláku po 

křižovatku I/12 – II/101 (Jiren-
ská): 18. 3. – 29. 3. 2017 

etapa 1b:  18. 3. – 31. 3. 2017 
etapa 2a:  1. 4. – 16. 4. 2017 (od křižo-

vatky I/12 – II/101 (Jirenská) 
po křižovatku Dobročovická) 
etapa 2b: 1. 4. – 14. 4.2017 

etapa 3a:  17. 4. – 2. 5. 2017 ((od kři-
žovatky I/12 – Dobročovická 
po světelnou křižovatku) - 
úplná uzavírka III/01215 (kři-
žovatka Dobročovická). 

etapa 3b:  17. 4. – 30. 4. 2017 
etapa 4:  2. 5. – 11. 5.2017 
etapa 5:  12. 5. – 21. 5. 2017 úplná uza-

vírka III/10163 
etapa 6:  22 .5. – 31. 5. 2017 úplná uza-

vírka III/1136

Pro bližší informace prosím sleduj-
te webové stránky města a  facebook 
města. Případně se můžete obrátit pří-
mo na odbor investic a dopravy.
 Ve spolupráci s  ŘSD a  Krajskou 
správou a  údržbou silnic se budeme 
snažit udržet průjezd přes město pro 
občany Úval (tzn. trasa Škvorecká – 
Komenského – Havlíčkova – Pražská), 
zároveň však chceme vyloučit tranzitní 
dopravu, aby nedošlo ke zkolabování 
dopravy ve městě. Počítejte tedy pro-
sím s vyšším nasazením a kontrolami 
městské a státní policie.
 Prosíme všechny o pochopení a  tr-
pělivost při realizaci této modernizace, 
která přinese tišší povrch komunikace 
a zasadí další střípek do postupné mo-
dernizace silniční sítě v Úvalech a jejich 
okolí.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic  

a správy majetku
Městský úřad Úvaly

Pamětní kniha 
Koloděj je vol-
ně přístupná na 

internetu. V  podobě 
oskenovaných stránek 
ve formátu pdf ji lze 
nalézt na webu www.
praha-kolodeje.cz. Ori-
ginál kolodějské kro-
niky zůstává uložený 
v Archivu hl. m. Prahy.
 Kroniku sousedních 
Koloděj začal sepisovat 
roku 1904 řídící učitel 
Václav Čermák, který 
zpracoval i  nejstarší 
dějiny obce na zákla-
dě tehdejších arche-
ologických výzkumů. 
Poslední zápis dostupný ve formě os-

kenovaných listů kro-
niky pochází z  června 
1987. „Kronika by měla 
obsahovat stručné zá-
pisy v  časovém sledu, 
tak, jak kdysi psali staří 
kronikáři. Dnešní pře-
kotný život však přináší 
tolik zážitků a informa-
cí, že jejich tok nelze 
zachytit,“ pozname-
nala před třiceti lety 

obecní kroni-
kářka Kateřina 
Metyšová. Její 
prorocká slo-
va platí dnes 
dvojnásob. 

 (red)

ZPRÁVY OD SOUSEDŮ

Pozor na kolony

Kronika na webu
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Úvaly

Koloděje

V minulém čísle ÚZ jsme na 
tomto místě informovali 

o vizualizaci přeložky I/12. 
Ačkoliv v textu byl zmí-

něn obrázek znázorňující 
simulaci mimoúrovňové 

křižovatky v ulici V Lipách, 
která spojuje Újezd s Kolo-

dějemi, na jiném místě jsme 
mylně napsali, že přeložka 

vede mezi Újezdem a Kláno-
vicemi. Za chybu se omlou-
váme a zároveň děkujeme 
pozorným čtenářům ÚZ za 

upozornění.
(red)

OPRAVA
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KONCERT
31. 3. pátek, 20:00
DAN BÁRTA & ILLUSTRA-
TOSPHERE
Zpěvák Dan Bárta, držitel 
celé letky zlatých andělů, 
vnímá a tvoří muziku všemi 
smysly. Cit, emoce a rozum 
se  v  jeho písních vyvažu-
jí. Česká populární hud-
ba v  něm našla přirozený 
idol, respektovaný kritikou 
a  uznávaný posluchači. 
Na přelomu tisíciletí Dan 
Bárta, věrný jen sám sobě 

a hudbě, zavedl posluchače 
do světa Illustratosphere. 
Na podiu v Besedě vystou-
pí s  Filipem Jelínkem a  Mi-
roslavem Chyškou.
Vstupné: 560,- VIP / 490,- 
Kč 
Přijďte s námi oslavit  
5. narozeniny kc nová 
beseda!

