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PROJEKT „DIGITALIZACE ARCHIVU 
STAVEBNÍHO ÚŘADU“ 
Číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/23512 
Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy získala 
finanční prostředky ve výši 4 116 495 Kč na projekt 
„Digitalizace archivu stavebního úřadu“ v rámci 
Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost 
v oblasti podpory na Rozvoj a dostupnost ICT služeb. 
Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2014 do 31. 
08. 2015. Předmětem předkládaného projektu bylo 
pořízení nezbytného HW a SW vybavení pro zajištění 
digitalizace. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření 
efektivní elektronické správy a ukládání archiválií 
v archivu, zajištění možnosti obousměrné elektro-
nické výměny informací mezi stavebním odborem 
a jeho klienty, a rozvoj e-služeb městské správy (e-
-Governmentu). Dne 3. dubna 2015 byla vyhlášena 
veřejná zakázka v rámci realizace projektu. Z veřejné 
zakázky vzešel vítězný dodavatel společnost ICZ a.s. 
S touto společností byla uzavřena smlouva o realizaci 
zakázky dne 12. června 2015. Realizace zakázky byla 
zahájena ihned po podpisu smlouvy a dokončené dílo 
bylo předáno 4. srpna 2015 do testovacího provozu, 
který probíhal do 31. srpna 2015. Díky digitalizaci 
dat archivu stavebního úřadu je možné od 1. září 
2015 tato data efektivněji využívat při komunikaci 
s klienty i pracovníky jiných odborů MČ Praha 21. 
V rámci projektu bude umožněno uchovávání i všech 
nově vzniklých případů v elektronické podobě. Nová 
dokumentace určená k archivaci se digitalizuje od 1. 
9. 2015 a stávající obsah archívu pořízený do 31. 8. 
2015 bude digitalizován na základě podané žádosti 
a bude elektronicky zpřístupněn klientům k nahlížení 
dálkovým přístupem. Projekt byl spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Postup poskytování stavební dokumentace 
elektronicky na žádost:
  Elektronicky lze žádat o nahlížení do archivu za-

sláním žádosti do datové schránky MČ (ID datové 
schránky je bz3bbxj), případně zasláním žádosti 
podepsané zaručeným elektronickým podpisem do 
elektronické podatelny MČ Praha 21 (posta@pra-
ha21.cz). Případně je možné žádost o elektronické 
nahlížení podat osobně v archivu MČ.

  Pracovník ÚMČ ověří, zda je již požadovaná doku-
mentace digitalizována

  V případě, že ne provede se digitalizace
  Digitalizovaná dokumentace se v elektronickém 

archivu zpřístupní k nahlížení žadateli
  Žadatel obdrží přístupový kód pro nahlížení
  Do digitalizované dokumentace lze nahlížet i pří-

mo v budově MČ přes klientský počítač umístěný 
v archivu MČ, v tomto případě lze nahlížet pouze do 
dokumentace, která již byla digitalizována.

Nahlížet je možné pouze do dokumentace případů, 
které jsou stavebním úřadem uzavřeny a předány do 
archivu. Tímto způsobem nelze nahlížet do rozpraco-
vaných případů. Další informace k projektu jsou k dis-
pozici na adrese http://www.praha21.cz/projekty/
digitalizace-archivu-stavebniho-uradu

PROJEKT „EÚJEZD“:
Číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/21554
Projekt má za cíl zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb veřej-
nosti (eGovernment) s důrazem na bezpečný a jednoduchý pří-
stup k informacím a veřejným službám. Prostřednictvím sítě in-
ternetu zefektivnit tok informací (obousměrná komunikace mezi 
úřadem a veřejností) a zvýšit nabídku kvalitních a pro občana 
přímo relevantních informací. Přínosné pro občany je vytvoření 
možnosti jednoduše upozorňovat na věci, které vyžadují pozor-
nost MČ Praha 21 (např. černé skládky, špatně provedené práce 
dodavateli MČ, atd.). Cílem je i zprůhlednění práce volených 
orgánů i úřadu, umožnit podílet se na rozhodování o věcech 
veřejných na místní úrovni, zajistit přístupu k elektronickým 
službám i pro občany, kteří nemají možnost přístupu na internet 
a zpřehlednit informace zveřejňované na úřední desce.

Práce na realizaci zakázky byli realizovány od července do srpna 
2015, během září 2015 bude probíhat testování nově pořízených 
technologií a školení úředníků. Od 1.10.2015 budou všechny 
pořízené součásti projektu sloužit občanům a úředníkům úřadu 
MČ. Podrobné informace k jednotlivým nově pořízeným techno-
logiím budou průběžně zveřejněny na webových stránkách MČ – 
http://www.praha21.cz/projekty/eujezd, kde občané najdou 
podrobné informace, jak nové služby využívat.

Projekt eÚjezd zahrnuje následující součásti:
Interaktivní úřední desky – dvě interaktivní úřední desky 
umístěné před budovou ÚMČ, které plně nahradí stávající „papí-
rové“ úřední desky.
Informační kiosky – dva informační kiosky nabídnou přístup 
k internetu a dalším informacím MČ pomocí dotykových panelů, 
jsou umístěny v přízemí budovy ÚMČ a v průchodu polyfunkční-
ho domu.
Mobilní aplikace pro občany - aplikace si klade za cíl zjed-
nodušit obyvatelům Prahy 21 přístup k důležitým informacím 
z radnice a k informacím o dění v Praze 21. Mobilní aplikace 
umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy k dispozici 
na chytrém telefonu (Android, iOS, Windows Phone). Aplikace 
přináší zefektivnění toku informací (obousměrná komunikace 
mezi úřadem a veřejností) a umožní jednoduše upozorňovat na 
věci, které vyžadují pozornost MČ (např. černé skládky, špatně 
provedené práce dodavateli MČ, atd.)
Systém pro řízení jednání zastupitelstva - aplikace pro zastu-
pitele a organizátory jednání, tablety pro zastupitele a webové 
kamery pro zkvalitní videopřenosů z jednání. Zastupitelé budou 
hlasovat prostřednictvím tabletu, kde budou mít zároveň k dis-
pozici potřebné podkladové materiály k jednání. Cílem je změnit 
systém projednávání na ZMČ a projednávat materiály předané 
zastupitelům v elektronické podobě, hlasovat online a provádět 
archivaci výsledků hlasování a zpřístupnit všechny relevantní 
informace občanům.
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EDITORIAL

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na tomto místě připomněl vše, 
co se v měsíci září událo a co nás v nadcházejících 
podzimních dnech čeká. 1. září jsem společně s no-

vou paní ředitelkou zahájil nový školní rok a přivítal jsem 
naše malé prvňáčky. Za krásného slunného 
počasí proběhl 12. září na multifunkčním hřišti 
již 4. ročník Dne Zdraví a dokonce 7. ročník 
Újezdského kolodění, celým odpolednem nás 
nejen provázel, ale i bavil Václav Upír Krejčí. Na 
akci se přišlo podívat  téměř 1200 občanů. Děti 
si toto odpoledne náramně užily na atrakcích, 
které pro ně připravila Městská část za podpory 
MA 21. Rád bych tímto poděkoval všem – spol-
kům a úředníkům, kteří se na této akci podíleli – 
a především děkuji paní Ing. Lucii Ponicové, kte-
rá měla tuto akci perfektně připravenou, o čemž 
svědčí i mnoho krásných děkovných dopisů.
 Dále bych se zmínil o tíživé situaci v dopravě, na níž 
má největší podíl výstavba zastávek MHD u školy (která 
probíhá dle harmonogramu a měla by být hotová v polovi-
ně listopadu) a zároveň probíhající výstavba kanalizace na 
Staroklánovické, která by měla být dokončena v druhé po-
lovině října. Musíme to ještě těch pár týdnů vydržet a mohu 
říci, že po těchto stavbách si již hodně oddechneme my 
všichni. Jsme rádi, že po mnoha letech započala rekonstruk-

ce komunikace v ul. Hodkovská, na to se těšili mnoho roků 
všichni občané z této lokality. Je však škoda, že nezačaly 
práce dříve a doufám, že nám nepříznivé počasí neoddálí 
výstavbu první etapy v úseku ulic Veletovská x Svojšická na 
jaro. Důležité však je, že se podařilo zajistit zahájení těchto 

prací. My  zde na úřadě se budeme snažit o co 
nejrychlejší realizaci stavby. Dále, po výstavbě 
kanalizace v Chmelické ulici a okolí, probíhá 
nyní rekonstrukce plynovodů. Pokud nám bu-
de přát počasí, tak bude ještě letos dokončena 
oprava povrchů dotčených komunikací: i tady 
na to občané čekali  mnoho let.
 Na konci října se dočkáme dokončení 
prací na revitalizaci rybníka v ul. Dubinská 
v hodnotě téměř 4 mil. 23. září začala předá-
ním staveniště stavba nového pavilonu školy, 
na kterou se těší téměř 1000 žáků naší MZŠ. 
Dokončení stavby je plánováno nejpozději do 

30. června 2016.
 Závěrem bych Vás rád pozval ve středu 4. listopadu na 
Veřejné fórum občanů.

Přeji Vám krásné prožití říjnových dnů a s pozdravem

Váš Zdeněk Růžička,
starosta
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AKTUALITY

Revitalizace rybníka  
v ul. Dubinská
Dne 19.8.2015 započaly stavební práce spočívající ve 
zpevnění břehů rybníka u Dubinské ulice, mlatové cesty na 
koruně hráze, instalace nových laviček a odpadkových košů. 
V době psaní tohoto článku jsou tyto práce již téměř hotové. 
V průběhu října budou okolo rybníka doplněny stromy a ke-
ře, dorovnán terén navezením ornice, a oseta tráva.
 Pro finanční krytí akce nazvané “Revitalizace rybníka v ul. 
Dubinská”, v hodnotě téměř 3,5 miliónu Kč, včetně DPH, se 
podařilo získat dotaci z Operačního programu Praha kon-
kurenceschopnost (OPPK),  oblast podpory 2.1 Revitalizace 
a ochrana území, č. registrační: CZ.2.16/2.1.00/25564.
Tomáš Gross, OMI ÚMČ Praha 21

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Program primární prevence 
na Masarykově základní škole
V naší škole realizujeme v roce 2015 primárně pre-
ventivní program pro žáky prvního stupně. Děti se tak 
seznamují s tématy jako je tolerance, respekt k druhým, 
šikana a jak se jí bránit, jak ji ve třídě nepřipustit. V rám-
ci programů se snažíme v dětech zážitkovou formou 
rozvíjet a podporovat sociální dovednosti tak, aby byly 
lépe připraveny nemanipulativně komunikovat, jasně 
odmítnout, dokázat ocenit druhého, zastat se druhého. 
Starší děti pak seznamujeme se zásadami komunikace 
na sociálních sítích. V rámci projektu, který je podpořen 
z finančních prostředků MŠMT a z Grantového systému 
MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, máme též možnost pro-
školení pedagogického sboru v práci s třídním kolektivem 
v rámci preventivních programů. Doufáme, že toto naše 
snažení je dalším drobným krokem ke kultivaci vztahů 
mezi dětmi. 

za ZŠ Masarykova
PhDr. Petra Bílková, školní psycholog
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28.říjen! Slav s republikou

Našim přispěvatelům

Ze zastupitelstva

Milí čtenáři!
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Kalendárium na říjen
1. 10.         Přednáška O včelkách trošku jinak, 

SPCCH, zasedací místnost ÚMČ od 15h
2. - 4. 10.   Výstava ovoce a zeleniny, pořádá ČZS 

v Areálu snů, Starokolínská 495, od 14h
3. 10.         Pozvánka do Švandova divadla na 

představení „ CRY BABY CRY“, odjezd 
z Rohožníku v 17.30.

5. 10.         Mimořádné jednání zastupitelstva  
MČ Praha 21 – od 17.00 v zasedací 
místnosti ÚMČ

6. 10.         Sportovní aktivity zajišťované SPCCH 
v Újezdě nad Lesy v období říjen – prosi-
nec 2015

8. 10.         Pozvánka pro členy SPCCH v Újezdě nad 
Lesy na autobusový zájezd Rakovnickem, 
odjezd v 6,30 od prodejny Lidl

10. 10.       Neposedný pochod – 9,30 hod  
registrace, sraz SKATEPARK 

15. 10.       vycházka SPCCH „Nejen na golf do Dolních 
Počernic“ - sraz v 9.20 na zastávce MHD 
Dolní Počernice (u hostince Barborka)

17. 10.       výlet ČZS do České Kanady,  
sraz v 7.00 u Lidlu

19. 10.       Klub aktivních seniorů zve: od 16 hod. 
na představení Divadla U Valšů “Polibte 
tetičku aneb nikdo není bez chyby”

26. 10.       Oficiální oslavy výročí 28.října a vzniku 
Československa v Újezdě nad Lesy

4. 11.         Veřejné fórum MČ Praha 21 – od 18h 
v Polyfunkčním domě Level 

5. 11.         Beseda „Z národních parků Ameriky“. 
Pořádá SPCCH od 15h v divadelním sále 
Masarykovy ZŠ

7. 11.         Lampionáda, od 16.30 na Psím plácku 
(roh ulic Sudějovická a Hulická)

7. 11.         Strašiles, od 17 hod. Újezdský les, vstup 
z ulice Čentická od bočního vchodu do 
základní školy 

14. 11.       Vernisáž výstavy Spolky a spolková činnost 
– od 10h v Újezdském muzeu 

28.října si připomínáme nejvýznamnější státní svátek. V roce 1918 
byl ustaven československý stát, a zároveň první republika na 
našem území. Původní Masarykova ČSR vydržela sice jen 20 let, 
dodnes se k ní však hlásíme jako ke zdroji naší moderní státnosti. 
I poté, co před více než dvaceti lety zaniklo i spojení se Slovenskem. 
28.října je nejen volno od práce a úřadů, ale také prezident rozdá 
státní vyznamenání a pro republikánské vlastence je důvod nosit na 
klopě trikolóru nebo alespoň placku s portrétem TGM. Také Újezd 
nad Lesy slaví: oficiální program oslav vypukne již 26. října (viz pla-
kát). Bližší informace najdete na webových stránkách úřadu.

-vv-

Redakce Újezdského zpravodaje děkuje všem, kteří nám posílají své 
příspěvky. Pro ještě snazší spolupráci doporučujeme, abyste své texty 
posílali v textovém formátu, nikoli v pdf. Dále prosíme, abyste příspěv-
ky nijak graficky neupravovali a posílali pouze čistý text. Pokud máte 
k článku fotografie, nevkládejte je prosím přímo do souboru s textem, 
ale pošlete je zvlášť. 
 Často se bohužel setkáváme s tím, že jsou fotografie příliš nekva-
litní, malé, případně rozmazané a nelze je použít. I to můžete ovlivnit; 
posílejte prosím fotografie v rozlišení 300dpi. Laicky řečeno: pokud je 
fotografie menší než 1MB, ani nemá smysl ji posílat. 

Děkujeme
Vaše redakce

Zastupitelky Vladimíra Juřenová 
a MUDr. Barbora Diepoltová, zvo-
lené za ODS, ukončily své členství 
ve straně. Nadále budou působit 
jako nezávislé zastupitelky. ODS 
má nadále v zastupitelstvu jednoho 
zástupce.
 Ing. Mgr. Martin Kopecký za 
hnutí ANO byl zvolen radním MČ. 
Nahradil tak Jaroslavu Punovou 
a rada MČ je opět kompletní, má 
pět členů.

Začátkem října oslaví 
paní Marie Šibravová 

krásné 85. narozeniny. 
Přejeme hodně zdra-
ví a pohody. Rodina 

Šibravova , Dlabačova 
a pravnoučátka.

VÝROČÍ

CHCETE SE PODÍVAT DO POLSKA
KUDOWA ZDROJ?

Vyrážíme 24. 10. 2015 v 6:00 hodin od Lidlu.
Cena zájezdu je 230,- Kč

V případě zájmu volejte prosím na telefon:
pí. Tesařová - 608 865 977

pí. Kolembářová - 723 924 010
Dobrobus Dobročovice

ZÁJEZDCo byste rádi? Dozvídáme se pokoutně, komu se co líbí. 
Ceníme si zájmu o náš časopis, líbí se nám samozřejmě, 
že grafická a formální změna se vám – podle všeho – taky 
líbí. Slýcháme ale taky zlé hlasy – pohříchu jen od těch 
několika, co se sice sami neváhají ozvat, ale zas je samé 
nikdo neváhá nebrat vážně. Opozice má smysl, pokud má 
co říci, což se v Újezdě stává jen při zatmění slunce. Podle 
jiných je daleko víc těch, kterým se nový Zpravodaj líbí. 
Aby mohl pokračovat, samozřejmě potřebujeme slyšet 
vaše hlasy! Pište – poštou na adresu úřadu, e-mailem na 
adreu redakce – co byste rádi změnili, zlepšili, a co vám 
naopak naprosto vyhovuje!

Děkujeme.
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ZPRÁVY Z ÚŘADU - MÍSTNÍ AGENDA

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné fórum,  
který pořádá ÚMČ Praha 21
Přijďte se podílet na zlepšení kvality života  
v Újezdě nad Lesy.
Témata diskuze:
 Školství
 Bezpečnost
 Doprava
 Životní prostředí
 Volný čas
 Občanská vybavenost

A. Územní rozvoj
B. Volný čas
C. Školství
D. Mládežnický stůl
E. Sociální a zdravotní oblast
F. Doprava
G. Životní prostředí
H. Občanská vybavenost, podpora podnikání

Průběh FZMČ
  Účastníci VF se zařadí k tematickému stolu dle svého výběru 

a zájmu, poté zde formulují jednotlivé problémy náměty
  Za každý tematický stůl jsou formulovány 2 problémy, vnímané 

občany jako nejdůležitější, které postupují do „finále“ na hlaso-
vací arch

  Na hlasovacím archu stanoví ze zde navržených svým hlasová-
ním deset největších problémů - “10P“

Lucie Ponicová, Granty a MA21

Co je veřejné Fórum 
Zdravé městské části?

V Újezdě si děti vyzkoušely „Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

Fórum Zdravé městské části (FZMČ) je ročně se opakující veřej-
né projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušné 
městské části. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, 
neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných 
institucí, ale zejména široká veřejnost.
 Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vaz-
bu k rozvoji daného území očima veřejnosti. Definují se nesoula-
dy v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. 
Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuze mezi 
odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného 
rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení. 
 Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či 
oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozor-
nost. Nejedná se tedy o diskuzi nad předem připravenými náměty 
či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuze 
probíhá formou tematických stolů viz. níže. Hlavním společným 
výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu 
obyvatel – tzv. „desatero problémů (“10P“). Výstupy akce jsou 
následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit for-
mulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po ověření 
ankety se vyhodnocené problémy předkládají radě městské části 
(RMČ) ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

PRAHA
21

Pátek 18.9. byl ve znamení jedné z kampaní „zdravé měst-
ské části“, ke které se připojila Masarykova základní škola 
v rámci Evropského týdne mobility. Tato kampaň se koná 
opakovaně každý rok s cílem upozornit děti a jejich rodiče 
na negativní dopady automobilové dopravy na životní pro-
středí a upozornit na využívání šetrnějších druhů dopravy.
 Poselství Evropského týdne mobility je stejné každý rok: 
Nechte auto doma!
 Prostřednictvím letáků a na třídních schůzkách byli 
rodiče seznámeni se sběrnými místy (Blatov rybník, Penny 

květinářství, Lidl, pošta, tenisové kurty, Rohožník) a časy 
v Újezdě nad Lesy, na která bylo možné přivést děti, a ty 
pak společně s ostatními pod dozorem pedagogických 
pracovníků došly do školy. Využity byly i jiné dopravní pro-
středky – školní autobus, MHD, kola a koloběžky. Tento den 
se do školy bez auta dopravilo 73% žáků. Pro děti to byla 
příjemná změna jít do školy společně s kamarády. K úspě-
chu akce přispělo určitě i pěkné počasí babího léta.
 

Eva Danielová, Šárka Zátková

TEMATICKÉ STOLY VF V ÚJEZDĚ NAD LESY

 VEŘEJNÉ FÓRUM

POZVÁNKA

Kdy: středa 04. 11. 2015 od 18.00 hodin

Kde: v sále Polyfunkčního domu Level 
(Staroújezdská 2300, Praha 9 – Újezd nad Lesy)

Na setkání se těší za Úřad městské části Praha 21

Zdeněk Růžička
Starosta MČ Praha 21

Ing. Lucie Ponicová
koordinátorka MA21

Ing. Šárka Zátková
Radní a politik pro MA21

na
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Sobota 12.9.2015 byla ve znamení nejen krásného poča-
sí, ale v Újezdě byla hlavně ve znamení zdraví, zdravého 
životního stylu, zábavy a v neposlední řadě také koleček. 
Městská část pořádala již 4. ročník Dne zdraví a újezdský 
spolek Rarášek dokonce již 7. ročník „Kolodění“ (o této akci 
se dočtete na s. 9).
 Celá akce byla pořádána pod záštitou Národní sítě 
zdravých měst ČR. Naše městská část je členem již od roku 
2012. Akci bylo možné uspořádat také díky sponzorům, 
generálnímu partnerovi Kolektory Praha a.s. a v neposlední 
řadě také díky osobní angažovanosti zaměstnanců úřadu 
a členů komise zdravé městské části.
 „Zdravou“ sobotu dopoledne zahájila Masarykova 
základní škola, která připravila program pro žáky a jejich 
rodiče.
 Odpoledne se akce přesunula na multifunkční sportovi-
ště a do přilehlé ulice Čentická. Celým odpoledním progra-
mem nás provázel Václav Upír Krejčí, který k nám do Újezda 
zavítal prvně. Pro děti si připravil také představení. Velký 
úspěch měl u dětí i skvělý kouzelník a cvičení s Raráškem, 
do kterého se odhodlali zapojit i někteří rodiče. Na celém 
dni se podílely také újezdské spolky, kterým tímto patří 
poděkování, např. SK Kangsim Dojang s krásnou exhibicí, 
kynologická organizace s ukázkou výcviku záchranářských 
psů, spolek zahrádkářů se svými výpěstky a povídáním. 
Městská policie si připravila jízdu zručnosti, spolek Preven-
ce dětem nácvik první pomoci, taneční studio Danceport 
ukázku MTV stylu, spolek SOSÁK program „čistota půl zdra-
ví“, kožní lékařka MUDr. I.Kosová vyšetření pigmentových 
skvrn, spolek Neposeda přichystal pro všechny pétanque či 

chůzi na chůdách, sbor dobrovolných hasičů předvedl svou 
techniku. Účastníci si mohli koupit výrobky zdravé výživy či 
podpořit Mamma help zakoupením výrobků ruční výroby. 
Po celé odpoledne děti mohly zdarma využít skákací hrad, 
simulátor dojení krav a také rodeo býka, na kterého se stály 
fronty.
 Den zdraví zhodnotil za vedení městské části pan staros-
ta Růžička: „tato osvětová akce nám udělala velkou radost, 
účast byla vyšší, než jsme předpokládali a lidé odcházeli velmi 
spokojeni. Chtěl bych tímto vyjádřit svůj dík organizátorům 
akce i všem ostatním, kteří se na ní podíleli. Městská část bude 
s radostí a novými výzvami chystat další ročník.“

-red-

Den zdraví v Újezdě

Den zdraví Masarykovy základní školy

Pracovní setkání zastupitelů městské části
Ve čtvrtek 17.9. byli pozváni zastupitelé ke „kulatému 
stolu“. Akce se uskutečnila pod taktovkou „Místní agen-
dy“, která byla na úřadě již dříve zavedena. Celé setkání 
bylo vedeno politikem MA21 (Š. Zátková) ve spolupráci 
se starostou (Z. Růžička). Zastupitelé během dvou hodin 
získali mimo jiné informace ke dvěma projektům z pro-
gramu Praha – konkurenceschopnost, digitalizaci staveb-
ního úřadu a projektu e-újezd. Byli informováni o termí-
nech jednání finančního výboru a možnostech zasílat své 

dotazy k financím MČ, kterými se bude výbor poté zabývat. 
V neposlední řadě byli informováni o situaci po odchodu 
radní pí. Punové.
 Posléze proběhla rozsáhlá diskuze ke dvěma tématům: 
pořizování zápisů z jednání zastupitelstva MČ a předkládání 
bodů do programu zastupitelstva. Setkání se zúčastnilo 11 
zastupitelů včetně starosty MČ, ostatní se řádně ze zdravot-
ních či pracovních důvodů předem omluvili.

-red-

V sobotu 12. 9. 2015 proběhl na II. stupni Masarykovy ZŠ 
od 9.00 do 12.00 hodin DEN ZDRAVÍ. Ve školní budově 
v Polesné byly pro děti a jejich rodiče připraveny hlavolamy 
a ochutnávka zdravé stravy, která v minulém roce sklidila 
velký úspěch. V lese před školou byla připravena čtyři sta-
noviště zaměřená na poznávání lesa a pohybové dovednos-
ti (poznávání stromů, hornin a nerostů, hod šiškou na cíl, 
překážková dráha poslepu).
 Třináct salátů pro návštěvníky školy připravily paní 
učitelky a asistentky podle osvědčených receptů (ovocný, 
zeleninový, sýrový, těstovinový, čínský, zelný s křenem, 
fazolový, okurkový s koprem, mrkvový, avokádový, čočkový, 
sójový a salát z červených fazolí. Každý salát měl své číslo 

a každý z přítomných mohl dát svému salátovému favorito-
vi hlas. Třešničkou na dortu byly ovesné palačinky s mar-
meládou a cuketová buchta.
 A jak dopadlo hlasování? 1. místo získal sýrový salát, 
za ním se vždy s rozdílem jednoho bodu umístil ovocný, 
mrkvový, čočkový a těstovinový salát.
 Děkujeme touto cestou našim žákům z VIII. A, IX. A a IX. 
C, kteří dobrovolně přišli pomáhat s obsluhou salátů a ve 
školním klubu u pohybových her.  Škola se tímto připojila 
k sobotnímu Dnu zdraví, který pořádala MČ Praha 21 na 
Multifunkčním hřišti od 14 do 18 hodin.

 Za MZŠ Eva Danielová
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DĚTI

Mohutný průvod účastníků se první 
den soutěže přesunul na sportovní 
stadion a velkolepá akce byla zahá-
jena. Samotná soutěž se konala ve 
velkém společenském sále hotelu Rin 
Grand Hotel a desetičlenná umělecká 
porota složená z věhlasných světových 
tanečníků a choreografů měla težký 
úkol spravedlivě posoudit výborné 
výkony mladých umělců. Soutěžilo 
přes 2 800 tanečníků z 232 tanečních 
škol a studií a ze 30 zemí světa. ČR 
zastupovalo 10 baletních škol. Exoti-
ku zastupovali tanečníci ze Srí Lanky, 
Malajsie, Japonska, Jižní Afriky apod. 
Skutečně se bylo na co dívat.

V tak velké konkurenci našich sedm 
děvčat, K. Burdová, K. Foltmanová, 

Da. Poková, Do. Poková, K. Roučková, 
L. Šimková a J. Zafarová za tanec She 
Said, získaly 3. místo - bronzovou me-
daili. Ve volném čase měly děti mož-
nost trochu poznat Bukurešť. Některé 
navštívily Státní operu, kde shlédly 

trénink dvou předních tanečníků. 
Také se podívaly do Megalomanské-
ho paláce En. Ceausesca, posledního 
komunistického krutovládce. Ten dal 
kvůli této obrovské stavbě (2. největší 

po Pentagonu) srovnat se ze-
mí několik městských čtvrtí, 
velký počet kostelů a význač-
ných památek. Dnes v tomto 
obrovském areálu, který má 
přes 3 000 místností a roz-
lehlé podzemní prostory, 
sídlí ministerstva a jiné státní 
úřady.

Začátkem června v roce 2016 
bude DWC pořádat Jersey. 
Nominační soutěž na tuto 

akci proběhne v březnu v německém 
Selbu. Uvidíme, zda Arabeska nomina-
ci obhájí a do Jersey pojede. Budeme 
se snažit a tvrdě na sobě pracovat. 
Držte nám palce.

Daniela Poková

Mezinárodní úspěch Arabesky
Ve dnech 27. 6 - 4. 7. se v Bukurešti konala vrcholová 
celosvětová taneční soutěž Dance World Cup a 17 dětí 
z újezdské Arabesky mělo tu čest, se jí zúčastnit. 

Titul „Školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa 
ČR mateřským školám, jejichž zaměstnanci absolvují 
sérii tematických kurzů a následně se věnují rozvoji 
logiky a nadání dětí. Od září se tímto titulem může 
pochlubit i Baby centrum V zahradě. 

Výzkumy prokazují, že dětský mozek zakládá 75% všech 
neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% 
vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám 
zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi 
významnou pozornost efektivitě učení a využívání dětské 
paměti už u nejmenších dětí. Uvědomujeme si velkou 
zodpovědnost, jakou na sebe bereme při přebírání dětí do 
našeho zařízení. Nejde jen o zajištění péče a bezpečnosti, 
ale také o rozvoj, který právě v tomto věku může být velice 
intenzivní. Nezapomínáme samozřejmě i na další oblasti 
jako jsou pohybové dovednosti, grafomotorika, rozvoj řeči 
apod., nicméně rozvoj logiky je často opomíjen a mylně 
přisuzován až pozdějšímu věku. Naším cílem je už u nej-
menších dětí pomocí uceleného systému aktivit stimulovat 
rozvoj intelektu.

Baby centrum V zahradě v minulém roce oslavilo již 10 let 
existence v Újezdě nad Lesy. V současné době působí jako 
jesle a školka pro děti od 1 roku. Všechny důležité informa-
ce naleznou zájemci na našich stránkách www.vzahrade.cz.

Ing. Blanka Hudečková, členka klubu MENSA

INZERCE

Baby centrum V zahradě 
spolupracuje s MENSOU

www.ms-elfik.cz 
tel: +420 702 161 433

Nová školka v Újezdě nad Lesy 
 

 

   probíhá zápis •

  akční ceny + kroužky zdarma •
  • možnost vyzkoušení MŠ zdarma
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SPOLKY

V sobotu 12. září se v Čentické ulici opět sešli nadšenci závodění na 
všem co má kolečka. A kolik vás letos přišlo změřit své síly a sportovní-
ho ducha? 140 odvážných a nadšených dětí a rodičů! V letošním roce 
jsme zavedli několik organizačních změn a máme z nich dobrý pocit. 
Vyhlašování vítězů bylo nově z každého závodu, kromě kategorie star-
ších dětí na kolech, které jsou již zkušenými závodníky a na stupně vítě-
zů se postavili jen ti nejrychlejší ze všech. Ani letos nezklamali odvážné 
maminky a tatínkové, kteří závodili v běhu s kočárkem. Pár slziček také 
ukáplo, ale to už k závodům patří, každý vyhrát nemůže. Jsme ale rádi, 
že je mezi námi stále dost rodičů, kteří v dětech podporují kladný vztah 
ke sportu.
 Nezapomeňte sledovat naše stránky www.rarasek21.cz a FB, kde 
se včas dozvíte více informací o naší další akci 7.11.2015 Újezdský stra-
šiles.

Za Raráška z Újezda Šárka Skřivanová, foto R. Taške

Rarášek spokojeně oznamuje:

7. ročník KOLODĚNÍ 
máme za námi …..

MUDr. Richard Mindžák, tel. 775 263 322
ZUBNÍ ORDINACE

Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

INZERCE



Měsíc říjen je sice prostřed-
ní z podzimních měsíců, 
ale již nám dává jasně 
najevo, že zima se blíží. 

Však také pořekadla, která se váží k to-
muto měsíci, ledacos napoví: „Svatý 
František zahání lidi do chýšek“ nebo 
„Svatá Terezie zasazuje zimní okna“ , 
ale naopak nás říjen může překvapit 
krásnými dny a na to je pořekadlo 
“Září víno vaří, říjen hrozny dopeče“, 
a tak si můžeme říci, že se jedná o mě-
síc podobný jarnímu dubnu, každý 
si vybere. A co nás v měsíci říjnu na 
zahrádce čeká? Opět několik rad:

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
   nejdůležitější je připravit uvolněné 

záhony na jaro příštího roku, musí-
me je co nejdříve zrýt.

   záhony zryjeme, hroudy necháme 
v kusech, usnadní pronikání vody do 
země

   pokud chceme hnojit na podzim, 
měli bychom použít hnojiva obsahu-
jící draslík a fosfor

   pro zlehčení půdy se někdy používá 
popel, na zahradu patří pouze dřevě-
ný popel, ostatní znečišťují půdu 

   celá řada rostlin nesnáší kravský či 
podobný hnůj, zarývejte proto jen 
tam, kde nebude příští rok vysazovat 
např. z květin - mečíky, tulipány, lilie 
a ze zeleniny - křen, mrkev, pastinák, 
ředkvičky, ředkev, červenou řepu

   pokud máme kompost, ten před 
příchodem mrazů přeházíme 

Zelenina, kterou máme ještě na  
záhonech, potřebuje také správný 
čas na sklizeň
   řapíkatý celer, který jsme nespotře-

bovali vyryjeme a založíme ve sklepě 
nebo skleníku

   bulvový celer sice v říjnu ještě roste, 
ale před příchodem mrazíků jej  mu-
síme sklidit a uložit. Při jeho sklizni 
postupujeme opatrně, po vyrytí 
nesmí ležet na vzduchu, nať rychle 
uvadá, listy odčerpávají z bulev vodu 
a rostlina vadne. Listy neořezáváme, 
ale odlamujeme až na nejmladší 
v srdíčku, kořeny odřízneme nožem 
na 3 – 5cm. 

   mrkev i petržel vyrýváme za suché-
ho dne, poškozené kořeny okamžitě 
spotřebujeme, nať neřežeme, ale 
ukroutíme   

   výsevem mrkve ke konci října se mů-
žeme vyhnout nepříznivým klimatic-
kým podmínkám na jaře, ale pokud 
chcete tento pokus uskutečnit, výsev 

musí být proveden těsně před nástu-
pem mrazů

   v druhé polovině října bychom měli 
sklidit papriky ze skleníků či fóliov-
níků, při nástupu i mírných mrazíků 
hrozí, že o ně přijdeme a přírůstky 
v tomto čase jsou již minimální  

   kořen pastináku snese i silnější mráz 
a je pouze na Vaší zkušenosti, zda 
sklidit na podzim či při příznivém 
počasí i během zimy

   česnek- konec října je nejlepší čas 
pro výsadbu česneku – píší v odbor-
ných knihách, ale moje zkušenost je 
trochu jiná. Bedlivě sleduji předpo-
věď počasí a jakmile ohlásí mrazíky, 
před jejich příchodem okamžitě sá-
zím. Volíme hlubší hlinitopísčití půdy, 
dobře zásobené živinami a teplou 
a slunnou polohu. Zařazujeme ho do 
druhé trati, to znamená, že nesnáší 
čerstvé hnojení. Nejvhodnějšími 
předplodinami jsou košťáloviny nebo 
okurky. Nevhodnými jsou brambory, 
rajčata a veškerá cibulová zelenina.  
Na stejné místo by se cibuloviny mě-
ly vracet minimálně po pěti letech. 
Před výsadbou namočíme již oddě-
lené stroužky na 6 až 12 hodin do 
SULKY (proti háďátku) nebo ROVRAL 
FLO (houbové napadení) a to postačí 
30 minut. Pokud chceme použít oba 
přípravky, pak v pořadí, jak je psáno.

Zkušenost z posledních let, kdy se 
nedaří žádné petrželi je následující - ti, 
kteří vyseli do poloviny září listovou či 
kudrnatou petržel do truhlíků, květi-
náčů či skleníků jsou překvapeni, jak 
již začátkem října má rostlina několik 
centimetrů a tak si zajistí zelenou 
ozdobu – zdravou na celou zimu. 

OVOCNÁ ZAHRADA 
   v průběhu října  sklízíme veškerá 

jablka i hrušně tak jak postupně 
dozrávají od Golden delicius, 
Golstar, Melrose, Idaret a ke konci 
měsíce Angold, Ontario, Topas, 
Rubín.

   říjen je i měsíc sázení – při určení 
místa výsadby dbáme na to, aby-
chom ovocné dřeviny nevysazovali 
blízko hranice pozemku, aby se 
nestaly zdrojem sporů. Nejlépe 
je vysadit tak daleko od hranice 
a to zejména na jižní hranici se 
sousedovou zahradou, aby soused 
nebyl omezován např. zastíně-
ním. Proto na zahrady o ploše do 
400m2 bychom měli vysazovat 
pouze zákrsky, vřetena nebo slou-
povité ovocné stromy. 

   při výsadbě je nutné mít vždy při-
pravenou jámu a příslušný substrát.  
Hloubka výsadby musí být stejná, 
jako když stromek rostl ve školce. 
U ovocných stromků je to těsně pod 
místem, kde byl štěpován. Pokud 
zasadíme hlouběji, stromek roste 
pomaleji, špatně kvete a dokonce i je 
náchylnější k chorobám Při nákupu 
dbáme na nejen pěkný tvar, ale hlav-
ně na kořeny. Doma odstřihneme 
poškozené kořeny až na živé dřevo 
a postavíme kořeny stromku na ně-
kolik hodin do vody. Před výsadbou 
do jámy zatlučeme kůl a pak teprve 
stromek zasadíme. Opakovaným 
nadzdvihováním stromku a potřásá-
ním dostaneme zeminu mezi kořeny 
a zaplníme dutiny. Po doplnění zemi-
ny do jámy opatrně přišlápneme ze 
všech stran, ještě doplníme zeminu, 
uděláme zalévací  mísu  a zalijeme 
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádka v říjnu

POZVÁNKA ZO ČZS Praha 21 Újezd nad Lesy

Ukázku našich pěstitelských úspěchů i neúspěchů můžete zhlédnout na 
„Výstavě ovoce a zeleniny“ konané ve dnech 2.–4. října 2015 v našem Areá-
lu snů, Staroújezdská 495. 
 S naší členkou př. Lucií Dlabačovou pořádáme další výstavu a to du-
šičkovou, která je k navštívení: pátek 23. 10. 2015 od 10,00 – 18,00 hodin, 
sobota 24. 10. 2015 od 9,00 – 16,00 hodin, další pátek 30. 10. 2015 od 
12,00 – 16,00 hodin a sobota 31. 10. 2015 od 9 – 15,00 hodin.   

Moštování:
Budeme pokračovat až do ukončení zájmu, proto se informujte, je možno 
vždy v sobotu dopoledne přímo v našem Areálu snů nebo na telefonním 
čísle 281971928 Ing. Dvořák.
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10 - 15 litry vody. Po vsáknutí mísu 
zakryjeme mulčem, zabraňujeme 
tím  vysychání, necháme volné místo 
na šířku dlaně  kolem krčku strom-
ku, abychom zabránily infekci kůry. 
Stromek přivážeme.  Řez provádíme 
až na jaře.

OKRASNÁ ZAHRADA
V okrasné zahradě děláme poslední 
tvarovací řez živých plotů, zejména 
u dřevin, které vytvořily během druhé 
poloviny vegetace delší přírůstky. 
 Sklízíme hlízy mečíků, dosen, tygřic 
a montbrécií. Po prvních mrazících 

vyryjeme i hlízy jiřin, očistíme od 
zeminy, stonky zkrátíme na 10 
cm a otočíme hlízami nahoru. Po 
oschnutí teprve uklízíme. Mělce 
kořenící pěnišníky – rododendrony 
neobrýváme, poškodili bychom ko-
řeny rostoucí těsně pod povrchem. 
O půdu u nich pečujeme tak, že ji 
nasteleme směsí polorozložené bo-
rové hrabanky a nevápněné listovky 
nebo kompost a kyselou rašelinu. 
U trvalek odstraňujeme suché části 
a odkvetlé květy, ale u listopadek, 
které mají zelené stonky je nechá-
váme, lépe přečkají zimu. Plochy 

zarostlé vytrvalými plevely ošetříme 
totálním herbicidem Roundupem. Za 
sucha zaléváme všechny potřebné 
rostliny zvláště stále zelené a pokud 
byly vysázeny od konce léta. Pozor na 
řez růží, které nám již rostou na zahra-
dě, jejich výhony zkrátíme na polovinu, 
na konečnou požadovanou délku je 
znovu zkrátíme až na jaře 
 Pokud nám padá listí na trávník, 
nečekáme až spadá vše, ale průběžně 
hrabeme a kompostujeme.

Za ZO ČZS Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová  

CO TO JE VČELÍ VOSK A JAK VZNIKÁ?
Včelí vosk je metabolickým produktem včely medonosné. 
Vzniká ve žlázách na spodní straně zadečku včely. Tyto 
žlázy, nazývané voskotvorná zrcadélka, mají mikrosko-
pické otvory, kterými proniká sekret, který na vzduchu 
tuhne do podoby voskové šupinky. Tato šupinka je 0,5 
mm silná a váží zhruba 0,8 mg. Na jeden kilogram vosku 
tak připadá více než milion těchto šupinek. Nejvyššího 
výkonu v produkci vosku dosahují včely dělnice v obdo-
bí od 12. do 18. dne života. Těmto včelám se proto říká 
stavitelky. Včela, chce-li tuto šupinku dále zpracovávat 
(stavět včelí dílo), si ji posledním párem nohou zpod 
zadečku vytáhne a posune ke kusadlům, kde je vosk 
rozmělněn na vláčnou hmotu hodnou ke stavbě díla. Ne-
má-li včelstvo potřebu stavět, jsou šupinky z úlu včelami 
vynášeny jako odpad.
 Včelí vosk je chemicky velmi složitý produkt. Hlavními 
složkami ale jsou uhlovodíky, monoestery a diestery nasy-
cených a nenasycených uhlovodíků, volné kyseliny a alko-
holy.
 Barva včelího vosku je bílá. Známou charakteristickou 
žlutou barvu získává až v průběhu zpracování včelou a to 
zejména díky obsahu pylu.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VOSKU
Včelí vosk je tvárná látka, která není na omak mastná. Lze 
jej dobře hníst a nelepí se (a to ani při stisku mezi zuby). Té-
to vlastnosti se mj. využívá u tzv. plástečkového medu. Plás-
tečkový med je med uložený v plástu, který se konzumuje 
jako žvýkačka včetně voskového díla. Zbytek vosku se po 
vyžvýkání zpravidla vyplivuje. Nejlepší tvárnosti u vosku je 
dosaženo při teplotě 35°C. Při teplotách kolem nuly a pod 
nulou je naopak velmi křehký a snadno se láme. Vosk taje 
při 62 až 65°C, tuhne při teplotě o něco nižší – 60 až 63°C. 
Při tuhnutí se včelí vosk výrazně smršťuje (až o 8%). Tato 

hodnota je zhruba dvojnásobná při porovnání s parafínem, 
který se smršťuje o 4,5%. 

POJMY SPOJENÉ S VOSKEM A VČELAŘSTVÍM 
ANEB VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
Rámek je zpravidla dřevěná, nebo plastová opora k zavěše-
ní voskového díla. Včely dílo staví buď volně v prostoru, což 
je tzv. divočina nebo na mezistěnách. Mezistěna je vyliso-
vaný tenký voskový plát s vyznačením reliéfu budoucích 
buněk (mezistěna se též využívá k výrobě stáčených svíček).  
Je-li toto dílo prázdné, říkáme mu souš. Dílo zanesené me-
dem, pylem nebo obsahující plod se nazývá plást (medový, 
pylový, plodový). Dílo nezakladené matkou (buňky, ze kte-
rých se ještě nevylíhly včely) se nazývá panenské.  

Autor Ing. Richard Těhník
Předseda ZO ČSV Újezd n. L. 

Seriál o medu (6) Včelí vosk

V minulých dílech našeho včelího seriálu jsme si povídali o dalece nejznámějším včelím 
produktu – medu. V úlech se však skrývá ještě mnohé další přírodní bohatství. Opusťme 
tedy sladkou pochutinu a pojďme se podívat na další včelí produkt – včelí vosk. 

KROUŽKY	  PRO	  DĚTI	  OD	  1	  DO	  5	  LET	  
Zdarma	  pro	  dě*	  s	  celodenní	  docházkou	  	  

Školka	  a	  jesle	  BC	  V	  zahradě	  
nabízejí	  nejmenším	  zájemcům:	  

•  hravá	  logopedie	  
•  základy	  grafomotoriky	  
•  rozvoj	  logiky	  
•  angličJna	  pro	  nejmenší	  

Informace	  na	  www.vzahrade.cz,	  skolka@vzahrade.cz	  
Telefony:	  774	  299	  992	  a	  777	  313	  133	  

KROUŽKY	  ZAČÍNAJÍ	  UŽ	  V	  ŘÍJNU!	  

•  sportovní	  hry	  
•  tanečky	  pro	  nejmenší	  
•  Poznáváme	  svět	  –	  pro	  

	  	  maminky	  s	  dětmi	  od	  1	  roku	  
	  

INZERCE



Neposeda
V letošním roce nabídla nezisková 
organizace Neposeda rekordních šest 
běhů příměstských táborů. Větši-
nu z nich aktivně využily také děti 
z Újezda nad Lesy, kde se dva běhy 
přímo konaly. Každoročně pomáhají 
tábory organizace místním rodičům 
zajistit dětem kvalitní volnočasový 
program v době školních prázdnin. 
Příměstský tábor je moderní formou 
tábora, kdy se vedoucí s dětmi schází 
ráno a odpoledne je zase předávají 
rodičům. Po celý den je pro děti při-
praven různorodý program.

SPORTOVNÍ TÁBOR -  
TÝDEN ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ!
Sportovní tábor je každým rokem 
oblíbenější a oblíbenější. Tábor vede 
náš dlouholetý dobrovolník David 
Záhorský, který pro děti připravuje 
řadu akčních dobrodružství. „Program 
tábora zaměřuji na bezpečnostní 
problematiku, policejní práci, sebeo-
branu, fyzickou připravenost a další 
příbuzné aktivity. Děti nechceme pou-
ze bavit, ale snažíme se je 
i něco nového naučit, 
ukázat jim místa, kam 
se běžně nedostanou,“ 
říká David.
 Děti tak zažily trénink 
vrcholových sportovců, 
úžasné odpoledne s pre-
ventisty z Policejního prezi-
dia, příjemný den s policisty z pražské 
policie na oddělení služební hipologie 
a poříčním oddělení. Každý den prošly 
tréninkem sebeobrany pro nejmenší, 
dostaly základy zdravovědy a shlédly 
ukázky bojových umění. Jedno dopole-
dne se dětem věnovali v Kriminalistic-
kém ústavu Praha, kde se děti naučily 
mnoho o stopách. 

ŽIVOT JE HRA ANEB 
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Školní rok přináší dětem řadu povin-
ností, proto na příměstském táboře 
Život je hra měly vedoucí Markéta 
a Hanka pro děti plný pytel zábavy. 
„Bylo skvělé, že Hanka byla bezedná 
studnice her. Děti si tak mohly užít 
seznamovací hry, trénink paměti, cvi-
čení postřehu, různé sportovní aktivity 
a hry zaměřené na rozvoj dovedností,“ 
říká Markéta.
 Každý den byl tematicky zaměřen 
a propojen s tvořivou činností. Děti 

navštívily botanickou zahradu v Male-
šicích, která je součástí Zahradnické-
ho učiliště. Poznávaly květiny, stromy, 
krmily ryby a kachny a vyrobily si 
vlastní herbář. Ve svíčkárně v Šestajo-
vicích si děti vyrobily krásné před-
měty z vosku a odcházely dokonce 
s vlastnoručně vyrobenou tabulkou 
čokolády. Každý pořádný tábor má 
být zakončen karnevalem, proto rej 
v maskách nechyběl ani zde. Pod 
názvem Zastávka hledá talent, děti 
předváděly různé scénky a prezento-
valy své dovednosti.

HRY NA HRDINY
Tábor v Újezdě nad Lesy byl nabitý 
úkoly, dobrodružstvím a zážitky. Děti 
měly možnost se dostat do světa 
fantasy hry Dračí doupě, která je plná 
hrdinů, magie a roztodivných ras. 
První den po seznamovacích hrách 
byly dětem představeny postavy 
z Dračího doupěte, jako je hobit, 
elf, horal a trpaslík. Děti si 

vybraly rasu, kterou se 
chtěly na následují-
cích pět dní stát. Ve 
velké převaze byli 
zastoupeni líbezní, 
chytří a obratní el-
fové, ale objevili se 

i zástupci z řad trpaslíků, 
hobitů či horalů. Při tvorbě postavy 

si děti mohly vyzkoušet základy hry 
Dračí doupě, jako je házení kostkami 
pro výpočet vlastností postavy (síla, 
charisma, inteligence atd.) a volbu 
povolání (např. kouzelník, válečník, 
alchymista). Následující den děti 
rozdělené do dvou družin sbíraly pro-
střednictvím her body, které potom 
měly možnost investovat do svých 
postav, aby se mohly stát vybraným 
povoláním. V zastoupení povolání 
převládali kouzelníci, ale objevili se 
i hraničář, zloděj, alchymista a váleč-
níci. 
 V půlce týdne se děti setkaly 
s kouzelnicí Polgarou. Ta jim vyprá-
věla příběh o hrdinné družině, se 
kterou společně bojovala proti zlému 
černokněžníkovi. Aby ho mohla 
porazit, musela seslat mocné kouzlo, 
které její druhy uvěznilo v meči vá-
lečníka Urzy a jí samotnou na tomto 
světě. Podle proroctví bohů se má 
jednou objevit skupina dobrodruhů, 
která najde meč a tím je všechny 

osvobodí. Polgara děti-dobrodruhy 
vyzvala, zda by jí pomohly a pokusi-
ly se meč nalézt. Tím začala druhá 
etapa příměstského tábora: hledání 
Urzova meče. Během ní, děti sbíraly 
indicie, které vedly k jeho nalezení. 
Indicie mohly získat za splněné úkoly 
a vyhrané hry. Hry byly zaměřené 
nejen na pohybové dovednosti, ale 
také na rozvoj strategického myšlení, 
logického uvažování, orientaci, na tý-
movou spolupráci, postřeh či paměť. 
Děti také navštívily Chvalskou tvrz, 
kde se dozvěděly něco o její historii 
a historii Horních Počernic, prošly si 
výstavu věnovanou Radku Pilařovi, 
autorovi známých postaviček Večer-
níčka 
 a Rumcajse. Poslední den už 
měly děti všechny potřebné indicie. 
Vyrazily tak hledat meč, který se jim 
nakonec spojením sil obou družin 
podařilo nalézt a osvobodili tak 
zakleté dobrodruhy. Doufáme, že si 
děti tábor užily stejně jako my a bu-
deme se těšit na další dobrodružství 
příští rok.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI 
Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Ve spolupráci s MČ Praha 14 jsme 
letos poprvé uskutečnili dva běhy 
příměstských táborů pro děti z pěs-
tounských rodin. Prvního běh tábora 
byl hrdinský. Z dětí i z pracovníků se 
stali prostřednictvím brány rozhled-
ny Proutnice a „tajemné pilulky“ Lipo 
hrdinové! Tábora se tak zúčastnil 
např. Batman nebo Superman. Naši 
hrdinové si kromě jiných dobrodruž-
ství mohli užít i výlety do pražské 
ZOO nebo na Karlštejn. Dospívající si 
taky vytvořili vlastní masku.
 Druhému běhu tábora úplně ne-
přálo počasí, ani to nám však neza-
bránilo si ho pořádně užít. Program 
tábora jsme zaměřili hlavně na roz-
voj schopnosti spolupráce. Děti tak 
např. malovaly společný obraz, nebo 
tvořily společnou sochu! Nechyběly 
opět ani výlety. Nejvíc si děti užily ten 
do Koněpruských jeskyní.
 A jaká jsou přání dětí na příští rok? 
Vyjet někam na celý týden mimo Pra-
hu, společně si vařit, výletovat a zase 
si to pěkně užít! Držte nám palce, ať 
nám to vyjde!

Mgr. Ivana Štefková

12

SPOLKY

Ohlédnutí za letními tábory 2015



13

ZPRÁVY Z RADY

Konkurzní řízení na ředitele/ku MZŠ, 
jmenování ředitelky MZŠ
Dne 20. 8. 2015 proběhlo konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky MZŠ v Újezdě nad Lesy. RMČ 
Praha 21 vyhlásila konkurzní řízení svým usnesením dne 
2.6.2015 a následně jmenovala konkurzní komisi slože-
nou ze zástupců ČŠI, MHMP, MČ odboru školství, školské 
rady, pedagoga MZŠ a zřizovatele. Oznámení o konkurzu 
bylo vyvěšeno na úřední desce, webových stránkách MČ 
Praha 21, ostatních pražských městských částí a Magist-
rátu HMP, dále na webech přilehlých obcí středočeského 
kraje a inzerát byl také uveřejněn v Učitelských novinách. 
Městská část jako zřizovatel obdržela celkem 5 přihlá-
šek, přičemž všichni uchazeči postoupili do konkurzního 
řízení. Jedna uchazečka se před konkurzem omluvila 
a odstoupila. Další 4 uchazečky se konkurzu zúčastnily. 
Konkurzní komise doporučila 3 z nich jako vhodné, tj. 
splňující daná kritéria. Poté určila pořadí uchazečů. Na 
prvním místě se umístila Mgr. et. Bc. Alena Sochůrková. 
Rada se rozhodla vítěznou uchazečku před jmenováním 
do funkce pozvat na své jednání, následně RMČ na zákla-
dě doporučení výběrové komise jmenovala Mgr. et. Bc. 
Alenu Sochůrkovou do funkce ředitelky MZŠ.

Komise Rady MČ, jmenování nových členů
RMČ vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a zápis z jed-
nání redakční rady ÚZ, které proběhly v srpnu a na začátku 
září. Kompletní zápisy z jednotlivých komisí jsou k nahléd-
nutí na webových stránkách v sekci „Samospráva – komise 
rady“.
 RMČ vzala na vědomí rezignaci předsedkyně bytové 
komise Ing. Zátkové, která rezignovala z časových důvodů. 
RMČ jmenovala novým předsedou BK p. Slezáka, jehož 
kompetencí je bytové hospodářství. RMČ dále z důvodu 
změny na vedoucím pracovním místě ředitele MZŠ odvola-
la z komise výchovy a vzdělávání Mgr. Kurku a jmenovala 
členem KVV Mgr. et Bc Sochůrkovou.

Smlouva o poskytování služeb –  
„elektronický podpis“
Z důvodu úspory finančních prostředků schválila RMČ 
smlouvu o poskytování služeb s I.CA, a.s., která poskytuje 
kvalifikované a systémové certifikáty pro elektronický pod-
pis. V současné době je služba poskytována Českou poštou, 
přechodem ke společnosti I.CA dojde k úspoře cca 45%.

Energetická optimalizace
Na základě záměru úspory finančních prostředků vydáva-
ných na energie, RMČ pověřila firmu Optimal- Energy (na 
základě smlouvy o spolupráci) výběrem nejvhodnějšího 
dodavatele elektřiny a zemního plynu. RMČ zároveň schvá-
lila smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a zemního 
plánu. Tento záměr byl projednán se statutárními zástupci 
zřizovaných organizací.

Bytové hospodářství – nájemní smlouvy
RMČ vzala na vědomí zápis BK ze dne 23.7.2015 a na dopo-
ručení bytové komise následně schválila nájemní smlouvy 
pro byt č. 66 v BD č.p. 1629 a byt č. 62 v BD č.p. 1629. Oba 
byty byly pronajaty za schválené nájemné dle přijatých 
pravidel.

Finanční výbor
RMČ vzala na vědomí zápis z FV, ten bude následně předlo-
žen zastupitelstvu MČ. RMČ na základě zápisu FV pověřila 
vedoucího odboru VHČ předložit členům FV plán VHČ na 
rok 2015.

Program jednání ZMČ
RMČ schválila program řádného jednání zastupitelstva. 
RMČ neobdržela žádné návrhy na zařazení bodů na pro-
gram jednání ZMČ od ostatních zastupitelů.

Oprava komunikace ul. Druhanická
Jedná se o úsek mezi ul. Oplanská a Rožmitálská, RMČ 
schválila provedení homogenizace povrchu dle smlouvy na 
VZ malého rozsahu na provedení stavebních prací, schvále-
né Radou HMP.

Ostatní
RMČ vzala na vědomí 
- předloženou výroční zprávu za rok 2014
- informaci o připlocených pozemcích ppč 4356/97, 
4356/98, 4356/99, 4356/100 a 4356/101 a o stavu majetko-
právního řešení, záležitost bude předána smluvní advokátní 
kanceláři
- otevřený dopis o možnostech regulace hazardu (Transpa-
rency international)

RMČ schválila
- smlouvu o výpůjčce s firmou ZAVOS s.r.o. na ppč 635, k.ú. 
Újezd nad Lesy (ul. Cerhýnská)
- darovací smlouvu na převod ppč 97, k.ú. Újezd nad Lesy 
(ul. Radimská)
- předložená rozpočtová opatření

RMČ souhlasila
- s prodejem ppč 4356/97 o výměře 376 m2 předem zná-
mému zájemci, o prodeji pozemku bude následně jednat 
zastupitelstvo MČ
- s příjetím účelového daru (PC jednotka) MŠ Rohožník
- s plněním rozpočtu MČ Praha 21 za 1. pololetí, to bude 
následně předloženo na příští jednání zastupitelstva MČ

 Za RMČ zpracovala Š. Z.

Kompletní usnesení Rady MČ jsou uveřejněna 
na webových stránkách MČ Praha 21, a to 
v sekci „Samospráva – zápisy RMČ“. RMČ Pra-
ha 21 je stále 4-členná, volba pátého radního 
proběhne/la 21.září (termín řádného zastupi-
telstva MČ Praha 21). Prezence: 22.zasedání 
(25.8.) – omluvena pí. Čechová (po projedná-
ní bodu 5); 23. zasedání (8.9.) – omluven p. 
Slezák.

Střípky z jednání RMČ č. 22 a 23
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Letní prázdniny jsou dávno za námi. 
Naši nejmenší se vrátili do školních la-
vic a Praha se ponořila do babího léta. 
Je to každý rok stejné a přece v něčem 
jiné. Nikdy nezapomenu, jak jsem vedl 
do první třídy své děti nebo jak jsem 
poprvé v roce 1999 vítal prvňáčky 
jako starosta Újezdu nad Lesy. Bylo 
mi tehdy velkou ctí a stejně jako dnes 
jsem rád, že můžu pro svůj domov od-
povědně pracovat. Jestli jsem zrovna 
v koalici nebo v opozici, není až tak 
podstatné. Podstatné jsou výsledky.
 V politice nejsem žádným nováč-
kem a každý, kdo mě zná, ví, že s lidmi 
jednám přímo. Také nechodím daleko 
pro silná slova, když vidím, že nejde 
o výsledek ale jen o zbytečnou honbu 
za politickými body. Proto jsem doufal, 
že loňské komunální volby přinesou 
změnu a v zastupitelstvu usednou lidé 
bez vzájemných animozit, které bude 
spojovat chuť pracovat, a osobní šar-
vátky půjdou stranou. Došlo k tomu 
ale jen částečně. Nejvíce mě mrzí, když 
se z dobrého partnera v zastupitelstvu 
stane kritik, a to bez zjevné příčiny.
 V minulém volebním období, kdy 
ČSSD uzavřela koalici s Otevřeným 
Újezdem, byla spolupráce s tímto 
uskupením konstruktivní a fungovala. 
Pan starosta Roušar nikoho zbytečně 
nenapadal a společnými silami jsme 
Újezd posunuli o kus dál. Po volbách 
došlo k přepsání politické mapy 
a Otevřený Újezd skončil v opozici. 
A z konstruktivního starosty se stal 
nekonstruktivní zastupitel a zarputilý 
bojovník téměř proti všemu, co ve 
vedení radnice děláme. Nemohu za 

to, že čelní představitelé Otevřeného 
Újezdu dovedli své uskupení do opozi-
ce. I z tohoto důvodu mě mrzí jednání, 
jehož jsme dnes svědky.
 Na internetu se objevily další, zjev-
ně nestranné, webové stránky, které 
mají tendenci podsouvat svým čtená-
řům „zaručeně pravdivé“ spekulace 
a informace o dění na radnici městské 
části. K autentičnosti webu přispívá, že 
mnohdy nepřesná a útržkovitá sdělení 
jsou doplňována pravdivými informa-
cemi o kulturních akcích a společen-
ském životě v Újezdu nad Lesy. V pra-
vidlech pro uveřejňování příspěvků je 
ale uvedeno, že „příspěvky nebudou 
nikoho napadat či zesměšňovat z dů-
vodu rasy, víry, věku nebo zdravotního 
stavu a že příspěvky nebudou obsaho-
vat urážky a vulgarismy, nebudou se 
týkat soukromých sporů a nebudou 
bulvárního charakteru“. Pro dokreslení 
přidávám několik zjevně nebulvárních 
příspěvků, které se jistě netýkají osob-
ních sporů a nemají tendenci kohokoli 
napadat:
1)  Věřte nevěřte: po odstranění kon-

kurence v Levelu na tomtéž náměs-
tíčku prý vzniká nová vinárna, jejímž 
spoluvlastníkem je údajně místosta-
rosta Slezák ( ČSSD)..? 

2)  Věřte nevěřte: výběrové řízení na 
ředitelku 1. MŠ v Čentické, které 
bylo inzerováno pouze povinně na 
úřední desce ÚMČ P21 a proti jehož 
nulové propagaci marně protesto-
vala Komise vzdělávání a výchovy, 
bylo prý připraveno pro stávající 
zaměstnankyni této školky, paní 
Kuprovou, manželku Ing. Kupra, ve-

doucího Stavebního úřadu MČ P21 
z okruhu Slezákovy ČSSD..?

Dovolte mi stručnou reakci k těmto 
příspěvkům. Těší mě, že jsem se mohl 
podílet na otevření nové vinárny 
v pronajatých prostorách. S negativní-
mi reakcemi na její fungování jsem se 
ještě nesetkal. Rád ale uvítám náměty, 
jak její fungování zlepšit, aby se v ní 
líbilo každému návštěvníkovi. Silná 
slova o odstraňování konkurence mě 
mrzí, nejsou pravdivá. Chtějí mě jen 
poškodit a vyvolat senzaci někde, kde 
není. Výběrové řízení na pozici ředitele 
1. MŠ v Četnické nebylo připraveno 
pro žádnou konkrétní osobu a pro-
bíhalo standardně. Výběrová komise 
předala své doporučení radě městské 
části, která rozhodla. Rada je v Újezdu 
5 členná, k přijetí usnesení je třeba 
souhlasu alespoň 3 jejích členů. ČSSD 
má v radě pouhý jeden hlas, nikoli dva 
nebo dokonce tři. I tato pomluva mě 
mrzí. Věřím, že jí čtenáři neuvěří.
 Bývalý starosta Roušar v závěru 
svého příspěvku v minulém ÚZ napsal, 
že mlčení a ticho Újezd rozhodně 
neléčí. Souhlasím s ním a dodávám, že 
neustálá a nekonstruktivní kritika plná 
osobního osočování Újezd nad Lesy 
už vůbec nikam neposouvá. Věřím, že 
napadání skončí a budeme se moci 
konečně bavit bez emocí a věcně. Jako 
konstruktivní zastupitelé, kteří pracují 
pro Prahu 21 a používají přitom argu-
menty namísto otřepaných politických 
frází.

Jan Slezák /ČSSD/  
místostarosta Prahy 21

ZPRÁVY Z RADY

Když nemáte cíle, musíte všechno kritizovat
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OŽPD

Zaměřeno na životní prostředí říjen 2015

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD 

CO TEDY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NA ROSTLINNÝ ODPAD PATŘÍ

10. října -  Čenovická x Pilovská 
Lomecká x Zaříčanská

24. října -  Starokolínská (u parku na Blatově) 
Rohožnická (parkoviště u Alberta)

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

Nepatří: živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motoro-
vé oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
výrobky podléhající zpětnému odbě-
ru (např. vyřazené elektrozařízení, 
TV a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky).

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod. 
VOK jsou hrazeny z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy. Termíny kontejnerů navrhuje OŽPD ÚMČ 
Praha 21, M. Švejnoha -  tel: 2810 129 43.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU TRASA B
pondělí křižovatka ul. Druhanická – Oplanská 1500–1520

26. října křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530–1550

křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600–1620

křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630–1650

křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700–1720

křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730–1750

křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800–1820

křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830–1850

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

V neděli dne 18. října 2014 a v neděli dne 8. listopadu 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

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu
Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové pytle vysypávat. 
Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta. Dále upozorňujeme, že pracovníci životního prostředí budou 
provádět u jednotlivých kontejnerů jen kontroly. Každý si musí svůj odpad do kontejneru odložit sám. 

Občané (fyzické osoby s trvalým po-
bytem na území hl. m. Prahy) mohou 
obsluze svozových vozidel ZDARMA 
odevzdat tyto odpady: baterie, akumu-
látory, nádoby od sprejů, zahradní che-
mie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (od-
mašťovací přípravky), fotochemikálie, 
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), 
zářivky a výbojky. 

S nastávajícím obdobím sklizně ovoce se množí i případy, 
kdy jsou spadané plody vyváženy na kraje lesů a u polních 
cest na černé skládky. Tyto skládky nejsou žádoucí nejen 
proto, že jsou porušením zákona a hyzdí vzhled obce, 
ale také lákají černou zvěř, která se stahuje blíže k obydlí 
a ohrožují tak bezpečnost obyvatel obce. V tomto i příštím 
měsíci budou přistaveny na obvyklých místech, viz před-

chozí článek, velkoobjemové kontejnery na bioodpad, kam 
můžete spadané ovoce zdarma odložit a další možností je 
sběrný dvůr v Běchovicích, upozorňujeme, že po přechodu 
na zimní čas v neděli 25. října se zkracuje provozní doba, 
bude tedy otevřeno od 8:30 do 17:00, v sobotu platí stále 
doba od 8:30 do 15:00.

Martin Švejnoha, OŽPD

KRMÍME DIVOČÁKY?
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OŽPD

Nová ředitelka Masarykovy Základní školy

V loňském roce bylo za vynaložení značných finančních prostřed-
ků vybudováno dětské hřiště s mnohými cvičebními prvky. Přesto 
i nadále dochází k poškozování dřevin, které školáci využívají jako 
prolézačky nebo cvičící hrazdy. Tím dochází k odlamování mladých 
větví, poškozování kůry a narušování statiky stromů a keřů. Tyto 
dřeviny nemají po téměř každodenním náporu šanci se zregenero-
vat. Apelujeme proto na rodiče, učitele i vás děti, abyste stromy ne-
poškozovali a upřednostňovali cvičení na cvičebních prvcích, neboť 
poškozování dřevin může být klasifikováno jako protiprávní jednání 
s možností udělení pokuty.

OŽPD

PŘESAHUJÍCÍ VĚTVE
Žádáme občany Újezda nad Lesy o prořez 
dřevin v místech, kde tyto zasahují do chod-
níků, komunikací a znesnadňují tak pohyb 
osob i vozidel, často také zasahují do doprav-
ního značení. Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem, kteří ať už na výzvu nebo z vlastní 
iniciativy provedli ořez větví zasahujících do 
svislého dopravního značení a do výhledu 
v křižovatkách, čímž přispěli k bezpečnosti 
provozu v našich ulicích. 

Martin Švejnoha, OŽPD

STROMY V PARKU NEJSOU 
TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ

A) VÝCHODISKA: 
   Dobrá tradice školy a regionu, fungu-

jící úcta k hodnotám a osobnostem.
   Škola naplněná žáky.
   Výhodná poloha školy uprostřed 

přírody.
   Blízkost přírody, možnost pobytu v ní 

a propojení s ekologickými aktivita-
mi. 

   Funkční interní komunikační systém.
   Kvalifikovaný, spolupracující  a fun-

gující pedagogický sbor .
   Kvalitní školní vzdělávací program.
   Rezervy v pracovním nasazení ně-

kterých nepedagogických zaměst-
nanců.

   Vybavenost a přístupnost sportovišť.
   Škola s tradicí, otevřená veřejnosti – 

žákům, rodičům, zřizovateli, spol-
kům, organizacíma všem přátelům 
školy.

B) KRÉDA:
Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu, 
naučí se vyhýbavosti.
Ale žije-li dítě v povzbuzení, 
naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci, 
naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou, 
naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v poctivosti, 
naučí se spravedlnosti.
Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátel-
stvím, naučí se hledat ve světě lásku..
Co slyším, to zapomenu.
Co slyším a vidím, to si trochu pamatuji.
Co slyším, vidím a na co se mohu zeptat 
a mohu o tom s někým diskutovat, tomu 
začínám rozumět.
Co slyším, vidím, o čem mohu 
diskutovat a mohu to dělat, 
v tom získávám znalosti a schopnosti.
Co učím někoho jiného, to ovládám.
Co procvičuji, to mě mění
       
C) HLAVNÍ CÍLE ZŠ 
ÚJEZD NAD LESY: 
   VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ-směřovat 

k tomu, aby si žáci vytvořili trva-
lé kvalitní dovednosti na základě 
získaných znalostí a upevněných 
kompetencí 

   PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT -vytvořit pod-
mínky pro další vzdělávání žáků, pro 
komunikaci mezi lidmi a uplatnění se 
v dalším životě, zařazení se do spo-
lečnosti, respektování nastavených 
pravidel, úcta k životu a hodnotám

   KONKURENCESCHOPNOST-být 
školou, která ctí tradice a zároveň 
je otevřena změnám a moderním 
trendům, školou, jež se nebojí změn 

a konkurence, pomocí níž ve stejném 
duchu učí a vychovává děti.

   PREVENCE-vést děti k smysluplnému 
trávení volného času v rámci mimo-
školních aktivit- mít dostatečný počet 
zájmových kroužků a spolupracovat 
s ostatními orgány a organizacemi ve 
městské části

   KOMUNIKACE –mít takový informač-
ní systém, který zaručí vzájemnou 
informovanost v rámci školy ale také 
směrem k rodičům a veřejnosti

 
D) CÍLE TŘÍLETÉHO OBDOBÍ:
   Podpořit školu otevřenou veřejnosti 

a zdůraznit výhody polohy a spojení 
s přírodou

   Školu vnímat jako službu veřejnosti, 
zjistit potřeby žáků a jejich rodičů 
a na tomto základě stanovit a reali-
zovat nejbližší potřeby

   S veřejností pravidelně a otevřeně 
komunikovat, reagovat na podněty

   Tradičními aktivitami i novým zají-
mavým programem propojovat život 
školy s životem obyvatel městské 
části

   Zajistit spolupráci a propojení aktivit 
mezi 1. stupněm ZŠ a MŠ,  např. 
dílničkami pro předškoláky a společ-
nými aktivitami

   Podporovat komunikaci a spolupráci 
obou stupňů základní školy 

Masarykova základní škola má od 1. září novou ředitelku, Mgr.et. Bc. Alenu So-
chůrkovou. Představujeme vám její Koncepci rozvoje školy, rozhovor s paní ředitel-
kou připravujeme do listopadového vydání zpravodaje. -red-

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Masarykova ZŠ, Polesná 1690, Praha 21, Újezd nad Lesy
Zpracovala: Mgr. et Bc. Alena Sochůrková
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   Zajistit podporu potřebné komunika-
ce uvnitř a hlavně vně školy 

   Organizovat další vzdělávání zaměst-
nanců školy dle aktuálních potřeb

   Stanovit přesná pravidla vystupování 
zaměstnanců školy a dohlédnout na 
jejich naplňování

   Podporovat změny klimatu, pozitivní 
vztahy, atmosféru spolupráce - zdra-
vá škola, ekoškola….. 

   Společnými akcemi vypěstovat re-
spekt generací, úctu a toleranci 

   Pokračovat v osvědčených tradicích 
- Žákovský parlament, Klub rodičů, 
dílničky pro rodiče žáků, sportovní 
dny, Dny pro zdraví, návštěvy místní-
ho muzea, absolventské práce ...

   Zajistit obnovu techniky, udržet na-
startovaný trend- zavést elektronické 
žákovské knížky, žákovskou i školní 
dokumentaci 

   Navázat na osvědčenou pomoc nu-
tričního terapeuta ve školní jídelně 
a tím zajistit kvalitní stravování všech 
žáků (včetně požadovaných diet) 
i zaměstnanců  

   Podporovat všestranný rozvoj osob-
nosti žáka pro zařazení do společ-
nosti

   Spolupracovat s odbory nejen po 
stránce aktivit zaměstnanců, ale 
i při řešení situací vzniklých na 
pracovišti

Škola fungující po stránce pedagogic-
ké, provozní i ekonomické

E) CESTY: 
1. Mapování situace
   Zjištění současného stavu a zájmu 

zákazníků (žáků + rodičů) dotazníko-
vým šetřením

   Reakce na podněty vnější i vnitřní
   Stav kompetencí zaměstnanců, po-

třebnost prací
   Zajištění spolupráce mezi všemi 

pracovníky
   Informace rodičům o chystaných 

změnách
   Zavést mechanismy kontroly výstupů 

v ročnících

2. Spolupráce se zřizovatelem 
a školskou radou 
   Seznámení  

s připravovanými změnami
   Zpětná vazba, ohlas veřejnosti

3. Zaměstnanci
   Kvalifikovanost pedagogů a provoz-

ního personálu
   Podpora dalšího vzdělávání 
- priority: studium k získání kvalifikace

- školení koordinátorů, ostatních pe-
dagogů dle zájmu a potřeb 
- informatika a technika, cizí jazyky
   Ustavení kompetencí zaměstnanců, 

pracovní náplně, zodpovědnost, 

potřebnost 
   Prostor pro společné akce všech 

zaměstnanců, spolupráce
   Vytvoření potřebných pracovních 

podmínek zaměstnancům  

4. Výchova a vzdělávání
   Zvolit jasný směr, kterým se škola 

bude ubírat: otevřenost školy veřej-
nosti, podpora vzájemných vztahů ve 
škole, k rodičům a prarodičům, úcta 
k dospělým, škola s ekologickými 
aktivitami, zdravá škola….

   Nabídka alternativního vzdělávání 
pro rodiče na 1. stupni – např. Začít 
spolu…

   Umožňovat žákům spolurozhodovat 
o změnách ve škole prostřednictvím 
žákovského parlamentu

   Připravit podmínky pro posílení 
vztahů s rodiči a veřejností - celo-
roční projekt spolupráce školy 
s rodinou- rozpracovat na jednot-
livé ročníky: společná hra, četba, 
zábava, spolupráce, dílny výtvarné, 
keramické atd.

   Podpora sportovních aktivit a zdra-
vého soutěžení- připravit dětem 
jednou za měsíc soutěž dle zájmu: 
recitační, pěvecká, výtvarná, sportov-
ní …

   Výchovný poradce – diagnostika 
potíží, práce s integrovanými žáky 
a talenty, usměrňování volby povo-
lání, spolupráce s psychologem, spe-
ciálním pedagogem, PPP a asistenty 
pedagoga, dle možností nabídnout 
logopedickou pomoc potřebným 
dětem 

   Koordinátor protidrogové preven-
ce – systematická prevence sociálně 
patologických jevů, prevence šikany 
- projektové dotace

   Podporovat zdravý životní styl – 
výchova ke zdraví, zdravé mezilidské 
vztahy

   Multikulturní výchova – např. mezi-
národní projekty

   Rozvíjet u každého žáka schopnost 
samostatného myšlení, schopnost 
slušnou formou vyjádřit a obhájit 
své názory, dát možnost svobodné-
ho rozhodování limitovanou zájmy 
většiny, připravit zodpovědného 
žáka, který se plynule začlení do 
společnosti, umí se postarat o sebe 
a své blízké 

   Umožnit praxi studentům pedago-
gických směrů – jako příležitost pro 
nalézání kvalitních kvalifikovaných 
pedagogů

5. Materiální zabezpečení
   Ve spolupráci s městskou částí 

realizovat potřebné opravy budov 
i vybavení

   Dovybavit školu potřebnými 
pomůckami a spotřebním mate-
riálem

   Využít možnosti sponzorských 
darů

   Obnovit a doplnit vybavení odbor-
ných pracoven (interaktivní tabule, 
počítače, internet)

   Snaha o získání financí z projektů 
a dalších dotačních programů

                         
6. Finanční a ekonomické  
předpoklady 
   Využít normativního rozpočtu 
   Ve spolupráci s měst. částí zajistit 

dofinancování mezd a pomůcek
   Zajistit prostředky na opravy 
   Část prostředků získat příležitostným 

pronájmy
   Hledat a najít rezervy energetické, 

provozní i personální
   Řešit nedostatky účetnictví častou 

kontrolou event. zpracování účetnic-
tví externí firmou

   Využít možnosti z případných spon-
zorských darů

7. Vztahy k okolí
   Získat ke spolupráci se školou rodiče 

a prarodiče žáků – vedení kroužků, 
sponzorské dary, akce školy za účasti 
rodičů a dětí na nich

   Podporovat akce jiných subjektů, 
které jsou namířeny proti negativním 
jevům ve společnosti – prevence 
záškoláctví, šikana; požární ochrana; 
besedy s policií; projekty vlastní i na-
bízené např. neziskovými organiza-
cemi  

   Spolupráce s orgány města, se spor-
tovními oddíly, knihovnou

   Zapojení do kulturních akcí v měst. 
části, organizovat akce s tradicí, 
vytvářet nové a tradiční akce 

   Orientací školy k údržbě konkrétního 
kousku chráněné přírody naučit žáky 
úctě k ní, hrdosti a vztahu k regio-
nu, potřebě chránit zajímavé druhy 
rostlin a živočichů

8. Propagace
   Využití prezentace školy v místním 

časopisu či v muzeu a na akcích 
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městské části 
   Kvalitní a aktuální prezentace akcí 

školy na webu 
   Snaha přilákat veřejnost do školy: 

Vánoční či Velikonoční jarmark, orga-
nizace výtvarných výstav, kurzů pro 
veřejnost, dílniček pro děti s dospě-
lými…

   Výzdoba školy, ukázky výstupů z pro-
jektů a prací žáků

   Kulturní programy – vystupování 
žáků ZŠ na veřejnosti, vítání občánků

   Organizování společných akcí pro 

žáky ZŠ, jejich rodiče, prarodiče 
a osamělé osoby

   Pomáhat při údržbě naučné stezky 
v okolí školy

9. Trendy  
   Otevřenost školy veřejnosti - dny 

otevřených dveří, výstavky
   V rámci otvírání se veřejnosti zavést 

pravidelné diskusní kroužky rodičů 
a pedagogů

   Pro vzájemnou spolupráci získat 
rodiče, prarodiče a osamělé osoby 

a využít je k vzájemné spolupráci na 
projektech  např.: pojďme si spolu 
hrát; čteme si pohádky; tvoříme 
keramiku; naše výtvarné techniky; 
dílničky různých dovedností; zkusme 
si dávná řemesla; co přináší nová 
technika; sportem ku zdraví,  doro-
zumívání včera, dnes a zítra a další 
aktivity rozpracované dle možností 
a nápadů pedagogů.

   Chceme školu radostnou, hravou 
a bezpečnou s kvalitním a spokoje-
ným personálem 

Vážení chovatelé psů,
dovoluji si Vás upozornit, na:
  2. termín zaplacení poplatku za Vašeho psa v roce 

2015, který byl stanoven do  31. 8. 2015. 

Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 (ve znění pozděj-
ších novelizací) uvádí splatnost poplatku takto:
  je-li poplatek nižší než 600,--Kč ročně , je splatnost 

do 31. března každého roku
  pokud je poplatek vyšší než 600,--Kč ročně, je 

splatný ve 2 splátkách – vždy do 31.  března a do 31. 
srpna každého roku.

Příjemné dny s Vašimi psími kamarády.  
Ditta Literová –finanční odbor

Vítání občánků - listopad 2015

UPOZORNĚNÍ Odboru  
občansko správního

Odbor Občansko správní
Chovatelům psů:

Přijetím zákona o základních 
registrech nemá již Úřad MČ 
Praha 21 možnost využívat 
informace pro oslovení rodičů 

nově narozených dětí pro jejich přiví-
tání mezi občany MČ Praha 21. Slav-
nost „vítání občánků ” má ale v naší 
městské části dlouholetou tradici 
a radnice by ji ráda zachovala.
 Proto pokud máte zájem zúčastnit 
se s vašimi nově narozenými dětmi 
tohoto obřadu, ozvěte se prosím nej-

později do 9.10.2015 na níže uvedený 
kontakt a uveďte:
jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů
Vítání občánků, které proběhne v mě-
síci listopadu 2015 se bude týkat dětí 
narozených v období od 1.1.2015 do 
30.6.2015 a tyto děti obdrží pozvánku 
s přesným datem a místem konání 
této akce.

 Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklá-
novická 260, Praha 9-Újezd nad 
Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, e-
-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281012923, e-
-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný 
poplatek se nevybírá.

Děkujeme, Odbor občansko správní

Odbor občansko správní upozorňuje, že oddělení 
MATRIKA bude od 16.9.2016 přestěhována do hlavní 
budovy ÚMČ Praha 21.  Nyní nás nově najdete v příze-
mí hlavní budovy, vchod z ulice Staroklánovická, kance-
lář naproti hlavnímu vchodu.

Děkujeme za pochopení.

NIKDO NÁM NEMŮŽE DÁT VÍC, 
NEŽ ANO MŮŽE SLÍBIT.
Můj dědeček říkával, ,,nikdo ti nemůže dát víc, než já ti mohu 
slíbit‘‘. Tato stará pravda se neustále potvrzuje. (A přesto se 
vždy najde dostatek lidí, kteří znovu a znovu slibům rádi uvěří.) 
Začátkem roku jsem psala trochu skepticky o své zvědavosti, 
jak si ANO poradí se splněním svých předvolebních slibů. A že 
jich měli na předvolebních letácích opravdu dost! PROSTĚ TO 
UDĚLÁME. 
 Z mého pohledu toho zatím tak moc neudělali. ( V rámci ne-
strannosti jsem také už před více než měsícem požádala radní 
Zátkovou o sepsání toho, co se současné koalici povedlo, ale 
bohužel ho neposlala, prý bychom to zase překroutili – bohužel 
stále nevíme co.) Zatím zřejmě musíme být rádi, že alespoň po-
kračují v minulou radnicí již započatých projektech jako přístav-
ba školy, digitalizace stavebního úřadu a budování kanalizace. 
 Ovšem věci, které by měly jít jednoduše, hned a v podstatě 
bez nákladů, se jaksi stále nedaří- otevřeně  a jasně komuniko-
vat. Zveřejnit záměry radních o plánovaném parkovišti, dělat 
řádné zápisy z jednání rady a zastupitelstva včetně toho, jak 
kdo hlasoval, uveřejnit bez cenzury články ve Zpravodaji. Ve 
skutečnosti nám současná koalice ANO, ČSSD, TOP 09 omezila 
veřejné projednávání důležitých rozhodnutí a místo, aby se 
občanům otevírala, tak často zavírá to, co minulý starosta Rou-
šar, nejednou přes odpor některých úředníků, prosadil. Za to 
si také Městská část vedená starostou Růžičkou vysloužila hod-
nocení známkou čtyři (druhá nejhorší) od organizace Otevřená 
společnost.

Monika Hartmanová

Listárna
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SLOUPEK ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři, předkládáme vám opět vaši oblíbenou rubriku. Všechny příspěvky ne-
cháváme bez komentáře, dokonce i ty, které by jej potřebovaly. Z toho, že některé pří-
spěvky jsou vlastně soukromými dopisy určenými jiným adresátům než čtenářům, si nic 
nedělejte. Třeba se někdy dozvíte i o tom, co konkrétní zastupitel opravdu dělá. Kromě 
toho, že čte ÚZ, což redakci samozřejmě těší. Však víte co – podzim života je jen jeden.
 Vaše redakce

RNDr. Pavel Roušar / Otevřený Újezd

Koalice se zavázala provést finanční a personální audit 
a následně z jejich výsledků vyvodit příslušná opatření. 
Asi nejdůležitější bod, protože je v koaliční smlouvě hned 
na prvním místě. Jenže chyba lávky, audity ani po roce 
nejsou. Proč o tom píšu? Protože i minulá koalice měla 
stejný bod, který nesplnila. Dokonce se na tom natolik 
neshodla, že se rozpadla. Proč si tedy tak nabíhám? 
Protože současná koalice opakuje stejnou chybu, jako 
jsme udělali před 4 lety. Ale s jedním podstatným rozdí-
lem - svůj omyl a zkušenost jsem panu starostovi v rámci 
povolebního dojednávání odhalil. Je to tedy jeho vědomá 
volba...
 V roce 2010 měl Otevřený Újezd ve volebním progra-
mu výměnu tajemníka a následné otevřené výběrové 
řízení. Pan Saitz totiž neměl požadované vzdělání a chtěli 
jsme úřad transformovat do moderně řízeného úřadu 

- jak by dnes Babiš řekl - dle vzoru dobře řízené firmy. 
Podmínkou místostarosty Slezáka bylo však ponechání 
pana Saitze. Na tento kompromis jsme přistoupili, nepo-
važovali jsme to za zásadní. První chyba. Druhá, že jsme 
finanční a personální audit neprovedli. Pohled externích 
specialistů by totiž ihned odhalil nedostatky, se který-
mi jsme se následně celé volební období potýkali. Tím 
největším je zkušenost, že úřad není tajemníkem vůbec 
řízen a nikdo nemá zájem na jeho zlepšování. Osobní 
a rodinné vazby za roky společného fungování vytvořily 
systém, který se brání jakémukoliv pokusu cokoliv změnit 
a zlepšit. Politik podrží tajemníka, tajemník svého kama-
ráda. Ti navíc v dalších volbách kandidují a aktivně se 
zapojují do kampaně a podpoří ty, kteří je podrží. A proto 
jede úřad tak na půl plynu. Podprůměrnost se stala 
standardem. Stačilo málo - personální audit provést. Po-
kud to starosta dnes neví, sám tento stav skrývá a audit 
nebude.

Ing. arch. Jan Záhora / Otevřený Újezd

Dobrý den vám přeju do podzimního období. Pokud tomu 
po zářijovém zastupitelstvu není jinak (úzávěrka je bohužel 
vždy pár dnů před konáním zastupitelstva), musim vyjádřit 
lítost nad úrovní komunikace na jednáních zastupitelstva, 
stejně tak jako nad jeho čtvrtletní periodicitou konání, která 
je dle mého soudu velmi neefektivní. Po volbách jsem sly-
šel, že bude zastupitelstvo „prý“ každý měsíc. Za první rok 
po volbách tomu tak ale nebylo. Je to škoda! Není dostatek 
prostoru pro nic. Když opozice, nebo veřejnost vyjadřuje 
svoje názory a interpelace je ve vzduchu cítit takový ten 
tlak, který možná znáte z domovních schůzí. „Pojďme to 
rychle dokončit, ať jsme doma do zpráv“. Když se po první 
části zjistí, že tempo neodpovída původnímu plánu a pro-
gram bodů není ani v polovině, začne se tzv. spěchat a tla-
čit. Neni nic horšího, když přijde fáze večera, kdy se začne 
skákat do řeči a není respektován vymezený čas mluvícího. 
Veřejnost postupně opouští sál. Blíží se desátá a únava 
roste a s ní přichází nejhorší fáze, která postradá jakoukoliv 
důstojnost. Vše se začíná blížit spíše komedii a nebo zoufal-
ství. Při čtvrtém jednání zastupitelstva navíc nebyl dohod-
nut termín pokračování projednávání, které bylo v nočních 
hodinách naštěstí přerušeno. Termín pokračování byl 
bohužel stanoven dodatečně na ráno pracovního dne, kdy 
mnoho z nás muselo upřednsotnit neodkladné pracovní 
povinnosti. Bylo to nefér a je mi líto, že pak vzniká zbytečné 
napětí a trpko. Jednejme prosím častěji vážená koalice!

MUDr. Barbora Diepoltová,
Vladimíra Juřenová / ODS

Milí spoluobčané,
rády bychom Vám oznámily, že k 31.8. 2015 jsme 
ukončily své členství v ODS. Důvody, které nás 
k tomu vedly, jsou nejen osobní, ale také pracov-
ní. V posledních měsících jsme se s kolegy v ODS 
příliš rozcházely v názorech na směřování činnosti 
ODS v Újezdě nad Lesy. Rozhodly jsme se, že man-
dát zastupitele MČ si ponecháme a volební období 
dokončíme jako nezávislé zastupitelky. Děkujeme 
za Vaši přízeň a věříme, že i jako nezávislé zastupi-
telky Vaši přízeň neztratíme. Přejeme Vám krásné 
podzimní dny.

Ing. Šárka Zátková / ANO 2011
V sobotu 19.9. jsem viděla souznění generací… měla 
jsem totiž tu čest se zúčastnit vernisáže v Újezd-
ském muzeu. Vernisáž proběhla v krásné atmosfé-
ře, bylo cítit zapálení lidí, kteří výstavy chystají. Chtě-
la bych jim touto cestou vyjádřit úctu a dík za to, co 
dělají a jak to dělají. Díky nim se mohou s různými 
tématy seznámit i děti z Masarykovy základní školy, 
které muzeum pravidelně navštěvují. Těším se na 
další vernisáže, které se připravují, a doufám, že 
všechny budou tak povedené jako byla ta poslední.



20

SLOUPEK

Ing. Michael Hartman /Otevřený Újezd

Vážení čtenáři sloupků, minule mi úřadoval 
„tiskařský šotek“, a to hned dvakrát. Nejprve, 
když jsem psal o Běchovicích. Za písmenko 
navíc ve slově „povedlo“ se moc omlouvám. 
V redakci mi ovšem zmizel i celý závěr sloupku 
ke stavbě na severním konci Polepské, za což 
by se měla omluvit spíš redakce.  Z jakého 
důvodů nesmí zastupitel napsat o existenci 
dalších informacích k věci na stránkách újezd-
ských Otevřených novin? Mám to chápat tak, 
že je třeba každou zmínku o existenci nezávis-
lého on-line deníku k dění v okolí naší MČ vy-
mazat? A to proto, že poskytuje rovný prostor 
všem, včetně diskuse? Je špatně, že pravidelně 
věcně informuje a svými odkazy přímo na 
zdroje umožnuje vidět , kde naši sousedé 
třeba fungují lépe a případně se inspirovat? 
Nebo má někdo zájem zatajovat informace? 
Proč byly v minulém čísle Zpravodaje několika 
nezávislým zastupitelům bez jejich vědomí 
texty doplňovány nebo zkracovány, a to zcela 
zřetelně s cílem měnit vyznění článků? Tako-
véto totalitní praktiky pana šéfredaktora, pod-
porovaného starostou Růžičkou a jeho volební 
stranou ANO, vrací Újezd o celá desetiletí zpět. 
Z toho se může radovat snad jen totalitní kádr 
místostarosta Jan Slezák (ČSSD).

MUDr. Jaroslav Jeníček, Csc. / Svobodní

Necítím se jako slídil
Milí občané Újezda, dlouho jsem se snažil vyhnout konfrontaci, 
chtěl jsem jen věcně komentovat co se mi nelíbí, hájit myšlenky 
demokracie a poukazovat na nedostatky v práci radnice. Je to 
moje právo jako člověka a představitele opozice. 
 Arogance pana šéfredaktora Varyše ale stále narůstá. Pan 
Šéfredaktor nedodržuje tiskový zákon, nedodržuje Pravidla pro 
vydávání ÚZ .
 Na kulatém stole o ÚZ nás informoval člen redakční rady pan 
Veselý, že jeho hlavní činností je cenzurovat články pana Lameše!
 Chápu to tedy tak, že cenzurovat nevhodné články musíme, ale 
udržovat kulturu našeho zpravodaje nemusíme. Protože jinak by 
si šéfredaktor nedovolil přidávat k článkům své pokleslé titulky. 
Nezastírám, že, Dr. Jeníček radí, pátrá a informuje se mne dotklo 
a považuji to za osobní útok.
 Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje byl komu-
nistický nástroj moci nikoli zábavný pořad. Pane šéfredaktore já se 
cítím na víc. Příště alespoň Kriminálka Anděl. 
 Vzhledem k tomu, že za svou práci pobíráte z rozpočtu obce 
16 000,- Kč, měsíčně. Představuji si, že Újezdskému zpravodaji 
věnujete přiměřené pracovní úsilí. V zářijovém čísle jste nekvalitně 
srovnal příspěvky jiných a žádný svůj příspěvek či rozhovor jste 
nepublikoval. Odhadem bych to viděl na takové 2 hodinky práce.
 Nechápete zásadní rozdíl, rozdíl mezi soukromým a veřejným 
periodikem. Za peníze občanů si PROSTĚ nemůžete dělat co vás 
napadne. Vaše setrvání na místě šéfredaktora je pro Újezd nad 
Lesy nežádoucí.

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vaše časté dotazy 
kam volat když ...? (nesvítí 

lampa veřejného osvětlení, neteče 
voda nebo „nejde“ elektřina) jsme si 
dovolili sepsat seznam nejdůležitějších 
telefonních čísel s instrukcemi, které 
jednotlivým správcům dané sítě ulehčí 
identifikaci problému a jeho následné 
odstranění.

Havárie veřejného osvětlení –  
800 101 109
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  popř. číslo stožáru veřejného osvět-

lení
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Havárie dodávek vody 
a kanalizace – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – 1239
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – 1236
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na 
poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, 
jestliže se sami pokusíte najít místo 
závady. Nemáte-li nablízku odborníka, 
můžete využít náš stručný návod. Vez-
měte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy 
v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní 

instalaci řeší soukromé elektroinsta-
lační firmy. 
Zkontrolujte prosím:
  stav hlavního jističe před elektro-

měrem, případně zda je v pořádku 
jištění jednotlivých obvodů v bytě

  zda máte funkční elektroměr, máte-li 
k digitální elektroměr, na displeji 
musí být zobrazena digitální čísla

  zda nemá stejnou poruchu i soused-
ní byt, případně sousední objekt

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší 
výpadek sítě, doporučujeme Vám kon-
taktovat poruchovou linku až po 20 až 
30 minutách. Po této době budeme 
schopni o dané poruše poskytnout 
více informací.

Havárie dodávek tepla – 
266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
  co, kdy a kde se stalo
  uveďte své jméno a příjmení a číslo 

telefonu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pra-
covníci distribuce odstraňují pouze 
poruchy v sítích distributora. Poruchy 
ve vnitřní instalaci řeší soukromé 
instalatérské firmy.

Hlášení havárií na inženýrských sítích
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KULTURA

Česko – sloven-
ský celovečerní 
loutkový film 

MALÝ PÁN
Po dlouhé době opět důstojný 
reprezentant české poetické 
loutkařské školy, který si zís-

kává zasloužený ohlas i ve svě-
tě. Rodinný film i pro dospělé, 
loutky ve filmu jsou přiznané, 
tedy i vodící drátky tu hrají, 
exteriéry se odehrávají v re-

álném lese poblíž jihočeského 
Písku. 

Režisér Radek Beran je člen diva-
delního souboru Buchty a loutky 

a původně zamýšlel příběh knihy 
Velká cesta Malého pána natočit 
jen jako večerníček, ale nakonec 
bylo šťastně rozhodnuto o celo-
večerním filmu. Kameramanem 

je Filip Sanders, výtvarníkem, 
se vší parádou svých tradičních 
roztomilůstek, pokřivených do-

mečků, drobných detailů, staveb 
i atmosféry je František Antonín 
Skála. Titulní roli namluvil Saša 
Rašilov nejml., (obzvláště si svůj 

part záporného Zmetka užívá Pa-
vel Liška), ale role milých loutek 
mluví i další z našich osvědče-

ných a oblíbených herců.
 Tak se přijďte podívat, abys-

te viděli, co dětem za odměnu 
doporučit.

Petr Mach, Filmový klub

Lampionáda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. listopadu 2015, od 16:30 hodin 
 
  

Na Psí plácek přijďte zas, Do nebes pak všichni hledí, 

buřty, pití, oheň bude, ohňostroje salvy letí! 
Přijďte všichni, zveme Vás, Prohloupí, kdo doma sedí, 

s lampiónem průvod půjde. potěšíme dospělé i děti! 
  
 
 

Psí plácek (Na rohu ulic Sudějovická a Hulická). 
Od 16:30 hodin, průvod v maskách od 17:30.  

K zakoupení nápoje i buřty. 
Opékací pruty si přineste vlastní. 

 

V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť, vánice apod.) se akce nekoná. 
 
 

Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. 
 
 
 
 

www.maminy.info 
 

Slavnostní vernisáž 
v Újezdském muzeu

se bude konat
 14. 11. 2015 od 10 hodin

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

F I L M O V Ý  K L U B  FK21

Podrobněji na webových stránkách MČ – www.praha.cz/kva

21. říjen od 19.hod., tradičně v aule MZŠ

Česko – slovenský loutkový film
„Malý Pán“

Po Kanárech, Šanghaji a Iránu míří film na FK 21. 
Výtvarník Fr. Skála ml., hudba M. Cais (z Tata 

Bojs). Za loutky mluví: S. Rašilov, Z. Bydžovská, T. 
Vilhelmová, P. Liška, M. Krobot… Na námět knihy 
Velká cesta Malého pána od L. Uhlířové a J. Stacha.

HOSTÉ – režisér R. Beran, scénárista L. 
Tuček, loutkoherec (újezďák) R. Krupanský.

 vstup volný, místa budou, těšíme se i na Vás

Vážení čtenáři Zpravodaje
dovolujeme si vás 

v předstihu upozornit
na listopadovou výstavu

SPOLKY a SPOLKOVÁ ČINNOST



SPORT

Taekwondo

Mezi nejmladšími (kategorie kadeti) 
excelovali především Kuba Vaníček, 
Pája Švejda a Jan Machů, kteří si 
suverénně došli pro titul mistrů ČR. 
Mezi dívkami se blýskly Eliška Vla-
chová a Anita Marýzková, které po 
dvou vyhraných zápasech zastavily až 
excelentní soupeřky ve finále.

Mezi juniory hladce prošli semi-
finálovými koly Mikuláš Novotný 
a Michal Ešše, kteří se tak spolu 
potkali ve finále, kde svou pozici 
zkušenějšího a staršího závodníka 
potvrdil Mikuláš a došel si tak pro 
titul mistra ČR. Prvním místem se 
také blýskl David Fíla. 

Nejnabitějšími kategoriemi byly váhy 
seniorské, kde hájili barvy Kangsimu 
i naši trenéři. V kategorii SM -80kg 
nastoupil Maroš Novák, který po třech 
napínavých a emotivně vypjatých zá-
pasech zopakoval svůj loňský úspěch 
a titul obhájil. Ve váze SM -74kg bojo-
vali další z trenérského týmu - Richard 
Stočes a Pavel Pospíšek. Richardovi 
nepřál los a hned v prvním kole narazil 
na favorizovaného Viktora Jankovské-
ho. Pavel se k Viktorovi musel probo-
jovat z druhé strany pavouku a potkal 
se s ním až ve finále. Ani on však na 
závodníka Cobra Dojang nestačil a tak 
v kategorii skončil na druhém místě. 
V nejtěžší váze měl Kangsim také dva 
zástupce - Dominika Uricha a Lukáše 
Sládka. Kluci se k sobě probojovali do 
finále a ukázali tak nadvládu v této 
kategorii. Ve finále tentokrát byly věci 
v rukou Lukáše a tak i on si odvážel 
zasloužený pohár za 1. místo.

Sedm zlatých, šest bronzových a osm 
stříbrných medailí nám nakonec zajis-
tilo celkově 3. místo v týmech v ka-
tegorii juniorů a seniorů. Stříbrným 
týmem se stala Cobra Dojang a na 
prvním místě se umístil TKD Lacek. 
Chtěli bychom poděkovat závodní-
kům za jejich výkony a také našemu 
generálnímu partnerovi, společnosti 
Abak, provozovateli sítě újezd.net, za 
podporu týmu. 

Marek Doxanský
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Czech Open 2015 - 3. místo v týmech a 7x titul mistr ČR!

Dne 20. 06. 2015 se naši závodníci zúčastnili turnaje Czech Open, který se odehrával 
v Praze. Jedná se o nejprestižnější český turnaj a tak Kangsim vyslal silný tým o celkovém 
počtu 26 závodníků. 

UMÍSTĚNÍ
1.místo: David Fíla, Jan Machů, Maroš Novák, Mikuláš Novotný,  
Lukáš Sládek, Pavel Švejda, Jakub Vaníček
2.místo: Michal Ešše, Anita Marýzková, Pavel Pospíšek,  
Sebastian Sviderski, Dominik Urich, Eliška Vlachová
3.místo: Jakub Mádr, Štěpán Nepraš, Helena Pitráková, Ornela Procházková, 
Anna Vlachová, Alena Weichetová, Kateřina Weichetová, Lukáš Ziebiker
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SPOLKY

zve i v říjnu na kondiční vycházku,
na kterou se vydáme ve čtvrtek 15.10.2015

„nejen na golf do Dolních Počernic“

Sraz je v 9.20 hod. na zastávce MHD  
Dolní Počernice (Barborka)

Doporučená doprava: bus č.163 
z Rohožníku v 9.05 hod.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Újezdě n/L

Podzimní výlet Klubu aktivních seniorů
12. září si vyjeli újezští senioři do Máchova kraje. 

První zastávkou byl hrad Kokořín, který nás nadchl. 
Hrad byl od r. 1547 pustý a do roku 1894 z něj 

zbylo pár obvodových zdí. Tehdy ho koupil  Václav 
Špaček - pražský  podnikatel a v letech 1911 - 1918 
ho jeho syn Jan zrekonstruoval do původní podoby 
ve 14. století. Je překrásný , navíc umístěný  v kraji-

ně plné lesů a pískovcových skal. 
 

V Doksech již na nás čekali s vynikajícím obědem, 
po kterém jsme si prohlédli náměstí a nejstarší 
dům z roku 1669 tzv. hospital, dříve sirotčinec 

a chudobinec, ve kterém je dnes muzeum K. H. 
Máchy.

 
V Bělé pod Bezdězem  jsme navštívili zámek. Zatím 

má nové střechy a čeká na generální opravu. Do 
nedávné doby většina prostor sloužila jako byty 
pro méně přizpůsobivé občany a je to na něm 

znát. Jeho velice zajímavou prohlídku jsme museli 
předčasně ukončit, abychom stihli parník a vydali 

se na  projížďku po Máchově jezeře. Krásné počasí, 
krásná příroda, v pozadí královský  hrad Bezděz - 

prostě krásný zážitek.
 

Naše putování jsme zakončili v Jestřebí, kde jsme si 
při kávě v roubené hospůdce odpočinuli. Kdo chtěl 

a měl ještě dost sil, vyšplhal se na hrad Jestřábí 
kámen. Z něj do dnešních dob zbyl jen ten kámen. 
A pak již cesta domů s vědomím, že tento výlet se 

vydařil.
 

Za KAS Irena Krajzingrová  

Barvy podzimu
Jedeme do Kanady (České)

Jihočeská malebná krajina, lesy a jezera, hrady, poutní 
místa, Slavonice, Nová Bystřice 

a další… výběr je na nás.  
Je možný přejezd do „konopné vesnice“ Reingers v Ra-
kousku. Rozmanitá nabídka kosmetických, textilních 

i jedlých výrobků z konopí.
€ Euro s sebou €.

Kdy: v sobotu 17.10.2015 v 7:00 hodin  
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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.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 3

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
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Stavební klempířství Kníže
Pavel Kníže

Hrádková 1599, 190 16 Praha 9 Újezd n/L

Provádíme veškeré práce: KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ, TESAŘSKÉ

vč. dodávky materiálu

Prodej střešních krytin a doplňků, 
klempířských prvků, střešních oken Velux

tel. 602 329 368, fax 281 971 399Centrum Chvilka, Staroújezdská 23, Újezd nad Lesy 
 od 6.10. 2015 9:00 – 10:00 h (přihlášení nutné)

123KONDICE, Polní 39, Zeleneč
 od 7.10. 2015 10:00 – 11:00 h (přihlášení nutné)

Baby centrum V zahradě, Čenovická 1085, Újezd nad Lesy
 od 7.10. 2015 16:00 – 17:00 h (přihlášení nutné)

POZNÁVÁME SVĚT
KURZ S PRVKY MONTESSORI

PRO RODIČE A DĚTI OD 1 DO 3 LET

www.gokids.cz
poznavamesvet@centrum.cz, mobil: 604 324 281

C
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Inzerat_Go_Kids_88x65mm.ai   1   15.9.2015   9:06:20

Dále nabízím pronájem Kosmetiky
na půl úvazku cca 11 dní v měsíci

vlastní klientela vítána

(Újezd nad Lesy, naproti Penny, příjezd z ulice 
Čentické, možnost parkování)

Po návratu Lucie z mateřské dovolené
rozšiřujeme pracovní dobu

Po -Pá 10 - 19 hod

jiný termín na objednání
Tel: 281 970 221

www.radkakadernictvi.cz

KADEŘNICTVÍ V PLHOVSKÉ

Lektor německého jazyka s 15letou 
praxí nabízí výuku němčiny dětem 

i dospělým na všech jazykových 
úrovních. Bližší info na 774 526 242.
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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

AUTODOPRAVA
zemní prácekontejnery, 

sklápěč, valník, 
multikára, sutě, 
odpad, zemina, 
písky, kačírek, 
drtě, recyklát, 
demolice - hyd-
raul. kladivo, 
deponie

Milan Petružálek 
Mobil: 603 242 142 www.sute-pisky.cz

Praha 9

STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce i drobné opravy,  

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

stěhování, vyklízení, hodinový manžel
604 690 317

VÝRAZNÁ 
POSEZONNÍ SLEVA!

VÝUKA TENISU
Tenisové kurzy pro děti od 5 let i pro dospělé.

Tenisové kurty Újezd n.L., 
přes zimu hala Koloděje a Benice.

Bližší info 608 972 425, www.tenis.kvalitne.cz
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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

                  Na setkání s Vámi se těší Lucie Dlabačová, Slavětínská 9, Praha 9 - Klánovice.
                                           www.kvetinylucka.cz     tel. 737 481 293 

V pátek        23.10.2015    10.00 - 18.00 hod.
V sobotu      24.10.2015     9.00 - 16.00 hod.

Podzimní výstava se koná:
 

V pátek        30.10.2015    12.00 - 16.00 hod.
V sobotu      31.10.2015     9.00 - 15.00 hod.

V pátek    27.11.2015    10.00 - 17.00 hod.

 
Na výstavách bude k vidění i zakoupení velký výběr dušičkových a adventních 
aranžmá, věnců a dekorací ze suchých květin.
 

 
Lucie Dlabačová a ČZS ZO Újezd nad Lesy

 
                 
Vás zvou na tradiční podzimní a adventní prodejní výstavy v areálu zahrádkářů,
Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy. 200 m za křižovatkou, směr Koloděje.

                    
                     

             Adventní výstava se koná:

V sobotu  28.11.2015      9.00 - 16.00 hod.
V neděli   29.11.2015     10.00 - 15.00 hod.
 
                       



ZDRAVÍ

Bradavice ? Moluska?

Lidé bez domova

Oba projevy jsou jedny z nejčas-
tějších virových kožních onemoc-
nění u dětí.

Moluska začínají jako velmi malé 
papulky, velikosti špendlíkové 
hlavičky, kdekoliv na kůži.  Jsou 
malá, lesklá, nesvědí. Pomalým 
růstem se zvětšují a mohou mít 
velikosti skleněné špendlíkové 
hlavičky.  U těchto projevů už je 
viditelný bělavý obsah , malý uzlík 
má lesklý povrch s centrální vklesli-
nou. Příčinou projevu je Pox virus. 
Inkubační doba je až několik měsí-
ců. Některé projevy mohou svědit 
a dítě je škrábe a moluska se tak 
dále rozšíří i jinde po těle. Spon-
tánní zhojení nenastává. Projevy je 
potřeba ošetřovat lokálně dezin-
fekcí, vhodná je jodová, a mecha-
nicky projevy  odstranit. Provádí se 
běžně v kožních ordinacích, kdy lze 
použít i lokální znecitlivění anes-
tetickým krémem,  nebo můžete 
zkusit doma např. pinzetou. Vždy 
je potřebné ložiska dostatečně 

ošetřit dezinfekcí. Jodové pero 
plně postačí. Bradavice, příčinou 
jsou papilomaviry. Nejčastější 
jsou bradavice na chodidlech, 
kde bradavice nemůže růst nad 
úroveň, ale opakovaným došláp-
nutím chodidla je nucena růst do 
hloubky. Pokud je malá nebolí, 
pokud je větší začne tlačit při 
chůzi. Je viditelná pouhým okem, 
jako nerovný, drsný projev barvy 
kůže. Větší bradavice bývá i tvrdá. 
Pokud roste bradavice na ruce , 
kde má prostor, roste nad úroveň. 
Může dorůst až velikosti hrášku. Je 
hrubá, tvrdá , barvy kůže. Způso-
by léčení jsou různé. Používají se 
speciální látky k dennímu potírání 
bradavic, které  jsou volně prodej-
né v lékárnách. Dále známý tekutý 
dusík nebo laser, kdy se ničí viry 
a struktura celé bradavice. Dobře 
fungují i homeopatické léky, kde 
odpadá mechanické ošetřování 
projevů. 
 MUDr.Ivona Kosová – 

kožní ordinace, Újezd nad Lesy

Blíží se zima a lidé bez domova to 
budou mít opět o něco těžší. Potká-
váme jich mnoho jak v centru, tak 
v okrajových oblastech Prahy. Jedna 
dobrá zpráva tu je: Loď Hermes, 
kotvící na Vltavě a poskytující dočas-
né přístřeší potřebným, je od září 
opět v provozu.
 Po více než měsíční opravě lodi 
Hermes v mělnickém přístavu 
je noclehárna opět připravena 
nabídnout své služby osobám 
bez přístřeší. V pondělí večer 
7.září začala přijímat od 19.30 
hodin klienty. „Bylo nutné opravit 
opláštění a natření dna lodi kvůli 
splnění podmínek pro prodlouže-
ní technické způsobilosti plavidla 
pro další období. Od 7.9. byl za-
hájen provoz v běžném režimu,“ 
popisoval ředitel Centra sociál-
ních služeb Praha Tomáš Ján.

Loď Hermes opět kotví pod Štefáni-
kovým mostem.„Vzhledem k tropic-
kému počasí nebyl ze strany osob 

bez přístřeší o ubytovací zařízení 
takový zájem, takže se nám podařilo 
opravu lodi naplánovat tak, že úby-
tek kapacit Praha výrazněji nepocí-
tila,“ vysvětlila zástupkyně ředitele 
Centra sociálních služeb Praha Lud-
mila Tomešová. Podle ní se nutnou 
technickou odstávkou podařilo loď 
Hermes připravit pro další zejména 
zimní období, kdy je o noclehárnu 
ze strany klientů největší zájem.

Loď Hermes lidem bez přístřeší 
nabízí ubytování přes noc a mož-
nosti osobní hygieny. Dále doplň-
kové služby v podobě sociálního 
a právního poradenství. V případě 
nutnosti i zdravotní ošetření. 
Podmínkou pro vstup na palubu je 
plnoletost klienta, předložení osob-
ních dokladů a střízlivý stav. Za noc 
klient zaplatí dvacet korun. „Všech-
ny provozní podmínky zůstávají 
nezměněné,“ upřesnila Tomešová.

-red-
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Jsou čtyři ráno, redakční pes se 
vzmohl k poslednímu marnému 
zavytí, kolega Troup zahrál na 
foukací harmoniku tesknou píseň 
a dokonce i neúnavná grafička 

šla spát. Čerstvé číslo Újezdského 
zpravodaje je připraveno a po náporu 
uzávěrkové práce se nad dělníky pera 
vznáší otázka, přicházející každý měsíc 
s neodbytnou logikou jak bublinky 
stoupající ve sklenici minerálky: „Proč 
to všechno?“
 Jsou činnosti, v nichž se nelze 
zavděčit všem, jsou pak i místa, kde se 
nelze zavděčit nikomu. Sveřepý, avšak 
marný boj redaktora končí pokaždé 
jako ten neúspěšný dojič krav ve zná-
mém vtipu: „Některý věci nevysvětlíš.“

    Všechno by 
šlo dělat jinak. 
Někdy je Zpra-
vodaj peskován 
za to, že je bez 
názoru. Jindy za 
to, a to leckdy 
těmi samými, že 
názor projevil. 
Někdy je v něm 
moc původních 
materiálů, jindy 
je původních 
materiálů málo. 

Někdy je redakci vyčteno, že něco zve-
řejnila, jindy, že to samé nezveřejnila. 
A tak by se dalo pokračovat… Co už, to 
je osud.
 Zaposlouchejme se ale do jedné 
představy, jež má skutečný základ – 
literární historie nás učí, že jistý Alfred 
Perles, britský spisovatel původem 
z Vídně, kde se v roce 1897 narodil 
českým židovským rodičům, dostal ve 
30.letech od vedení jednoho britského 
golfového klubu nabídku, aby vedl 
klubový časopis. Do redakční rady 
jmenoval své přátele, pozdější slavné 
spisovatele: Lawrence Durrella, Henry-
ho Millera, Williama Saroyana či Anaïs 
Nin. Časopis The Booster nabízel směs 
experimentálních literárních textů, 
pornografie a zpráv z klubu. Klub byl 
samozřejmě znepokojen, ale neod-
hodlal se k rychlé akci. Redakce byla 
vyhozena až po čtyřech číslech. A i po 
80 letech se o tom časopisu ví, což 
se tak docela nedá říct o zmíněném 
golfovém klubu.

Vojtěch Varyš

Jak se z Újezda volá...

Loď Hermes opět v provozu



Bydlím tady s Vámi a proto
Vám mohu kvalifikovaně
poradit.

REALITNÍ MAKLÉŘ PROTUTO OBLAST

PRO SVÉHO VÝZNAMNÉHO KLIENTA hle-
dám starší rodinný dům vhodný k rekon-
strukci, nebo stavební pozemek vhodný
pro stavbu rodinného domu.

� Nabízím doporučitelskou odměnu za
každý uskutečněný obchod na vaše 
doporučení.
� Ráda zprostředkuji prodej nebo proná-
jem vaší nemovitosti,
� Pomohu při přípravě atraktivních foto-
grafií vaší nemovitosti
� Zpracuji posudek pro různá řízení
(dědictví atd.)

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

V NABÍDCE

Milena Šebíková
tel.: 725 293 662

milena.sebikova@century21.cz

www.milena-sebikova-a-reality.cz

Neváhejte mě kontaktovat,
jsem Vám kdykoli k dispozici.

V NABÍDCE

zve všechny děti z Prahy 21 na

PODZIMNÍ HRÁTKY
17. 10. 10 – 14 hod. na parkovišti OC Blatov

Na co se můžete těšit?

� SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI (10 – 12 hod)
� MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
� SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:

� SKÁKACÍ  HRAD a sladká odměna

Century21 Alter Ego, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy

inzerce_hratky_070915:Sestava 1 18.9.2015 12:25 Stránka 1
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SPOLKY

HISTORIE
SPCCH vznikl v roce 2003 transformo-
váním ze Svazu invalidů. A ten začal 
pracovat v Újezdě již v roce 1950. Zá-
kladní organizace Svazu invalidů byla 
společná pro Klánovice, Újezd nad 
Lesy, Běchovice, Koloděje a Sibřinu. 
 Základní organizace se postupně 
rozrůstala vzhledem k povinnému 
členství postižených občanů, nositelů 
legitimace ZTP a ZTP/P, kteří poža-
dovali příspěvek na dopravu, nákup 
motorového vozidla, případně jinou 
sociální dávku.
 V roce 1990 došlo ke zrušení Svazu 
invalidů v ČR a vzniklo Sdružení zdra-
votně postižených v ČR. Sdružení zdra-
votně postižených rozhodlo a uložilo 
výborům ZO zrušit ke konci roku 2002 
smíšené organizace. 

SOUČASNÁ ČINNOST
V současné době má organizace 
282 členů a věkový průměr je 71 let. 
Základním krédem újezdského SPCCH 
je vylepšování fyzického i psychického 
stavu zdravotně postižených spoluob-
čanů a tím i zlepšování jejich běžného 
života. 
 V rámci celé České republiky 
funguje síť 330 organizací a klubů 
SPCCH v 290 městech a obcích 
a v současnosti sdružuje 55 000 čle-
nů. Jejím cílem je opětovně začlenit 
do společnosti osoby dlouhodobě 
a trvale nemocné a seniory a sou-
středit se na prevenci civilizačních 
onemocnění.
 Bez přehánění lze říci, že rozsah 
každoročních aktivit újezdského 
SPCCH je obrovský. 
 Patří k nim ozdravné a rekondiční 
pobyty na různých místech repub-
liky (letos to byly Luhačovice, Staré 

Splavy u Máchova jezera, Horní Planá 
na Lipně a Lazny u Sušice), jarní a pod-
zimní celodenní výlety po historických 
i přírodních památkách (Kutná Hora, 
“Lázeňský trojúhelník” v Západních Če-
chách, skanzen v Přerově nad Labem, 
Kersko), plavání s cvičením ve Welness 
centru Kossuth na Blatově. 
 Dvakrát týdně probíhá rehabilitační 
cvičení pro kardiaky s prvky jógy. Cvi-
čenci jsou rozděleni do dvou skupin 
podle výkonnosti a cvičí v tělocvič-
nách Masarykovy základní školy. Obě 
cvičení vedou kvalifikované cvičitelky 
a přítomen je i zdravotní dozor.
 Jednou měsíčně organizují návštěvu 
představení některého z pražských 
divadel, besedu s odborníky na různá 
témata a vycházky po Staré Praze. 
V letních měsících k tomu patří chůze 
s holemi (Nordic Walking) v Klánovic-
kém lese. 
 Velmi důležité je také organizování 
pravidelného trénování krátkodobé 
i dlouhodobé paměti formou různých 
testů, cvičení, ale např. i všem táborní-
kům známé Kimovy hry. 

 Z těchto aktivit si každý člen má 
možnost něco vybrat a výsledným 
efektem je pak skutečnost, že nezů-
stává mezi čtyřmi stěnami doma, ale 
přijde mezi vrstevníky, se kterými si 
může popovídat a společně sdílet 
zážitky.
 Zajišťování takto rozsáhlé činnosti 
by nemohlo fungovat bez dobrovolné 
a časově náročné práce členů výboru 
a úsekových důvěrníků.
 Činnost je financovaná z příspěvků 
členů. Na rekondiční pobyt, jakožto 
celostátní akci, přispívá jednou ročně 
Ministerstvo zdravotnictví. Významná 
je také finanční pomoc z grantů MČ 
Praha 21-Újezd nad Lesy, finanční 
injekcí byl i dar od firmy ABAK.
 SPCCH uvítá nové nápady a iniciati-
vu.

Jitka Carbolová

Představujeme újezdské spolky:
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI (SPCCH)

Jedním z nejaktivnějších 
újezdských spolků je Svaz 
postižených civilizačními 

chorobami (SPCCH). Že vám 
připadá, že tento spolek ne-
má tak dlouhou tradici jako 

ostatní spolky, se kterými 
jsme se již seznámili? Omyl! 

Pokud vás náš seriál o spolcích 
zaujal, máme pro vás dobrou 
zprávu! Na listopad a prosinec se 
v Újezdském muzeu připravuje 
výstava Újezdské spolky, kde se 
dozvíte nejen další informace, 
ale budete si také moci prohléd-
nout spoustu fotografií. 

Pozvánka na výstavu
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Staffan Lindeberg získal světovou 
proslulost v roce 1993, kdy po-
prvé publikoval výsledky studie, 

kterou provedl na ostrově Kitava 
z Trobriandského souostroví Papuy 
Nové Guineje. Narazil při ní na neče-
kaně vysoký počet obyvatel vysokého 
věku, z nichž ovšem nikdo na rozdíl od 
rodného Švédska nevykazoval znám-
ky demence nebo poruchy paměti. 
Přitom narazil na zajímavý fakt. Roku 
1912 přišel na Kitavu Cyril Cameron, 
kterého si ještě někteří pamatovali ja-
ko bílého muže z Tasmánie, který tam 
založil kokosovou farmu a zůstal na 
ostrově až do své smrti v roce 1966. 
Lindenerg byl překvapený, že starší 
obyvatelé Kitavy zůstávají aktivní až do 

konce svého života 
a jejich život je i ve 
stáří velmi kvalit-
ní. Teprve pár dní 
před smrtí začnou 
trpět únavou a pak 
zemřou. Pochopil, 
že příčinou všeho 
je domorodá strava, 
protože zásadním 
prvkem jejich výživy 
byly kokosové ořechy, 
zpracované v jakékoli 
podobě. „Od doby 
vydání Lindebergovy studie obrovsky 
pokročil výzkum lidského mozku,“ říká 
MUDr. Josef Jonáš v nové knize Tvoje 
strava je tvůj osud. „Ví se, že se sklá-

dá hlavně z nasycených tuků a že 
používá cholesterol jako palivo pro 
komunikaci neuronů. Už se také ví, 
že starší lidé s vyšší hladinou cho-
lesterolu žijí déle bez demence než 
lidé s nižšími hodnotami.“

 Kokosový olej je téma, 
o kterém píší i autoři knihy Svět 
přírodních antibiotik, proto-
že působí i proti kvasinkám 
a plísním, obnovuje střevní 
mikroflóru a reguluje stolici. 
Olej pěstovaný na biofar-
mách obsahuje až 92 % na-
sycených mastných kyselin, 
které jsou svým složením 
velmi podobné mozkovým 
a 8 % nenasycených mast-
ných kyselin. Má navíc silný 
antioxidační účinek a při 

výzkumu Alzheimerovy nemoci 
prokázal velmi nadějné výsledky. 
MUDr. Josef Jonáš ho proto považuje 
za vynikající potravu pro náš mozek 
v jakémkoli věku.

Ilustrace je převzata z knihy Renčín: Kniha lesů, vod a strání

Potrava pro mozek
Mezi lidmi panuje představa, že ve stáří člověk mentálně 
upadá a že se s tím nedá nic dělat. Je to ovšem omyl, pro-
tože mozkové nervové buňky sice odumírají, ale zároveň 
se stále rodí nové. A navíc tomu lze účinně pomoci.
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Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle (tajenka)



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

NAMÍCHEJTE SI
internet dle chuti

STUDENT
490,- Kč/měs.

Internet

Pro práci, pro zábavu,do 
každé firmy i domácnosti

Zdravím, jsem Tereza a jsem momentálně ve třeťáku ČVUT v Praze. 
Na koleji mě to moc nebavilo a tak mám se dvěma spolužáky 
pronajatý byt na Černém Mostě. Kromě školy chodím na brigádu do 
jedné stavební firmy, abych pokryla své pravidelné měsíční výdaje 
spojené s podnájmem, koníčky a víkendovou zábavou.  
Má práce i studium vyžaduje stabilní připojení k internetu,  
jelikož všechny výkresy a návrhy, které kreslím,  
představují velké objemy dat. Navíc miluju filmy  
a muziku na Apple TV a tak ocením i rychlé  
stahování z iTunes. Újezd.net je skvělá volba



Prodej – zajímavá rodinná vila 5+kk,
užitná plocha 180 m2, pozemek 1399 m2,

Lipová ul., Škvorec.

zdirad.pekarek@re-max.cz

ProNÁjeM – kancelář 47m2

v Rezidenci Klánovice,
Slavětínská ul., P9 - Klánovice

& 603 280 220

Prodej – hezký RD 5+kk/2G/B,
170 m2, pozemek 1044 m2,
Myslivečkova ul., Šestajovice

cena 10.000,-Kč
+ poplatky 2.000,- Kč měsíčně

cena 5.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 8.699.000,-Kč

Prodej - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

Prodej – kompletně zasíťovaný
staveb. rohový pozemek, výměra 689 m2,

ul. Manželů Starých, Šestajovice

cena 7.800.000,-Kč

Prodej – luxusní byt 3+kk/B/garážové
stání, 2.NP, 98 m2 + balkon 15 m2, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

Prodej – luxusní byt 4+kk/L/2 garážová
stání , 2.NP, 127 m2 + lodžie 8 m2, Rezidence

Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2

na výstavbu RD v Šestajovicích

www.pozemkysestajovice.cz
Pozemky v etapě č.1 vyprodány.
Nová nabídka pozemků již brzy!

cena 8.700.000,- Kč

Makléř roku 2014 v reMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha

2.místo za rok 2014mezi 1400makléři re/MAXČr

marketa.vecernikova@re-max.cz

Bc. Markéta Večerníková
& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

r e z e r va c e

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky

v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic

a Šestajovic

Prodej - hezký byt 3+kk/B,
podlahová plocha 94 m2 + balkon 8 m2,
Šlitrova ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

r e z e r va c e

Prodej- kompletně zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 897 m2,
Ježovická ul. Praha 9 – Újezd n.L.

cena 3.750.000,-Kč

cena 6.376.000,-Kč