4. 4. úterý, 18:30 
NOVINKA!!! AUTORSKÉ 
ČTENÍ A  BESEDA S  TERE-
ZOU BOUČKOVOU
Máme velkou radost, že 
naši novou aktivitu, au-
torské čtení, můžeme od-
startovat právě s  Terezou 
Boučkovou. Tereza bude 
předčítat ze svého nového 

románu Život je nádherný, 
který svým způsobem za-
vršuje volný a  neplánova-
ný triptych jednoho příbě-
hu, v Indiánském běhu vše 
začíná, v Roku kohouta gra-
duje a Život je nádherný ho 
uzavírá, končí.
Vstupné: 90,- Kč

BĚH S BESEDOU - Sledujte 
naše webové stránky

KC Nová Beseda po tolika 
letech provozu potřebuje 
nový kabát, aby byla i  na-
dále příjemným místem 
pro setkávání a  kulturní 
vyžití. Díky dotaci, kterou 
schválilo Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy, finanční podpoře 
MČ Praha - Klánovice a  fi-
nanční spoluúčasti společ-
nosti NADOSAH, o.p.s. do-
jde k  úpravě elevace sálu, 
opravě podlahy a  výměně 
koberce, instalaci nových 
sedadel a  výměně ostění. 
Na vše však peníze nesta-
čí. Je potřeba dofinancovat 
část koberce, dodělat ostě-
ní na jevišti, vyměnit kryty 

topení, opravit všechny 
nedostatky (např. lišty na 
elektriku, oprava zvuko-
vé a  světelné aparatury), 
dokoupit komponenty na 
osvětlení jeviště, osvítit celý 
sál a pořídit novou oponu.
 Samy to však nezvládne-
me.... 
 Pomůžete nám dokončit 
rekonstrukci Nové Besedy, 
aby nám všem v ní bylo ješ-
tě lépe? 
 Pro více informací sle-
dujte www.startovac.cz 
Příznivci BESEDY sobě!

Tým provozovatelek KC 
Nová Beseda moc  děkuje 
všem, kteří přispějí na její 
rekonstrukci. Vaší podpory 
si velice vážíme.

Z důvodů zmíněné rekon-
strukce sálu bude během 
března kulturní centrum 
včetně kavárny Beseda 
Café zavřené. 

Těšíme se na vás s  boha-
tým programem od 31. 3. 
 Děkujeme za pochopení.

PROGRAM březen 2017

Rezervace a informace: 
www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: in-

fo@kcnovabeseda.cz

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc 
a finanční podporu hudebních, filmových a divadel-

ních představení pro děti i dospělé.

P O Z V Á N K A
na setkání občanů

k slavnostnímu připomenutí

167. výročí narození 
prvního československého prezidenta 

T. G. Masaryka.
Koná se v úterý

7. března 2017 v 14 hodin
u pomníku v parku před školou.


O jeho osobnosti promluví 
pan Ph. Dr. Miloš Schmidt.

“Věrni zůstaneme!“

Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu 
spolu s ÚMČ Praha 21- Újezd nad Lesy



e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671www.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

INTERNET BEZ DATOVÉHO LIMITU 

A BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI 

od 310,- Kč s DPH.



zdirad.pekarek@re-max.cz
& 603 280 220

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice

www.zdiradpekarek.cz

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zaří-
zená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,

Všestary, okr.Praha-východ

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha

Makléř roku 2015REMAXČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,

Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

cena 8.400.000,-Kč

Poslední
volný po

zemek

v lokalitě

r e z e r va c e

PRODEJ - RD 6+kk/2G/T + bazén,
podlah. plocha 333 m2, pozemek 1.283 m2,

Trnková ulice, Šestajovice

cena 3.115.420,-Kč

cena 31.635.000,-Kč

cena 14.990.000,-Kč

PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 305.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč


