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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

v dubnovém čísle Zpravodaje se
Redakční rada rozhodla otisknout
příspěvky našich stálých dopisova-
telů naposledy v této formě. Formát
měsíčního tištěného Zpravodaje
není dostatečně pružné médium,
které by poskytlo zároveň prostor pro
reakce strany napadající i napade-
né. Podobu, do níž vykrystalizovaly
letošní čísla Zpravodaje, považuje-
me za neperspektivní po stránce ob-
sahové i „objemové“.

Probíhá přestavba Zpravodaje a současně jsou vytvářeny nové we-
bové stránky městské části, které se stanou aktuálním informačním
kanálem Zpravodaje a současně jeho rozšířením.

V tištěné podobě zavedeme listárnu pro věcné a kritické příspěvky
čtenářů a fórum pro příspěvky a reakce radních a zastupitelů, even-
tuálně politických stran.

Rozsah těchto diskusních sloupků bude pevně stanovený a uve-
řejňovány budou pouze příspěvky splňující kritérium věcnosti a tý-
kající se veřejného zájmu. Osobní výpady a nevěcné kritiky nebu-
de redakce uveřejňovat. Všechny příspěvky, které budou splňovat
stanovená kritéria a které svým rozsahem přesáhnou možnosti tiš-
těného Zpravodaje, budou uveřejněny na webových stránkách.

Současně se bude postupně měnit řazení jednotlivých rubrik Zpra-
vodaje, abychom vám nabídli přehledný a čtivý místní tisk, na jehož
vytváření se společně s vámi těší

vaše redakce

OBSAH

Úvod - str. 1

Editorial - str. 2

Zprávy z rady - str. 3

Z úřadu - str. 6

Společenská rubrika - str. 8

Žijeme v Újezdě - str. 9

Mezi lidmi - str. 12

Zveme Vás - str. 16

Kultura - str. 21

Ze školy a školek - str. 24

Sport - str. 27

Zahrádka v dubnu - str. 29

Vaříme se Zpravodajem - str. 30

Placená inzerce - str. 31



ZPRÁVY Z RADY

3

Informace z 9. jednání Rady
MČ Praha 21 ze dne 22. úno-
ra 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- plnění úkolů v intencích jednání rady
- zápis z jednání Dopravní komise
ze dne 27. 1. 2011 a zároveň uklá-
dá OŽPD požádat správce komuni-
kace Staroklánovické o umístění
a označení přechodu v místě pohy-
bu chodců od hájenky do lesa Vidr-
holec. Zajistí - 1. JUDr. Kozáková
Vladimíra, vedoucí odboru životního
prostředí a dopravy, požádat správ-
ce komunikace Staroklánovické
o umístění a označení přechodu
v místě pohybu chodců od hájenky do
lesa Vidrholec, termín: 16. 03. 2011
- protokol z jednání komise pro
hodnocení nabídek na pronájem
komerčních prostor v polyfunkčním
domě určených pro provoz lékárny
a zároveň ruší záměr na pronájem
komerčních prostor v polyfunkčním
domě určených pro provoz lékárny
a ukládá ÚMČ (OMI) informovat
předkladatele nabídek o zrušení
záměru. Zajistí - RNDr. Beroušková
Soňa, vedoucí odboru majetku a in-
vestic, informovat předkladatele na-
bídek o zrušení záměru
- zápis z jednání kontrolního výboru
č. 2 ze dne 14. 2. 2011 a zároveň do-
poručuje předsedovi KV předložit zá-
pis na další jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21
- provozování prodejny zdravot-
ních potřeb a zároveň schvaluje
záměr na pronájem komerčních
prostor v polyfunčkním domě pře-
dem známému zájemci a dále uklá-
dá ÚMČ (OMI) zveřejnit záměr a ná-
sledně předložit RMČ Praha 21
k dalšímu projednání. Zajistí - RNDr.
Beroušková Soňa, vedoucí odboru
majetku a investic, viz usnesení, ter-
mín: 22. 03. 2011

JMENUJE
- grantovou komisi dle předlože-
ného návrhu

SCHVALUJE
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o pře-
vodu vlastnictví jednotky Žlebská
1620/1, 190 16 Praha - Újezd na

Lesy a zároveň pověřuje pana sta-
rostu MČ Praha 21 podpisem Do-
datku č. 1 ke smlouvě o převodu
vlastnictví jednotky Žlebská 1620/1,
190 16 Praha - Újezd nad Lesy.
1. Mrázová Irena, referent _ VHČ,
předložit Dodatek č. 1 k podpisu -
termín: 22. 03. 2011
- přechod nájmu bytu na adrese
Žlebská 1621, byt č. 7 (byt s před-
placeným nájemným), 190 16 Pra-
ha - Újezd nad Lesy na nového ná-
jemce Veroniku Stránskou a zároveň
pověřuje pana starostu MČ Praha 21
podpisem nájemní smlouvy na byt
Žlebská 1621, byt č. 7, 190 16 Pra-
ha - Újezd nad Lesy s Veronikou
Stránskou. 1. Mrázová Irena, referent
VHČ, předložit novou smlouvu

k podpisu, termín: 22. 03. 2011
- trojsměnu bytů - byt Živonínská
1629/14, 190 16 Praha - Újezd nad
Lesy za byt Novosibřinská 673/4,
190 16 Praha - Újezd nad Lesy, byt
Novosibřinská 673/4, 190 16 Praha -
Újezd nad Lesy za byt Novosibřinská
673/5, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy,
byt Novosibřinská 673/5 za byt Živo-
nínská 1629/14, 190 16 Praha –
Újezd nad Lesy a zároveň pověřuje
pana starostu MČ Praha 21 podpisem
nových nájemních smluv takto:1) Mar-
cela Nuslová, byt Novosibřinská 673/4,
190 16 Praha - Újezd nad Lesy
2) manželé Sprinzlovi, byt Novosi-
břinská 673/5, 190 16 Praha - Újezd
nad Lesy 3) Vladimír Saitz, byt Živo-
nínská 1629/14, 190 16 Praha - Újezd
nad Lesy. Zajistí - Mrázová Irena, re-
ferent VHČ, předložit k podpisu nové
nájemní smlouvy, termín:28. 02. 2011
- zadávací podmínky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci "Vý-
měna oken a dveří v budově Policie
ČR" a zároveň schvaluje seznam fi-
rem, které budou vyzvány k předložení
nabídky.Seznam je nedílnou součástí
usnesení.Zároveň ukládá ÚMČ (OMI)
vyzvat firmy dle schváleného sezna-
mu k předložení nabídek. Zajistí -
RNDr.Beroušková Soňa, vedoucí od-
boru majetku a investic, ÚMČ (OMI)
vyzvat firmy dle schváleného sezna-
mu k předložení nabídek
- měsíční odměnu šéfredaktorce
Újezdského zpravodaje paní Karle
Jakob Čechové ve výši 7.000,- Kč

od data jmenování šéfredaktorkou
a zároveň ukládá tajemníkovi ÚMČ
Praha 21 zařadit paní Karlu Jakob
Čechovou do seznamu vypláce-
ných osob. Zajistí - Saitz Vladimír, ta-
jemník úřadu, viz usnesení, termín:
25. 02. 2011
- odpuštění poplatku za zábor mul-
tifunkčního sportoviště dne 3.9.2011
pro pořádání výstavy ZO ČSCH -
Újezd nad Lesy
- změnu názvu Sekce pro potřeby
seniorů ve struktuře KSOZ na "Sek-
ce pro potřeby zdravotně postižených
občanů a seniorů" a zároveň jmenu-
je členy "Sekce pro potřeby zdravot-
ně postižených občanů a seniorů":
Dr. Zdeňka Ladová, Libuše Říhová,
Eva Štrasmajrová, Vlasta Novotná,
Květa Svátková, Helena Vojtová
- zavedení zlevněného vstupného
na kulturní akce pořádané MČ Pra-
ha 21 pro zdravotně postižené ob-
čany (držitele průkazů: TP, ZTP,
ZTP/P) a seniory (65 let a výše)
ve výši 70% ze stanoveného vstup-
ného. Prodej těchto vstupenek bude
pouze na podatelně ÚMČ Praha 21.
Držitelé zlevněných vstupenek se
budou prokazovat při vstupu na kul-
turní akci platným průkazem.

NESCHVALUJE
- prominutí poplatku za zábor veřej-
ného prostranství pí Malíškové za rok
2010. Zajistí - 1. Literová Ditta, refe-
rent finančního odboru, informovat ža-
datele o rozhodnutí Rady MČ Praha
21, termín: 28. 02. 2011. Zároveň
neschvaluje prominutí poplatku za zá-
bor veřejného prostranství pí Malíš-
kové za roky 2011 – 2013.Zajistí - Li-
terová Ditta, referent finančního od-
boru, informovat žadatele o rozhod-
nutí Rady MČ Praha 21

ŽÁDÁ
- Radu hlavního města Prahy o za-
řazení projednávání územní změny
v Klánovickém lese změny
Z 1733/2007 na nejbližší schůzi Za-
stupitelstva HMP a zároveň pověřuje
starostu MČ Praha 21 předložením
a projednáním tohoto usnesení
Radě hl. m. Prahy. Zajistí - RNDr.
Roušar Pavel, starosta, viz usnesení,
termín: 31. 03. 2011.
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Informace z 10. jednání Rady
MČ Praha 21 ze dne 1. března
2011

SCHVALUJE
- program jednání Zastupitelstva

MČ Praha 21 dle předloženého ná-
vrhu, který je nedílnou součástí us-
nesení a zároveň souhlasí s do-
plněním programu o body z dalších
jednání Rady MČ Praha 21
do doby konání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- uspořádání pohádkového před-
stavení o Kačence a Raráškovi
v sále Masarykovy ZŠ a zároveň
schvaluje uspořádání koncertu
skupiny ETC v sále polyfunkčního
domu a dále schvaluje uvolnění fi-
nančních prostředků na pohádko-
vé představení O Kačence a Ra-
ráškovi ve výši 5.500 Kč a prodej
vstupenek ve výši 60 Kč. Finanč-
ní prostředky budou uvolněny
z VHČ. Zajistí - Mrázová Irena, re-
ferent VHČ, viz usnesení, termín:
29. 03. 2011

- uvolnění finančních prostředků na
uspořádání koncertu skupiny ETC
ve výši 39 600 Kč a prodej vstu-
penek ve výši 350 Kč. Finanční
prostředky budou uvolněny z VHČ.
Zajistí - Mrázová Irena, referent
VHČ viz usnesení, termín:
16. 06. 2011

- předložené dopravně inženýrské
opatření: Doprava bude vedena
v jižní polovině vozovky Novosi-
břinské tak, že do centra bude jez-
dit veškerá doprava kromě dopra-
vy nákladní. Nákladní doprava
bude jezdit z centra i do centra po
objízdné trase po dálnici D 11
(tj. Pražský okruh - D 11 - Exit 18
Bříství - silnice II/2723 přes Kou-
nice do Č. Brodu a do obce Přis-
toupim - zpět na silnici I/12 - směr
Kolín, resp. Úvaly). Z centra bude
jezdit uzavírkou pouze BUS MHD
po Novosibřinské. Osobní dopra-
va z centra bude vedena objízdnou
trasou: Zaříčanská - Rohožnická
a zpět na ul. Novosibřinskou. Ko-
munikace Zaříčanská bude, jako
dosud obousměrná, komunikace
Rohožnická bude od křižovatky
s ul. Zaříčanskou jednosměrná

od Sibřiny. Komunikace Rohož-
nická bude v místech zástavby
opět obousměrná a v celé této čás-
ti budou po obou stranách osaze-
ny DZ B 28 - zákaz zastavení.
Na místních komunikacích /podél
Rohožnické/ v zástavbě bude osa-
zeno DZ omezující průjezd vozidel
mimo dopravní obsluhu, kromě
Zbýšovské.Osobní doprava od Úval
směřující do Sibřiny bude vedena
objízdnou trasou po Zaříčanské,
křižovatka Zaříčanská- Rohožnic-
ká bude upravena DZ tak, aby byl
urychlen provoz po objízdné trase,
tj. změněna přednost v jízdě. Par-
koviště pro školku zůstane za-
chováno. Doprava na Novosibřin-
ské bude řízena kyvadlovou dy-
namicky řízenou světelnou signa-
lizací, ve špičkách pracovníky
s praporky. Předložené DIO bude
doplněno takto: Na místní komu-
nikace od Všeňské po Sulovickou
bude osazeno DZ omezující prů-
jezd vozidel mimo dopravní ob-
sluhu tak, aby nedocházelo k ob-
jíždění severní rezidenční čás-
tí´Ú/L; výjezd ze sídliště Rohožník
bude umožněn Zbýšovskou ulicí -
z návrhu DIO bude odstraněno DZ
B1 + E13 s dodat. tabulkou ve Zbý-
šovské; v případě akutní potřeby
dojde k uzavření některých míst-
ních komunikací a bude vydáno
dodatečné stanovení přechodné
dopravní úpravy; v případě do-
pravní havárie na Novosibřinské
bude zvolena objízdná trasa pro
kloubový autobus přes Sibřinu
a Květnici; účinnost DIO bude sta-
novena od úterý s tím, že do kon-
ce týdne budou zahájeny příprav-
né práce - nikoliv zemní práce na
komunikaci, dojde k vyhodnocení
situace a k příp. přijetí dalších do-
pravních opatření. Zároveň ukládá
ved. OŽPD předat usnesení RMČ
P21 žadateli, tj. spol. Čermák
a Hrachovec, a.s. Spol. Čermák
a Hrachovec, a.s upraví návrh DIO
dle usnesení RMČ P21 a zajistí
projednání věci s dotčenými or-
gány a vydání rozhodnutí o zvl. uží-
vání komunikací na odboru do-
pravy MHMP. Zajistí - JUDr. Kozá-
ková Vladimíra, vedoucí odboru ži-

votního prostředí a dopravy viz us-
nesení, termín: 15. 03. 2011

- přehled žádostí o účelovou inves-
tiční dotaci z rezervy pro MČ
v kapitole 1016 schváleného roz-
počtu MHMP na rok 2011 (1. kolo)
v celkové výši požadovaných fi-
nančních prostředků 46 500 tis. Kč
v souladu s přiloženou tabulkou,
která je nedílnou součástí usne-
sení a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 - finančnímu odboru ve
spolupráci s odborem majetku a in-
vestic MČ Praha 21 vyplnit jed-
notlivé tabulky s požadovanými
investicemi a s průvodními dopisy
předložit na MHMP v souladu
s přílohou č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 199 ze dne 22. 2. 2011.
Zajistí - 1. Ing. Berková Vlasta, ve-
doucí finančního odboru, termín:
15. 03. 2011 2. RNDr. Berouško-
vá Soňa, vedoucí odboru majetku
a investic, termín: 15. 03. 2011

BERE NA VĚDOMÍ
- zápis č. 3 z jednání Finančního vý-

boru Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 21. 2. 2011

- návrh p. Duchka na doplnění ná-
sledujících bodů programu jed-
nání nejbližšího Zastupitelstva MČ
Praha 21: Odvolání K. J. Čechové
z funkce šéfredaktorky časopisu
Újezdský zpravodaj - Zvýšení
počtu členů Redakční rady Újezd-
ského zpravodaje - Dodržování
usnesení RMČ ohledně provozu
mateřských škol, veřejné ozná-
mení - Zveřejňování zápisů z jed-
nání RMČ a ZMČ - Počet členů
v komisích RMČ. Zároveň ne-
schvaluje zařazení výše uvede-
ných bodů do programu jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21, pro-
tože toto patří do kompetencí
Rady MČ Praha 21

- změnu Jednacího řádu Zastupitel-
stva MČ Praha 21 a to doplněním
bodů: § 8 č. 3 Členové Zastupitel-
stva, tajemník a občané se hlásí
do rozpravy zdvižením ruky.§ 8 č. 4
Občané, kteří nejsou členy Zastu-
pitelstva, mohou na zasedání Za-
stupitelstva vyjadřovat svá stano-
viska, a to vždy po úvodním slovu
předkladatele materiálu.Vystoupe-



ní může trvat nejvýše 3 minuty. Zá-
roveň ukládá starostovi MČ Praha
21 předložit tento návrh na jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21.
Zajistí - 1.RNDr.Roušar Pavel, sta-
rosta, viz unesení, termín:
21. 03. 2011 2. Saitz Vladimír, ta-
jemník úřadu vyvěsit Jednací řády
Rady a Zastupitelstva MČ Praha 21
na webové stránky, ÚMČ Praha 21,
termín: 15. 03. 2011

- rezignaci Ing. Tomáše Vaníčka
na člena školské rady a zároveň
jmenuje za člena školské rady
Mgr. Věru Měšťánkovou

SOUHLASÍ
- s "Plněním rozpočtu MČ Praha 21

za rok 2010" v souladu s přilože-
ným materiálem - komentáře, ta-
bulky, výkazy a sestavy, které
jsou nedílnou součástí originálu
usnesení a zároveň ukládá sta-
rostovi MČ Praha 21 předložit
"Plnění rozpočtu MČ Praha 21
za rok 2010" na příští jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Zajistí
- RNDr. Roušar Pavel, starosta,
termín: 21. 03. 2011

- s "Rozpočtovým výhledem MČ
Praha 21 do roku 2016" v soula-
du s přiloženým materiálem, kte-
rý je nedílnou součástí originálu to-
hoto usnesení a zároveň ukládá
starostovi MČ Praha 21 předložit
"Rozpočtový výhled MČ Praha
21 do roku 2016" na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Zajistí
- RNDr. Roušar Pavel, starosta, viz
usnesení, termín: 21. 03. 2011

- s "Návrhem rozpočtu MČ Praha
21 na rok 2011" - příloha č. 1 - Zá-
vazné ukazatele rozpočtu MČ
Praha 21 na rok 2011 včetně ko-
mentáře v souladu s přiloženým
materiálem, který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení. Zároveň
ukládá starostovi MČ Praha 21
předložit "Návrh rozpočtu MČ Pra-
ha 21 na rok 2011" – příloha č. 1
- Závazné ukazatele rozpočtu
MČ Praha 21 na rok 2011 včetně
komentáře na příštím jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21. Za-
jistí – 1. RNDr. Roušar Pavel, sta-
rosta, viz usnesení, termín:
21. 03. 2011 2. Ing. Berková

Vlasta, vedoucí finančního odbo-
ru upravit komentář v materiálu na
zastupitelstvo v intencích jednání
rady, termín: 10. 03. 2011

- s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2
- změny rozpočtu v roce 2011 dle
předloženého návrhu - tabulek,
které jsou nedílnou součástí us-
nesení a zároveň ukládá starostovi
MČ Praha 21 předložit rozpočto-
vá opatření č. 1 a 2 - změny roz-
počtu v roce 2011 ke schválení na
jednání příštího Zastupitelstva MČ
Praha 21, Zajistí - 1. RNDr. Rou-
šar Pavel, starosta, termín:
21. 03. 2011. Jedná se o přijetí ne-
investiční účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu z MPSV na výpla-
tu příspěvku na péči ve výši
12 000 000 Kč a na výplatu dávek
sociální péče pro těžce zdravotně
postižené a dávek pomoci v hmot-
né nouzi ve výši 3 630 000 Kč
v kapitole 05 – Zdravotnictví a so-
ciální oblast.

UKLÁDÁ
- radní Karle Jakob Čechové zpra-

covat pravidla pro zveřejňování ná-
zorů politických stran působících
v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
ve Zpravodaji a na webových
stránkách www.praha21.cz a před-
ložit je ke schválení RMČ Pra-
ha 21, dále zpracovat pravidla pro
zveřejňování příspěvků občanů
ve Zpravodaji a na webových
stránkách www.praha21.cz a před-
ložit je ke schválení RMČ Pra-
ha 21. Zajistí - Karla Jakob Če-
chová, radní, viz usnesení, termín:
31. 03. 2011

- tajemníkovi ÚMČ Praha 21 před-
ložit RMČ ke schválení novelizo-
vaná a aktualizovaná Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek
v podmínkách MČ Praha 21
s ohledem na: * zajištění zapoje-
ní zástupců občanů do výběrových
komisí pro veřejné zakázky, vy-
tvoření jejich registru * zveřejnění
určených dokumentů týkajících
se veřejných zakázek (v rozsahu
povoleném právními předpisy) na
internetových stránkách * stano-
vení způsobu zadávání veřejných
zakázek při nákupu spotřebního

materiálu a služeb * zavedení po-
vinnosti vedení a zveřejnění tzv.
"rodného listu" ke každé veřejné
zakázce * zavedení výběrových
kritérií týkajících se záruční doby
a servisních podmínek dodavatele.
Zajistí - Saitz Vladimír, tajemník
úřadu, termín: 31. 03. 2011

- tajemníkovi ÚMČ Praha 21 zajis-
tit provedení auditu prověření účin-
nosti a efektivity nastaveného vni-
třního kontrolního systému Úřadu
MČ Praha 21 zajistit zobecňová-
ní, vyhodnocování a zveřejňování
stížností a podání učiněných
na ÚMČ Praha 21 (s ohledem na
zákon o ochraně osobních údajů)
zavést systém hodnocení vedou-
cích zaměstnanců MČ Praha 21
podle úrovně a kvality prováděné
kontrolní činnosti zajistit zpraco-
vání plánů kontrolní činnosti (ne-
jen finanční), jejich dodržování
a kontrolu plnění zajistit zobec-
ňování výsledků kontrolní činnos-
ti, vyvozování osobní a funkční od-
povědnosti za zjištěné nedostatky
předložit RMČ ke schválení návrh
systému veřejného připomínko-
vého řízení a diskuse k připravo-
vaným důležitým dokumentům
MČ Praha 21 prostřednictvím in-
ternetu, o kterých RMČ rozhodne,
že budou předmětem veřejného
připomínkování. Zajistí - Saitz Vla-
dimír, tajemník úřadu, termín:
31. 03. 2011

- tajemníkovi ÚMČ Praha 21: před-
ložit RMČ Praha 21 ke schválení
pravidla upravující proces přípra-
vy, projednávání a schvalování
smluv uzavíraných za MČ Pra-
ha 21 stanovit způsob schvalo-
vaní smluv na dobu delší než
4 roky nebo s finančním plněním
z rozpočtu MČ Praha 21 jeden
milión Kč, kdy bude zpracovatel
především povinen zajistit písem-
né stanovisko externího subjektu
s ohledem na technické posouze-
ní smlouvy vytvořit a spravovat re-
gistr vzorových smluv uzavíraných
MČ Praha 21 vytvořit a spravovat
registr vzorových formulářů po-
užívaných MČ Praha 21.
1. Saitz Vladimír, tajemník úřadu,
termín: 31. 03. 2011

5

ZPRÁVY Z RADY



Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na telefonních číslech
267 175 174 a 267 175 202.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: dne 4. 4. 11 od 12.30 do 15.00 hod.

PŘIJĎTE NA AKCI KE DNI ZEMĚ
Na MČ Praha 21 se uskuteční oslavy Dne Země

dne 18. dubna 2011 (pondělí) cca od 10.00 hod. do cca 18.00 hod.
v parku u ZŠ Masarykova (Čentická ul., Praha 9, Újezd nad Lesy).

Jedná se o vzdělávací a informační kampaň pro veřejnost. Kampaň je zaměřena na ochranu životního pro-
středí, budou poskytnuty informace ohledně třídění odpadů a jejich následného využívání. Budou připra-
veny názorné ukázky sběrných nádob a svozové techniky. Proběhnou akce pro děti se zaměřením na obaly,
odpady a domácí ekologii. U stánků budou k vyzvednutí zdarma informační letáky, brožury a ročenky.

Akce je připravena ve spolupráci s HMP, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem ochrany prostředí, svozo-
vou společností Pražské služby, a.s. a odborem ochrany prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21.

JUDr.Vladimíra Kozáková, ved. OŽPD ÚMČ P21
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PLATBA MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů je vybírán v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů,
v platném znění.

Upozorňujeme majitelé psů, že poplatky ze psa se platí následovně:

Termín splatnosti poplatku:
1) poplatek do výše 600,- Kč se musí zaplatit do 31. 3. 2011
2) poplatek vyšší než 600,- Kč se platí ve dvou rozdělených splátkách a to:
a) první splátka do 31. 3. 2011
b) druhá splátka do 31. 8. 2011

Platba - osobně v pokladně ÚMČ Praha 21, složenkou, bankovním převodem. V současné době jsou rozesí-
lány složenky. Případné dotazy ohledně poplatku, včetně ohlašovací povinnosti, čipování, nebo informace o osvo-
bození od poplatku zodpoví paní Literová, tel: 281 012 920.

Kdo neuhradí poplatek za psa, dopouští se přestupku podle ust. § 46 odst. 2 přestupkového zákona
č. 200/1990 Sb., v platném znění a může mu být uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč.

Martina Nejtková, redakce

VÝBĚROVÁ KOMISE
Vážení občané, pokud máte zájem účastnit se při vyhodnocování veřejných zakázek, vyhlašovaných
ÚMČ Praha 21, jako členové výběrové komise, přihlaste se prosím u tajemníka úřadu na telefonním
čísle 281 012 913, nebo osobně v jeho kanceláři. Ze zájemců bude vytvořen registr a jednotliví
zájemci budou zváni na případná výběrová řízení.

Saitz Vladimír – tajemník

Pes chovaný v rodinném domku:
a) 300,- Kč za jednoho psa

600,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
b) je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního,
starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu:

200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

Pes chovaný na sídlišti:
a) 1500,- Kč za jednoho psa

2250,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

b) důchodce:
200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele



VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD
V neděli dne 17. dubna 2011 budou přistaveny od 9:00 – do 12:00 hod velkoobjemové kontejnery

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

Jelikož jsou kontejnery na rostlinný odpad financovány Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí,
mohou být tyto kontejnery přistaveny jen od 9:00 do 12:00 hod. Během této doby můžete do kontejneru odkládat
všechen rostlinný odpad a dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy budou tyto kontejnery po stanovenou dobu
vyměňovány.

Během této akce budeme provádět kontrolu a v případě, že zjistíme, že jsou s přistavováním kontejnerů
na rostlinný odpad nějaké problémy, budeme kontaktovat příslušného pracovníka magistrátu a svozové firmy.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří
Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

Upozorňujeme Vás, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové pytle
vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.

Jelikož nebude akce probíhat stejně jako probíhala v předchozích osmi letech, doufáme, že se sběr
rostlinného odpadu podaří ke spokojenosti všech. Ještě bych chtěla upozornit, že tímto nebude
probíhat štěpkování větví, a proto je vkládejte též do kontejneru na rostlinný odpad.

Martina Nejtková, OŽPD
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25. 4.
pondělí

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská 1830 - 1850

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ÚJEZDĚ NAD LESY
Praha 21 - trasa B

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy)
mohou obsluze svozových vozidel ZDARMA odevzdat tyto odpady:
• baterie, akumulátory • nádoby od sprejů • zahradní chemie • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
• ředidla a barvy • léky a teploměry • kyseliny a hydroxidy • lepidla a pryskyřice • detergenty (odmašťovací pří-
pravky) • fotochemikálie • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) • zářivky
a výbojky Martina Nejtková, OŽPD

PRVNÍ VÝVOZ POPELNIC NA BIOODPAD
Níže vám přikládám harmonogram prvních vývozů popelnic na bioodpad v jednotlivých katastrech spadajících
do správního obvodu Prahy 21.
1. ÚJEZD NAD LESY 2. DUBNA 2011 / 1 x za 14 dní, lichý týden, sobota/
2. BĚCHOVICE 1. DUBNA 2011 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/
3. KLÁNOVICE 11. DUBNA 2011 / 1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/
4. KOLODĚJE 4. DUBNA 2011 / 1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/
Kdo bude mít zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 091 888 nebo více na www.psas.cz .

Martina Nejtková, OŽPD
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dovolte mi, abych vás krátce infor-
movala o činnosti újezdské Komise
životního prostředí (dále KŽP) v roce
2011.

KŽP je jako všechny ostatní komise
poradním orgánem Rady městské
části (dále RMČ) Nad tématy, která
ovlivňují život v Újezdě, se scházejí její
členové přibližně po třech týdnech
a výsledkem jejich práce jsou pod-
klady pro jednání RMČ.

Od svého ustanovení v lednu tohoto
roku se KŽP sešla čtyřikrát, z toho
třetí setkání bylo věnováno besedě se
zástupci pražských i státních lesů.
O této besedě, včetně plánované
lesní probírky v lesíku v Polesné a na
okraji lesa v Čentické, jsem vás infor-
movala v březnovém Zpravodaji.

KŽP si ujasnila dvě, respektive tři
hlavní újezdská témata, kterými se
bude zabývat dlouhodobě. Mohli
byste hádat a jistě byste uhodli, jaká
ona velká témata jsou. Nebudu vás
napínat, je to kanalizace, je to Klá-
novický les a je to zcela teoreticky
přeložka 1/12 neboli obchvat
Újezda. Vzhledem k tomu, že se
jedná o obecně sdílené a takříkajíc
chronické újezdské bolesti, budou
o jejich vývoji průběžně informovat
jak KŽP, tak jistě i komise ostatní
i členové rady a zastupitelstva.
Proto se nyní o každém tématu zmí-
ním jednou větou.

K tématu kanalizace se KŽP se po-
stupně seznamuje a pracuje s pře-
kvapivými dokumenty ( např. zpráva
firmy Hydroprojekt), které posuzovaly
záměry rekonstrukce části kanalizace
Velimská-Hodkovská-čistička odpad-
ních vod. Rekonstrukce byla dokon-
čena v r. 2009. Jejím výsledkem je
nyní vypouštění cca 3100 tun (!) od-
padu ročně do rezervace a zpět do
obytných částí Újezda.

K tématu Klánovický les KŽP mimo
jiné zpracovává připomínky k navrho-
vanému plánu péče v Klánovickém
lese spojenému se zamýšleným pře-
značením hranic přírodního parku.
V připomínkování se soustředíme
především na zmenšení ploch holo-
sečí při hospodaření v lese v katastru
Újezd nad Lesy. Co se týká plánu
na možnou stavbu golfového areálu
v lese, který je bohužel stále aktuální
a aktivní, KŽP využije možnosti v při-
pomínkování, aby i zde uplatnila ne-
souhlas s tímto záměrem.

K tématu obchvat... Stavba ob-
chvatu je plánem tak dokonale dlou-
hodobým, že čekání na něj se pře-
dává jako součást novodobé
mytologie z desetiletí na desetiletí.Ne-
předpokládám, že by dnešní KŽP
měla šanci se na tomto projektu jak-
koli podílet. Plány na výsadbu zele-
ného pásu na jižní hranici obce exis-
tují již dávno, ale skutečná práce
vedoucí k jejich realizaci není v sou-
časném stavu ani možná, ani aktuální.
Vždyť stát ještě ani nezačal jednat

o vykupování příslušných pozemků.
K dlouhodobým, ale reálným, téma-

tům musím přiřadit ještě projekt zma-
pování historických i nově vzniklých
pěších cest, používaných lokálně
i přesahujících katastr Újezda a přiro-
zeně nás spojujících s okolní krajinou
a sousedními obcemi.Cesty, jejich dů-
ležitost pro krajinný ráz i lidský pocit
zakotvenosti v místě bydliště, byly
dlouhodobě pomíjeny, přerušovány
a neobnovovány. Mnohé jsou nená-
vratně zničeny novou výstavbou,
mnohé naopak vznikly a přizpůsobily
se novým podmínkám v okolí lidských
sídlišť.Proto nyní v KŽP zakreslujeme
újezdské cesty do mapy a hledáme
způsob, jak je promítnout do oficiální
mapy katastrální.

Dále pracujeme na způsobech před-
stavení Újezda jako městské části
s největším podílem lesních ploch v ka-
tastru a na informování o hranici pří-
rodního parku Klánovice-Čihadla, která
probíhá po hlavní ( Starokolínská-No-
vosibřinská) tak, že jižní část obce již
leží v tomto přírodním parku.Společně
s tímto projektem zjišťujeme možnosti
odstranění, případně nahrazení stáva-
jících jednotlivých reklamních cedulí
na začátku obce směrem od Běchovic,
které Újezdu a možná ani jejich vla-
stníkům žádnou parádu nedělají.

Společně se Základní organizací
českého svazu včelařů v Újezdě nad
Lesy budeme usilovat o obnovení tra-
diční lokality pro umístění včelstev,
a to na rozhraní lesa a louky na konci
Čankovské ulice.

Jako projekt splněný v první etapě si
můžeme „odškrtnout“ připomínkování
Modernizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly, v němž jsme zdů-
razňovali především přísnější ochranu
proti hluku, funkční a bezpečný pod-
chod jako spojnici sousedních měst-
ských částí a přísnou ochranu lesních
úseků při stavbě i budoucím provozu.

Rozsah tohoto seznámení s prací
KŽP mi nedovoluje vyjmenovat
všechny naše aktivity, ani rozebrat ně-
které z nich podrobněji.Na nových we-
bových stránkách naší městské části,
jejichž vytváření stále probíhá, bude
mít každá komise svůj prostor, včetně
kalendáře naplánovaných schůzek
a možnosti kontaktu se všemi, kteří se
o zdravé a příjemné prostředí v Újezdě
zajímají.Každopádně, ti, kteří mají čas
a chuť v Komisi životního prostředí
pracovat, jsou vítáni. Kontakt zpro-
středkovává buď tajemnice paní Sla-
bochová z OŽPD nebo předseda za-
stupitel Ing. Hartman.

Zita Kazdová, KŽP

PODĚKOVÁNÍ Za projevená blahopřání a věcné dary k mému životnímu jubileu chci poděkovat

- Městské části Prahy 9 Újezd nad Lesy - Svazu postižených civilizačními chorobami
- Sdružení důchodců - Organizaci zahrádkářů a také všem kamarádům i přátelům.

Připravili jste mi spoustu milých zážitků a překvapení a já Vám všem ještě jednou mnohokrát děkuji
Sláva Lízner z Újezda nad Lesy

Vážení čtenáři Zpravodaje,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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PŘÁNÍ Tímto bych vám ráda přála

prosluněné svátky jara,
hudba, aby vám v srdci hrála
a štěstěna se na vás smála.

Veselé velikonoce přeje
Anna Vlková, Sdružení důchodců

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

V sobotu 12. března 2011 se
uskutečnila v prostorách na-
šeho muzea vernisáž výstavy
hudební tradice Újezda nad

Lesy. Na ní jsme chtěli ukázat, jak do života obce pro-
nikaly vlivy rodiny Švejnohovy a jak se propojovaly s hu-
debními aktivitami dalších rodin.

Protože se jedná o zcela mimořádnou událost v naší
výstavní činnosti, uveřejní koncepci
a přípravy výstavy spoluautorka ideového scénáře i rea-
lizace výstavy redaktorka Újezdského zpravodaje sleč-
na Martina Nejtková.

Samotná vernisáž výstavy proběhla v obou místnos-
tech muzea, které byly doslova přeplněny návštěvníky
i účinkujícími.

Po uvítání návštěvníků předsedou MRÚM PhDr. Milo-
šem Schmidtem převzala uvádění frekventantů hu-
debních kursů při Místní knihovně paní prof. Svatošo-
vá. Návštěvníci srdečným potleskem oceňovaly před-
váděné výkony. Bylo radostné sledovat vystupování od
těch nejmladších po již zkušené hudebníky, hodnotné
hudební výkony, ale i to, s jakou zodpovědností a váž-
ností, včetně důstojného oblečení, děti a mladí lidé vy-
stupovali. Závěrečný potlesk byl zaslouženým oceně-
ním nejen jim, ale i jejich rodičům, často prarodičům
a jejich pedagogům.

Výstavu potom otevřel a krátkým proslovem pozitivně
zhodnotil starosta MČ pan RNDr. Pavel Roušar.

Pro mimořádný ohlas nejen při vernisáži se MR roz-
hodla o prodloužení výstavy až do 23. dubna 2011
včetně.

Protože autoři výstavy shromáždili veliké množství ma-
teriálu, rozhodli jsme se k dočasnému uzavření trvalé

expozice a poskytnutí všech vitrín pro prezentaci shro-
mážděných exponátů. Případným zájemcům o shlédnutí
trvalé expozice se omlouváme.Trvalá expozice bude opět
v plném rozsahu otevřena 30. dubna 2011.

Na tuto výstavu naváže výstava „Újezdský zpravodaj
v životě občanů Újezda nad Lesy“. Její vernisáž se us-
kuteční v sobotu 30. dubna 2011

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
„Újezdský zpravodaj v životě občanů Újezda nad Lesy“.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 30. dubna 2011 od 10:00 hod.

v Újezdském muzeu.

Všichni jste srdečně zváni.
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Jak už výše avizoval pan profesor PhDr. Schmidt, proběhla
v Újezdském muzeu dne 12. března 2011 vernisáž výstavy s ná-
zvem Újezd nad Lesy a hudba.

V únoru jsme byli osloveni panem profesorem PhDr. Schmidtem,
zda bychom nepřipravili výstavu, ve které bychom ukázali příběh
rodiny Švejnohovy, Nejtkovy, Brychovy a dalších s nimi spřízně-
ných rodin, které se podílely kulturně na životě nejen v Újezdě nad
Lesy, ale i v celopražském hudebním světě. Výstavu jsme konci-
povali tak, že jsme začali přistěhováním Jana a Kateřiny Zelen-
kových do Újezda nad Lesy do domu s čp. 1. Jejich syn Josef se
v Újezdě nad Lesy oženil s Alžbětou, roz. Stupeckou a měli spo-
lečně 12 dětí, z nichž ne všechny se dožily dospělosti. Z toho je-
jich dcera Augustýna se vdala za hudebního skladatele Františ-
ka Nejtka, který nejen komponoval hudbu, ale také hrál na 20 hu-
debních nástrojů a provozoval hudební školu. S manželkou měli
celkem čtyři děti a to Julii, Viktora, Karolínu a Alžběta - Bety, kte-
ré podědily též hudební nadání. Na výstavě si můžete prohlédnout
nejen jejich fotografie, ale dočtete se, jak se hudebně podíleli na
kultuře nejen v Újezdě nad Lesy. Podařilo se nám najít mnoho ma-
teriálů, které jsme mohli na výstavu použít. Např. různé pozván-
ky na místní zábavy, na kterých např. vystupoval král harmonikářů
Antonín Brych se svojí manželkou Bety Nejtkovou, dočtete se, že
se svým zpěvem vystoupí též Julie Švejnohová, roz. Nejtková, nebo
vám zahraje mandolínový kvartet, který byl složený z hudebníků Viktor Nejtek, Julie Švejnohová /Nejtková/, její
v té době budoucí manžel Antonín Švejnoha a kamarád Jaroslav Široký. Dále je také jedna expozice věnována
Českým madrigalistům, které vedl pan profesor Bohumil Špidra a jejich členkou byla dlouhá léta Julie Švejno-
hová, která s nimi vystupovala a Dr. Švejnoha jejich vystoupení uváděl.

Dále bych ráda zmínila známého zpěváka a hudebníka Antonína „Tonyho“ Brycha, který byl synem harmoni-
kářského dua Brych a Nejtková.Tony Brych byl v roce 1968 spoluzakladatelem kapely Steamboat Stompers a s tou-
to kapelou právě začal rozvíjet své neuvěřitelné improvizační schopnosti a jejich výsledek byl scatový zpěv vy-
soko hodnocený i jazzovými odborníky. Bohužel dne 21. března 2007 Tony zemřel a na jeho počest kapela Ste-
amboat Stompers pořádá každoročně koncert. I letos tomu nebylo jinak a v divadle U Hasičů se sešlo mnoho
jazzových zpěváků a hudebníků, kteří hráli pro Tonyho do jazzového nebe, a tento koncert byl opravdu vynika-
jící. Část výstavy je věnována nejen Tonymu, ale i jeho kapele.

Dále jsme výstavu obohatili o další členy rodiny, které se ve světě prosadili. Např. o malířku Aninu Neytkovou,
sestřenici hudebního skladatele Františka Nejtka a Ing. Jana Smrčku, který je vnukem Viktora Nejtka a je mistr
v balónovém létání /přeletěl např. kanál La Manche a byl 11. na Mistrovství světa ve Francii v balónovém létání/.

Otevření výstavy, které začalo vernisáží dne 12. března od 10:00 hod, se vydařilo. Výstava začala vystoupe-
ním frekventantů hudebních kurzů. Poté jsme přistoupili k seznámení s výstavou, kde jsme vyprávěli o jednotli-
vých členech rodiny. Podařilo se nám získat nahrávky Julie Švejnohové, kde např. zpívá J. S. Bachovo Ave Ma-
ria, vystoupení harmonikářského dua Brych a Nejtková a jiné: tyto nahrávky jsme pouštěli na ukázku a jsou i nad-
ále k dispozici v muzeu k poslechu. Dále jsme na výstavě přivítali dlouholetého kamaráda a kapelníka skupiny

Steamboat Stompers Jiřího Kadluse, kte-
rý zavzpomínal na Tonyho a podělil s námi
o pár historek. Také na něj zavzpomínal
jeho kamarád František Kollman. K po-
slechu jsme si přehráli několik písní, kte-
ré měl velmi rád.

Výstava měla opravdu velice klad-
ný ohlas a to nejen u pana starosty, kte-
rý výstavu oficiálně zahájil, ale i u ná-
vštěvníků. Expozici můžete navštívit
do 23. dubna, včetně a do vždy v sobotu
od 13.00 do 17:00 hod nebo dle dohody.

Martina Nejtková, Pavel Švejnoha
redakce

VERNISÁŽ VÝSTAVY ÚJEZD NAD LESY A HUDBA



RECENZE
Původně jsem zde chtěl napsat pouze recenzi k vyni-
kajícímu koncertu Blue Effectu v polyfunkčním domě
17. 3. Nikdy by mě nenapadlo, že budu psát o tom, jak
jsem zklamaný z návštěvností akcí pořádaných naší
obcí a do kterých naše obec vkládá nemalé pro-
středky. Snažíme se k nám do Újezda nad Lesy při-
vést opravdu kvalitní muziku a divadlo, o čemž svědčí
taková jména jako Radim Hladík, Věra Martinová,
Josef Dvořák nebo Vláďa Mišík, a to jenom proto, že
obec vše z veliké části dotuje. Myslím si, že ceny
vstupenek jsou na slušné úrovni i přesto, že pořizovací
náklady na uspořádání koncertu nebo divadla jsou
dost vysoké, a to jak po stránce finanční tak i organi-
zační. No a potom když si myslíte, že se vám poda-
řilo uspořádat opravdu dobrou akci, tak se sejde pouze

60 posluchačů. To potom máte pocit, že jste veškerou
snahu a finance jen tak vyhodili z okna. Nikdy jsem si
nemyslel, že pro spoustu lidí je lepší zmáčknout kno-
flík od televize než si jít popovídat s přáteli, dát si skle-
ničku a poslechnout si opravdu vynikající muziku nebo
se pobavit u skvělého divadla. I proto jsme koncerty
začali pořádat v polyfunkčním domě, abychom vytvo-
řili jakýsi stánek, kde se budeme scházet a užívat si.
Můžeme si jenom přát, že se to někdy snad podaří!

K samotné recenzi. Kdo přišel a slyšel, musel být
více než na 100% spokojený. Radim Hladík opět pro-
kázal, že je jedním z našich nejlepších muzikantů
a jeho mladí kolegové mu více než lépe sekundovali.

Zdeněk Voříšek – VHČ
zdenek.vorisek@praha21.cz
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V taneční soutěži Dance World v Německém
Selbu předvedla Baletní škola Arabeska tři ta-
neční čísla a získala tyto ceny:
• v kategorii juniorská skupina JGB – I. místo
• v otevřené kategorii duo – I. místo
• v kategorii OGB – II. místo
Soutěže se zúčastnily tyto dívky: Tereza Bartáková, Johana Feixová,
Kateřina Foltmanová, Iveta Koubská, Nikol Krejčí, Lucie Ohnisková,
Daniela Poková, Dominika Poková, Kateřina Roučková, Lucie Šim-
ková a Johana Zafarová. Dívky opravdu zabodovaly.

A. Poková, Baletní škola Arabeska

ARABESKA ZABODOVALA V NĚMECKU

Před časem jsme čtenáře Zpra-
vodaje informovali, že naše farnost
má dlouhodobý záměr vybudovat na
pozemcích v Polesné ulici nový
újezdský kostel (původní újezdský
kostel sv. Bartoloměje, doložený již
v období vlády Karla IV., zanikl na
počátku 19. století).

Na části pozemku, na rohu ulic Po-
lesné a Čenovické, má vzniknout
chráněné bydlení „Sluneční zahrada“
pro mladé dospělé s kombinovaným
postižením (pokud vás projekt chrá-
něného bydlení zajímá nebo byste jej
rádi podpořili, kontaktujte obecně
prospěšnou společnost na adrese
www.slunecnizahrada.cz

Chceme újezdským obyvatelům
a blízkým sousedům oznámit, že
v letošním roce přistoupíme k zave-
dení sítí na zmíněné pozemky.
V první fázi bude muset být kácena

– bohužel − přestárlá ovocná alej.
Z původního počtu stromů v ní dnes
dožívá 18 švestek domácích, mezi ni-
miž je přibližně 250 m2 keřových
ploch tvořených jejich výmladky. Po-
dle posudku přizvaných odborníků je
alej daleko za svojí životností, zdra-
votní stav zbývajících stromů již vel-
mi špatný, z mnohých zbývají pouhá
torza. Keřové porosty tvořené pře-
vážně kmenovými a kořenovými vý-
mladky švestek nyní divoce zahušťují
prostor mezi kmeny. Navíc je nutné
zabezpečit dostatečnou přehlednost
sousedících komunikací a bezpeč-
nou vzdálenost porostu od veřejné-
ho osvětlení. Zajistit původní ekolo-
gickou, estetickou a užitkovou funk-
ci aleje nelze podle dendrologů jinak,
než výsadbou nových stromů.

Požádali jsme tedy úřad MČ Pra-
ha 21 o povolení k vykácení aleje.

Proběhlo místní šetření, při němž
byly ohodnoceny stávající alejové
stromy a keřový porost a byla sta-
novena náhradní výsadba.

Domluvili jsme se, že po skonče-
ní stavebních prací spojených se za-
síťováním vysadíme ve stanovené
lhůtě alej novou (do konce roku
2013). Keřové porosty budou též ob-
noveny, pravděpodobně na pozem-
ku určeném k budoucí stavbě kos-
tela, který je nyní součástí takzva-
né farní louky v Polesné.

Na zasíťování pozemků nebude
další plánovaná stavební činnost
navazovat bezprostředně – pro-
jekty našeho nového kostela
i chráněného bydlení jsou dlou-
hodobějšího charakteru, nemají
komerční povahu a závisejí i na
velkorysosti možných dárců a pod-
porovatelů.

OBNOVA ALEJE V POLESNÉ ULICI
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V minulém Újezdském zpravodaji (dále jen ÚZ) jste se v rubrice „SLOVO STAROSTY“ krásně odhalil, včetně
toho, proč jsme si v koalici skutečně museli přestat rozumět. Ani jsem netušil, že to uděláte za mě tak „krysta-
licky čistě a férově“. Udělal jste mi tím opravdu radost. Jsem rád, že jste
- se veřejně přiznal, že právě jako hlavní představitel městské části zneužíváte svého postavení a překračujete
téměř o 14 dní datum uzávěrky pro vkládání svých příspěvků do ÚZ, přestože pro všechny „obyčejné“ občany
je datum uzávěrky striktně závazné.
- uvedl, že nechcete psát, proč se koalice rozpadla, protože ostatní partneři nemohli dostat prostor ke svým vy-
jádřením, abyste hned v následujících odstavcích prezentoval své vidění situace začínající větou: „Nejprve tedy
co přesně se stalo.“ a označil mě za viníka rozpadu.
- napsal, že nechcete jitřit poněkud napjatou situaci, ale nevydržíte ani do příštího čísla ÚZ a dál „lijete olej do ohně“.
- zmínil opakované pokusy o vyjasnění a ozdravení situace v koalici, protože asi jste prováděl jedině tak nějaké
pokusy s rostlinami nebo se zvířaty, s lidmi se totiž jedná třeba u kulatého stolu např. při popíjení dobrého vína,
což jste coby jako starosta nebyl schopen zorganizovat ani jednou. Jak manažersky chabé.
- popsal, jak zastupitelé ČSSD, TOP 09 a Otevřeného Újezda vystoupili z koalice a Koaliční smlouva bude řádně
ukončena k termínu 17. 3. 2011, přestože písemná výpověď Koaliční smlouvy (vyžaduje ji podepsaná Koaliční
smlouva) od zástupců TOP 09 a Otevřeného Újezda k dnešnímu dni nebyla zástupcům VV stále zaslána. Ani pí-
semně, ani mailem. Jediná výpověď, na které se shodneme, byla rozeslaná mailem zástupci ČSSD a o ní jste
osobně uveřejnil na webových stránkách úřadu dne 16. 2. 2011 tiskovou zprávu: „Zastupitelé za ČSSD oznámili
vystoupení z koalice“. Ukazuje se, že Koaliční smlouva byla a je pro některé asi jen cárem papíru. Nebo snad
máte nějaký doklad prokazující zaslání výpovědí zástupcům VV od ostatních?
- neodpověděl na otevřený dopis rodičů adresovaný přímo Vám a zveřejněný v únorovém čísle ÚZ, bylo by to
pro Vás asi příliš rovné, zdvořilé a nekoncepční.
- dopustil sílící a nevídanou, ba přímo skandální cenzuru v posledním vydání ÚZ, kdy nebyl údajný prostor
(a moc dobře víte, že to není pravda, čtenáři mohou sami porovnat počty stránek několika posledních ÚZ) pro
vydání článků radnímu, zastupitelce, jazykovému korektorovi ÚZ a několika dalším občanům. Paradoxně na we-
bových stránkách Vaší domovské organizace Občanského sdružení STROM máte informace přesně toto cen-
zurování kritizující. Ó jak rychle se může člověk v názorech změnit nebo obnažit po dosažení moci.

PANE STAROSTO!

PENNY MARKET V ÚJEZDĚ NAD LESY V NOVÉM
Dne 18. března byla slavnostně otevřena prodejna Penny Marketu, která byla z důvodu rekonstrukce

krátkodobě uzavřena. K rekonstrukci prodejny v Újezdě nad Lesy se rozhodla firma koncipovat na základě
výsledků dlouhodobého průzkumu a zkušeností z domova i ze zahraničí. „Jedná se první rekonstrukci
v České republice, která by měla přinést mnoho změn a předznamenává, jakým směrem by se měly pro-
dejny PENNY ubírat.“, uvedl David Kolář, vedoucí marketingu a komunikace.

Zásadně byl zmodernizován interiér prodejny podle aktuálních
trendů a zákaznických zvyklostí. Změny byly učiněny v uspořádání
prodejny a jejím materiálovém vybavení. Zvětšily se uličky, zboží
je rozmístěno v nových regálech, některé jsou pro zákazníka lépe
přístupné, např. moderní skříňové chladící boxy na maso. Jednot-
livé úseky potravin jsou zvýrazněny pastelovými barvami. Také
byla v prodejně instalována dopeková pec, ve které je denně roz-
pékáno 17 druhů slaného a sladkého pečiva. Mnoho zákazníků
jistě ocení nové nákupní košíky na kolečkách pro menší nákupy.
Otevírací doba zůstává nezměněna a prodejnu můžete navštívit
od pondělí do neděle od 7:00 do 20:00 hod.

Martina Nejtková, redakce

Farní louku budeme udržovat pra-
videlným sekáním dvakrát do roka
(viz Informace o farním pozemku
v Polesné ulici ve Zpravodaji 6/2010).
Prosíme také o ohleduplnost, aby

louka nebyla proměňována ve sklád-
ku odpadků či zahradního odpadu.

Omlouváme se všem, kteří budete uli-
cí Polesnou tento rok procházet a pro-
jíždět, za dočasně obtížnější místní pod-

mínky. Společně s vámi se už nyní
těšíme na vysazování nových stromů
a na radost z obnovené aleje.

Římskokatolická farnost u kostela
Povýšení sv. Kříže v Kolodějích



Rozpadá se nám koalice, sdělil
pan starosta 16. února na stránkách
www.praha21.cz. Z koalice prý od-
chází ČSSD. O nějakých 14 dnů
později se z Újezdského zpravo-
daje, který měl uzávěrku 14. února,
dozvídáme, že všichni členové koa-
lice jsou nespokojeni s konáním za-
stupitele za Věci veřejné. Tak jak to
tedy vlastně je? Po těchto proti-
chůdných prohlášeních se obá-
vám, že jakékoliv vysvětlení už asi
vzbudí jen úsměv.

Pan starosta chce hledat nového
koaličního partnera ve straně Volba
pro Újezd. „Proboha, jenom ne
ODS!“, jakoby z toho zaznělo. Panu
starostovi se zjevně nelíbí velká
koalice na Pražském magistrátu,
kdy byl vítěz voleb (TOP 09) vyša-
chován do opozice. A co tyto dámy
a pánové dělají na místní radnici?
Připomínám, že ODS (vítěz voleb
v Újezdě) dostala pro své tři první
kandidáty více hlasů než všichni
členové současné Rady ze čtyř
stran dohromady.

Takže si hrajeme na malém domá-
cím písečku na velkou politiku a drob-
ná místní potřebná práce tím bude
trpět.Připomínám svůj příspěvek z po-
sledního zpravodaje, kdy se ptám, kde
je zveřejněna smlouva o zimní údrž-
bě komunikací, která je podle slov
pana starosty nákladná? K dnešnímu
dni (11.03.) na stránkách www.pra-
ha21.cz stále k nahlédnutí není. Ne-
musím si snad myslet něco nekalého?

K tomu příspěvku v minulém
Zpravodaji. Neposlal jsem ho sám,
jsou zde i jiní přispěvatelé. Bylo jich
prý tolik, že se do Zpravodaje ne-
vešli a tak jsou ty příspěvky umís-
těny na www.praha21.cz. To jsem
v první chvíli bral jako rozumné
vysvětlení, než mi došly souvislos-
ti. Když si tu stránku na internetu
otevřete, tak na prvním místě byly
zmiňované příspěvky přesně je-
den den. Pak už byly potlačeny do
pozadí pozvánkami na nějaké kul-
turní akce. Neměly by tyto kritické
příspěvky stránkám aspoň měsíc,
do příštího vydání Zpravodaje,

dominovat? K dnešnímu dni, 11. 03.
četlo nejvíce čtenářů příspěvek
pana radního Duchka, a to 211. Za-
tímco Zpravodaj má náklad 1550
kusů. Že by kritické hlasy vadily, tak
se musí uklidit? Stačilo by přeci do
Zpravodaje vložit další dvoustranu.
Víc těch příspěvků nebylo.

A ještě k tomu Zpravodaji.Ve dru-
hém čísle na stránce 6, prostřední
sloupec je jasně napsáno, že jednání
Zastupitelstva MČ bude 28. 2. 2011
v 18 hodin, a já tam naivně vyrazil.
Teprve ve třetím Zpravodaji, který vy-
šel začátkem března, bylo napsáno,
že Rada o zrušení jednání Místního
zastupitelstva rozhodla dne 25. led-
na a ukládá úřadu, aby o tom infor-
moval všechny zastupitele. A co
my občané? My jsme vzduch? Nás
informovat netřeba? Neměla se ta-
kováto informace objevit zvýrazně-
ná a zarámovaná na titulní stránce
www.praha21.cz tak týden před za-
sedáním a vydržet tam aspoň těch
šest dnů?

Tomáš Flaška

MEZI LIDMI

POLITIKAŘÍME, ALE CO ÚJEZD?
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- schválením cenzury sjednotil názorově rozdílné občany k vydání dodatku k ÚZ vlastními náklady za radnici,
která už zřejmě začíná šetřit na naučné cedule podél cyklostezek.
- nezmínil nic např. o Vašem jednání a získání peněz pro Újezd nad Lesy z MHMP nad rámec standardního roz-
počtu. Ona ta nula holt není ani na pochvalu, ani na zlost, je to prostě takové k ničemu nic.

Mohl bych pokračovat dál, ale myslím, že prozatím to takto stačí.
A něco na závěr pro zasvěcené: Občanovi, který si přečte jen únorový a březnový ÚZ začne být pomalu lec-
cos jasné a pochopí, že Vaše pohádka popsaná v minulém čísle „O zásnubách zelených žabáků v zelených
stejnokrojích seřazených v jednotném šiku s vránami sedícími servilně vzadu jedna vedle druhé, ani při slo-
vanském zulíbání s princem až z daleké ciziny princeznu s „obecním“ věnem nevykouzlí.“

Petr Duchek, radní

Starosta MČ Praha21
RNDr. Pavel Roušar
a Rada MČ Praha 21
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy V Praze dne 11. 3. 2011

Věc: veřejná výzva k dementi a uveřejnění pravdivých informací v ÚZ týkající se rozpadu koalice
Žádost o otištění v dubnovém čísle Újezdského zpravodaje

Vážený pane starosto,

V březnovém vydání ÚZ v rubrice Slovo starosty jste uvedl nepravdivé údaje, týkající se rozpadu koalice ČSSD,
Otevřený Újezd, Top 09, Věci veřejné. Doslova jste uvedl, že: „Zastupitelé ČSSD, TOP 09 i Otevřeného Újezda
vystoupili z koalice pro nesoulad s konáním zastupitele Věcí veřejných Petra Duchka“.
Dovolím si Vám proto Vaše zkreslující informace vyvrátit a informovat Vás jako jeden z účastníků, jak k rozpadu
koalice došlo ve skutečnosti:

1. Dne 15. 2. 2011 odeslal J. Slezák mail ostatním radním, kde doslova píše „že po poradě s kolegou zastupi-
telem Jiřím Šponerem jsme se rozhodli vystoupit z koalice ZMČ Praha 21 , ke dni 18. března 2011“. Je tedy
zcela zřejmé, že jako první z koalice vystoupila strana ČSSD.
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2. Zároveň J. Slezák o tomto kroku ČSSD informoval média (viz článek na Aktuálně.cz)

3. Dne 16. 2. 2011 Vás A.Vlásenková, předsedkyně klubu ODS telefonicky informovala, že se rozpadla koalice.
Vy jako starosta obce jste dle vlastního tvrzení tuto informaci odmítl se slovy (které jste nám reprodukoval
na smírčím řízení): „Nesmíte paní Vlásenková věřit všemu, co se povídá“, abyste až v dalších hodinách
zjistil, že informace A. Vlásenkové byla pravdivá! Je tedy zřejmé, že informaci o rozpadu koalice jste dostal
od opoziční zastupitelky a do té doby jste byl naprosto neinformován o tom, že ČSSD vystoupila z koalice.

4. Po tomto zjištění jste vyvěsil oznámení na web MČ Praha 21, kde jste napsal doslova, že: „Vážení spoluob-
čané, dnes, tj. 16. 2. 2011 mi bylo doručeno oznámení zastupitelů za ČSSD pana Jana Slezáka a pana
Jiřího Šponera o vystoupení z koalice ke dni 18. 3. 2011. .. ………….. Krok učiněný zastupiteli ČSSD nasto-
luje nutnost neprodleně vyvolat smírčí jednání, na základě kterého vznikne dohoda nebo společné prohlášení,
že dohoda není možná. Bez ohledu na skutečnost, že ČSSD měla nejprve toto smírčí řízení vyvolat sama,
učiním tento krok já, protože se domnívám, že společné jednání musí této výpovědi předcházet“.

5. Teprve poté, co jste se tedy jako starosta od opozice dozvěděl, že se Vám rozpadla oznámením ČSSD
koalice, vyvolal jste na den 17. 2. 2011 smírčí řízení, které dopadlo naprostým fiaskem ( viz. Web klubu VV
Praha 21 – Újezd nad Lesy Smírčí řízení skončilo fiaskem).

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že Vaše tvrzení uveřejněné v ÚZ, že „Zastupitelé ČSSD, TOP 09 i Otevře-
ného Újezda vystoupili z koalice pro nesoulad s konáním zastupitele Věcí veřejných Petra Duchka“ je nepravdivé!
Nepravdivé je i Vaše další tvrzení, které jste uvedl v březnovém ÚZ, a to že: „Vystoupili jsme proto, že jsme dál
s Petrem Duchkem nechtěli pracovat a jinou variantu společně s Věcmi veřejnými sestavit nešlo. Koaliční smlouva
tak bude řádně ukončena k termínu 17. 3. 2011“.
I zde si dovolím Vaše zkreslující informace vyvrátit a ocitují Vám plné znění jediné možnosti, jak řádně a v souladu
s podepsanými podmínkami dle čl. 8 uzavřené Koaliční smlouvy ( dále KS), tuto smlouvu ukončit.

8. Vypovězení smlouvy
Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k uzavření dodatku nebo nové smlouvy během
smírčího řízení podle předchozího odstavce. Výpověď musí být písemná, výpovědní lhůta je jeden měsíc.

Předpokládám proto, že svá slova o řádném ukončení KS k termínu 18. 3. 2011 doložíte písemnou výpovědí
politické straně Věci veřejné s podpisy zástupců stran ČSSD, TOP 09 a Otevřeného Újezda, včetně vykázaného
doručení této výpovědi. Vaše nepravdivé a smyšlené informace uvedené v březnovém čísle ÚZ rozhodně jako
výpověď podle čl. 8 KS brát nelze.
Protože Věcem veřejným nikdo řádnou písemnou výpověď, ani jiné sdělení podobající se alespoň vzdáleně
výpovědi nikdy nezaslal, je KS samozřejmě stále v platnosti a Vaše tvrzení uvedená ve výše uvedeném článku
v březnovém čísle ÚZ jsou opět nepravdivá.
Funkce starosty Vás rozhodně neopravňuje, abyste zjevně nepravdivě informoval na stránkách ÚZ občany
a těmito nepravdivými údaji zakrýval svou naprostou neinformovanost ohledně rozpadu koalice, kdy jste infor-
mace o rozpadu získal od opoziční zastupitelky. Vyzývám Vás proto, abyste učinil tyto kroky:

1. Dementoval svá nepravdivá tvrzení uvedená v březnovém ÚZ
2. Pravdivě informoval občany, jak ve skutečnosti proběhla celá záležitost týkající se rozpadu koalice ČSSD, TOP

09, Otevřený Újezd a Věci veřejné, včetně skutečnosti, že jste se o tom dozvěděl ne od koaličního partnera
ČSSD, ale opoziční zastupitelky A. Vlásenkové

3. V souladu s uzavřenou KS provedl výpověď této KS, protože žádná výpověď prozatím učiněna nebyla

Věřím pane starosto, že i přes tato nepříjemná fakta v sobě naleznete dostatek morální síly, uvedete věci na pravou
míru a na základě mé výzvy budete občany pravdivě informovat o skutečném průběhu rozpadu koalice.

Toto Vám dávám na vědomí a jsem s pozdravem
Ing. Jiří Lameš

Občan Újezda nad Lesy
a předseda klubu VV Praha 21 – Újezd nad Lesy

Milí spoluobčané, jelikož jsem velice nespokojená se
současnou situací v Újezda nad Lesy, kdy si naši za-
stupitelé vyřizují a přenášejí své antisympatie na spo-
luobčany, na místo společného kompromisu a zlepše-

ní společenského života v obci. Újezdský zpravodaj jsem
vždy vmímala jako otevřený měsíčník, který by měl pre-
zentovat idey spoluobčanů, které by vedly k uspokoje-
ní potřeb nás všech, popřípadně prezentovat organizace,

ŠKOLKA
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které dostávají granty. Poděkování a zpětná vazba je sa-
mozřejmě velice příjemná a potřebná, ale měla by být
limitována.

Dovolete, abych se vyjádřila k probíhající kauze škol-
ky, která zde vyplynula z posledních čísel Zpravodaje,
jak distribuovaného tak mimořádného. Rozhodně to není
jednoduchý problém a musíme se na něj podívat z více
rovin. Očekávala jsem, že tuto kauzu usměrnění,vysvětlí
a vyřeší správní orgán (MČ), jako zřizovatel, popřípadně
samotná ředitelka MŠ Sedmikráska.

1. Účel předškoního vzdělávání
Zřízení mateřských škol je vázaná zákonem číslo 561/2004
Sb., který řadí mezi své hlavní zásady a cíle vzdělávání jed-
notlivců, které přímo vychází z LZPS včetně diskriminace.
Tyto zásady by měly být splněny již v přijímacím řízení,
tak cíle dodržovány školskými zařízeními.

Otázka sociálního zajištění dítěte je až druhotnou úlo-
hou, s čímž paní Lamešová polemizuje.

V zákoně se sice dočteme, že školky znají pouze „po-
loletní prázdniny“, ale pokud budeme číst podrobněji do-
zvíme se, že součástí školek je školní řád, který musí
i obsahovat provoz a vnitřní provoz školky. Se školko-
vým řádem musí být seznámeni všichni rodiče, je k na-
hlédnutí na veřejném místě. Je většinou i zveřejněný
na stránkách školky.To je i v případě MŠ Sedmikráska,
kde je přesně uvedeno, kdy nebude školka v provozu,
kdy bude provoz omezen, dle zápisu ze schůzky z 8. 9.
rodiče se měli do 20. 9. 2010 seznámit se školním řá-
dem a souvisejícími směrnicemi.

Nechápu, proto paní Lamešovou, proč tuto skuteč-
nost neřešila již v této době. Nebylo samozřejmě vhod-
né vyvěsit zmíněné oznámení, ale rozhodně není
pravda, že o přerušení rodiče nevěděli.

Bohužel jako rodič se nemohu spoléhat, že stát se
vždy postará o mé děti, v takovém případě bych moh-
la požadovat delší provozní dobu, neboť nemohu pra-
covat na plný úvazek.

Jako hlavním problémem, zde vidím, nemožnost
efektivního slučování školek v období prázdnin, které by
přineslo zcela jisté uspokojení všech spoluobčanů a úspo-
ru finančních prostředků. Stále slýchám, že to není mož-
né z určitých důvodů (především z důvdu pojištění), ale
z jiných městských částí je zřejmé, že to možné je. Ráda
bych, v rámci programu Otevřený Újezd, znala názor od-
borníků, kteří provádějí výklad zákona. Očekávala bych,
že se školská rada obrátí na ombudsmana, z žádostí
o rozbor pracovního postupu v případě, pokud by jed-
notlivá školka (nahlášení zájemci vč. zástupce učitelského
sboru) chtěla trávit čas v jiné školce (můžeme to i nazývat
školkou v přírodě, která za normálních okolností pojištěná
je), kde samozřejmě nebudou překročeny hygienické či pro-
vozní parametry školky a bude zajištěno stravování.MČ by
nevznikly jiné nadstandartní náklady, rodiče by samozřej-
mě za umístnění platila sazbu určenou MČ.

2. Financování předškolního zařízení
Druhou ožehavou rovinou je financování. Na jedné stra-

ně stojí lidé, jejichž prioritou je rozumové a efektivní
vynaložení finančních prostředků, na druhé je nej-
důležitější účelová investice bez seznámení s finanč-
ní stránkou věci (např. pan Dufek, p. Lamešová). Dru-
zí nepřipouštějí, že k této otázce se mohou ozvat a vy-
jádřit i ostatní spoluobčané, kterých se to přímo netýká.
Obě skupiny souhlasí s názorem, že školství je ne-
zisková a potřebná součást společenského života.

Financování školek je financováno prostřednictvím
Magistrátu (dle počtu žáků), příspěvků od rodičů a MČ.
Rodiče se na financování mají podílet až do výše 50%
provozních nákladů (v blízkém budoucnu se uvažuje
o zpřísnění), ovšem nezapomeňme, že ze zmíněného
počtu jsou od poplatku osvobozeni rodiče předškoláku
a dětí s odkladem školní docházky (v letošním roce to
bylo 160 dětí). Z tohoto můžem dojít k vypočtu, že na-
příklad v MŠ Čentická (kam chodí mé děti) je cca 30 pla-
tících x 600 Kč , což odpovídá částce cca 18.000 Kč.
Kolik činí skutečné náklady (nezahrňují se mzdové a in-
vestiční), které obsahují teplo, vodu, úklidové pro-
středky, pracovní pomůcky, prádelnu, nádobí, opravy,
školení pedagogů, telefony, odpadky, hračky, hygienické
prostředky, údržbu zahrady. Kolika finančními pro-
středky se na provozu podílí obec? Pokud se zvýší vý-
daje, nezvýší se spoluúčast rodičů a do jaké výše? Má
obec prostředky, aby se kvalita vzdělávání neodrazila
v kvantitě? Chybí mi vyjádření ředitelů, učitelů s projekty,
které by skutečně posunuly vzdělávání do jiné katego-
rie, které současná doba potřebuje.Toto považuji za účel-
ně vynaložené prostředky. Myslím si, že je zde dost otá-
zek, které se týkají všech spoluobčanů, tudíž tyto sku-
tučnosti by se měli projednávat na zastupitelstvu, kte-
ré zřejmě obec nepotřebuje, neb bylo již 2 krát odvola-
né z důvodu žádných bodů v jednacím řádě.

3. Přijímací řízení do MŠ
Z Újezdského zpravodeje, víme, že jsou zde nastave-
né podmínky pro příjetí, schválené radou (převzaté z dob
minulých), ale již zde chybí vyjádření ombudsmana,
který se k tomuto problému vyjádřil. Jedinou jistotou je,
že příjimací řízení je v kompetenci ředitelek MŠ.

O dalším vývoji se snad brzy dozvíme, i když jiné
informace z radnice se dají vydávat mimořádně.

4. Rovina nezávislého rodiče
Tento bod bude nejstručnější, neb jde o mé subjektivní
pocity vyplývající z článku pí Lamešové. Délku dovole-
né a studijního volna neovlivníme, je jen otázkou jakým
způsobem bude zajišťovaná zbývající výuka. Je omlu-
va e-mailem řádná, když to školkový řád neumožňuje?
Je vhodné, aby učitelé svůj čas věnovali korespondenci,
zatímco děti by byli bezprizorní?

Pani ředitelka učinila také chyby, například provoz
školky v nepřítomnosti dětí, pokud se děti musí dosta-
vit do 8 hodin, ale to už není předmětem tohoto pří-
spěvku.

Děkuji za prostor
Dagmar Šulcová



P O Z V Á N K A
DEN MATEK PRO SENIORY

KSOZ Sekce pro občanské záležitosti v Újezdě
nad Lesy zve všechny seniory na posezení ke Dni
matek, které pořádáme

v sobotu 7. 5. 2011 od 14.00 hod.
v jídelně Masarykovy ZŠ v Polesné ulici

K posezení jsme Vám připravili kulturní program,
ve kterém se Vám představí děti a mládež naší

městské části a k tomu hudební program
k poslechu i k tanci s občerstvením.

Všichni jste srdečně zváni a my se budeme těšit
na chvíle strávené ve vaší společnosti.

KSOZ
Sekce pro občanské záležitosti
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P O Z V Á N K A
pro naše přátele a občany i občánky Újezda nad Lesy

NA VÝLET do překrásného historického města

Český Krumlov, na hvězdárnu Kleť a do maleb-
ného Pošumaví. Odjezd v sobotu 21. 5. 2011
v 7:00 hodin od Lidlu. Přihlášky př. Vacková
281 972 364 (př. Líznerová na tel. 281 972 219).
Záloha 150 Kč, děti poloviční cena.
Prosíme, sledujte vývěsky.

Na shledanou s Vámi se těší ☺
� Český svaz zahrádkářů ZO Újezd nad Lesy �

Sdružení důchodců a SPCCH v Újezdě nad Lesy

zvou na PŘEDNÁŠKU
paní Dr. Jarolímkové

– novinářky a historičky na téma:

o Praze „CO V PRŮVODCÍCH NEBÝVÁ“
a historie obecně „CO SE V UČEBNICÍCH

NEDOČTEME“ aneb „Zajímavosti a záhadologie“,

která se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2011
od 15.00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Český červený kříž

pořádá zájezd do Polska Kudowa
dne 21. května 2011.

Odjezd od Štangla v 5:00 hod.
Cena zájezdu: 200 Kč

Přihlášky na tel: 281 970 138, pí Zajacová
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELU
Základní organizace
Praha 9 – Újezd nad Lesy
Sudějovická 1162
Tel. 774 24 22 04

Vážení přátelé chlupáčů,
opeřenců a dobré zábavy,
na základě Vašich dotazů ohledně pro-
gramu připravované akce Vám jej sdělujeme:

„I. Pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy“
aneb „Prázdniny končí, ale my si to ještě užijeme“
proběhne 3. září 2011 na Multifunkčním hřišti v Praze 9 -
Újezd nad Lesy, ul. Čentická.

Akce je zaměřena na pobavení hlavně dětí, ale i do-
spělých. Vystavující dítě vyplní přihlášku (viz str. 2, nebo
pro ty, kteří mají internet na webu:
http://www.cschpraha9ujezdnadlesy.websnadno.cz.)
do konkrétní soutěžní kategorie a odešle jí na adresu naší
ZO ČSCH nebo na uvedený mail. Přihlášky můžete zasí-
lat již nyní (místní děti si tím zajistí přednost).

Svého vystavovaného oblíbence přinese každý soutě-
žící v kleci s plným dnem, ať již je členem ČSCH či nikoli.
Zvířata zhodnotí posuzovatelé a na závěr vítězným mla-
dým chovatelům (věk 4 – 17 let) předají poháry a ceny.
(Pejsky nelze hlásit, z důvodu zákazu vstupu na hřiště
a nemožnosti zajistit předepsanou čistotu prostoru
po skončení akce, jak je uvedeno ve stanovách ČSCH.)
Přinést mohou děti jak zvíře s rodokmenem ČSCH, tak
i bez rodokmenu, kroužkované i nekroužkované např.: za-
krslý králík, zakrslý králík beran (s ušima dolů), střední
a velká plemena králíků, kočky, exoty, kanáry, další ptactvo,
osmáky, veverky, morčata, křečky, myšky, želvy, atd…
Dále budou připraveny disciplíny s chovatelskou tématikou,
kde děti získají za každý splněný úkol razítko a po splnění
všech úkolů i drobnou odměnu.Pokud budou mít děti šikovné
zvířátko, které umí něco neobvyklého, přihlásí ho do katego-
rie „zvířecích dovedností“. Dále již nyní posílejte napsaný
hezký příběh o zvířátku, každý měsíc je vždy vyhodno-
tíme a 3. 9. 2011 bude vyhlášen vítěz i této kategorie.
Připravené soutěže:
1. kategorie vítězů zvířat s rodokmenem ČSCH
2. kategorie vítězů zvířat bez rodokmenu ČSCH
3. kategorie dětských chovatelských vědomostí
4. kategorie zvířecích neobvyklých dovedností
5. kategorie „nejhezčí příběh o zvířátku“ (zaslat předem,

můžete už nyní)
6. kategorie „namaluj zvířátko“, řekni básničku o zvířátku

nebo „vymodeluj zvířátko“, atd.
Pro všechny návštěvníky akce bude připravena expozice za-
krslých králíků a exotů, atd., dále burza zvířat, kdy z okolních ZO
ČSCH přivezou chovatelé ve vlastních klecích prodejná zvířata.
Ceny zvířat budou cca poloviční než v prodejnách se zvířaty.

Dále uvidíte soutěžní disciplínu tzv.: „Králičí hop“ a bu-
dete moci sledovat, jak je možné naučit králíka skákat přes
překážky. Ostatní bude překvapením.

Marcela Lamešová
e-mail: marcela.lamesova@seznam.cz

Přihláška na soutěž je k vyzvednutí na podatelně ÚMČ
Praha 21 nebo si jí můžete stáhnout na www.praha21.cz
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DOBRÁ CESTA o. s. 
Ob anské sdružení pro všechny 

 

Ob anské sdružení DOBRÁ CESTA o.s. je nestátní 
nezisková organizace, jejíž hlavní inností je zejména 
bezplatné  poradenství v sociální a pracovn -právní 
oblasti ve spolupráci s odborníky z ad právník ,
a psycholog .

V rámci svých aktivit sdružení poskytuje:

Bezplatné poradenství v oblasti pracovních vztah
a krizových situacích  
Pomoc erstvým absolvent m p i vstupu do 
pracovního procesu 
Pomoc p i komunikaci se státní správou – sociální 
dávky, podpora v nezam stnanosti 

 

Jsme tu, abychom Vám pomohli, když jiní necht jí. 
 

Kontakt:
Email: redakce@dobra-cesta.cz
Mob: +420 775 586 956 
www: www.dobra-cesta.cz

Je správné pomáhat druhým … 



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

pořádá 6. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Datum: neděle 15. 5. 2011.
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově.
Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261
do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, nebo metro B stanice Palmovka
a odtud autobus č. 109 do stejné zastávky Blatov nebo vlakem
do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut. Z autobusové zastávky
bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve směru jízdy auto-
busu, u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Sto-
dola a odtud značeno cca 300 m ke startu.
Přihlášky: na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut
před startem příslušné kategorie.
Startovné: 10 Kč předžactvo a žactvo, 30 Kč dorost a dospělí.
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou
k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost. je dovolen start zá-
vodníka pouze v jedné kategorii!
Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2011.
V kategorii Přípravka III mohou startovat i mladší závodníci, pokud
chtějí být započítáni do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2011.
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno.
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží me-
daile, poháry a ceny od sponzorů závodu. Kategorie broučci a be-
rušky nebude vyhlašována, závodníci obdrží drobné ceny ihned
po doběhu kategoprie.
Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení.
V místě startu bude možné zakoupit občerstvení.
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní
sportovní oblečení fy Joky.
KATEGORIE:

info: Zuzana Olšanová mail: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607148116
info: Martin Olšan mail: olsan.martin@email.cz, telefon: 723067675
info: Barbora Blzenská mail: Plzenska@spojstav.cz, telefon 777636210

20

ZVEME VÁS

Městská policie hl.m. Prahy zve občany na

PŘEDNÁŠKU s diskusí na téma:

• Stav kriminality v Praze

- statistika za rok 2010

• Spolupráce obce a občanů s Policií ČR

a obecní policií

• Konkrétní preventivní opatření občanů

(zabezpečení bytů, domů, automobilů)

• Zásady bezpečného chování

• Pocit bezpečí

• Závěr a diskuse

Přednáška se bude konat v úterý

19. 4. 2011 od 15.00 hodin v obřadní síni

ÚMČ Praha 21. Přednášet budou zkušení

policisté z praxe za použití promítaných

materiálů.

JUDr. Pavel Kocábek a Bc. Radek Vymyslický

Útvar situační prevence MP hl. m.Prahy

Taneční skupina GRIP pořádající II.ročník

Újezdské taneční přehlídky
hledá zájemce, kteří by se rádi se svým tanečním
vystoupením podíleli na této společenské akci!!!

• styl tanečního vystoupení není omezen (jazz, mo-
derna, hip hop, disco, country, společenské tance, ...)

• určeno pro tanečníky všech věkových kategorií
(0 – 100+ :o))

• akce se mohou zúčastnit skupiny všech velikostí,
páry i jednotlivci

• délka vystoupení není omezena
• termín přehlídky je plánován na červen 2011

!!! Taneční zkušenosti nerozhodují,
hlavní je nadšení a radost z pohybu !!!

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na email
Ambra.Ujezd@centrum.cz
nebo Lenka.Murtingerova@centrum.cz
nebo nejlépe přijďte osobně na jakýkoliv trénink
tanečního kroužku Ambra,
který se koná každý čtvrtek
od 18 h do 19:45 h
v malé tělocvičně
základní školy
v Polesné ulici 1690.

Těšíme se na vás!

přípravka I - dívky 2004, 2005 300 m 9:00
přípravka I - chlapci 2004, 2005 300 m 9:10
přípravka II - dívky 2002, 2003 300 m 9:20
přípravka II - chlapci 2002, 2003 300 m 9:30
přípravka III dívky 2000, 2001 * 800 m 9:40
přípravka III chlapci 2000, 2001 * 800 m 9:50
berušky do 3 let 2008 a mladší 50 m 10:00
broučci do 3 let 2008 a mladší 50 m 10:10
berušky 4 - 5 let 2006, 2007 100 m 10:20
broučci 4 - 5 let 2006, 2007 100 m 10:30

vyhlášení I. bloku 10:40
mladší žákyně 1998, 1999 800 m 11:00
mladší žáci 1998, 1999 800 m 11:10
starší žákyně 1996, 1997 1600 m 11:20
starší žáci 1996, 1997 1600 m 11:20

vyhlášení II. bloku 11:40
dorostenci 1994, 1995 3300 m 12:00
dorostenky 1994, 1995 3300 m 12:00
ženy A do 34 let včetně 1993 - 1977 3300 m 12:00
ženy B 35 let a více 1976 a starší 3300 m 12:00

muži A do 39 let včetně 1993 - 1972 5500 m 12:30
muži B 40-49 let 1971 - 1962 5500 m 12:30
muži C 50-59 let 1961 - 1952 5500 m 12:30
Muži D 60 let a více 1951 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku po doběhnutí hlavního závodu
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Svaz postižených civilizačními chorobami
v Újezdě nad Lesy

zve všechny zájemce

na „Jarní vycházku do obory
k letohrádku Hvězda“

a možná i něco navíc.
Sejdeme se

ve čtvrtek 21. dubna 2011 v 9.30 hodin
u stanice metra na Černém Mostě

Těšíme se na všechny účastníky

POZVÁNKA NA CVIČENÍ SHAOLIN K U N G – FU
Jedná se o tradiční cvičení Shaolin pro děti, dospělé a rodiče s dětmi. Vhodné
pro začátečníky. Cvičení zlepšuje koordinaci pohybu, soustředění, posiluje
obranyschopnost organismu a co je hlavní, cvičí se pro RADOST.
Kde: MŠ Sibřina, Říčanská 100, Praha – východ, po. 17:30 – 19:00 hod.,
nábor každé pondělí v uvedených hodinách
Více informací na tel: 605 743 834, učitel KUNG-FU Václav Šmakal

KULTURA

Zaříkávač
Ve stínu gilotiny
Třpytilka, ozdůbková víla
Slávka, radovánková víla
Apolenka, módní víla

PRO DĚTI
autor dílo autor dílo

PPŘŘÍÍRRŮŮSSTTKKYY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Scott, Michael
Reid, Sue
Meadows, Daisy
Meadows, Daisy
Meadows, Daisy

Jasmínka, dárková víla                          
Třešínka, dortíková víla                         
Melodie, hudební víla                            
Nazdar, Národní divadlo                       
Tajemství země Drúún 4.                 

Meadows, Daisy
Meadows, Daisy
Meadows, Daisy
Flídrová, Dana
Abbott, Tony
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Klánovické fórum, nadační fond, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100, IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na duben 2011
Neděle 3. 4. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - DRÁTOVÁNÍ
V tomto kursu se naučíte šestiúhelníkový výplet, vhodný pro nádoby, které se rozšiřují. Sebou nádobu na opletení. Cena  250 Kč. Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz                                                        
Pondělí 4. 4. 2011 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ  KATEŘINY FANTÍKOVÉ A LENKY HOŠKOVÉ
Obě autorky vystavují olejomalby, Kateřina abstrakce, Lenka krajiny. Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.
Pondělí 4. 4. 2011, 19.30 BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Od svého vzniku si našla příznivce nejenom mezi účinkujícími hudebníky, ale co je zvlášť potěšitelné
i mezi diváky. Pokud máte rádi blues, nebo se chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může
být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí,
aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky
ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se koná každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.
Čtvrtek 7. 4. 2011, 19.30 KINO –   PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA 
Francie / 2010/ komedie / 103 min / titulky / přístupný / Francois Ozon. Hrají: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Suzanne, spořádaná hospodyňka
a oddaná manželka továrníka Pujola se nečekaně ocitá ve vedení továrny a k všeobecnému překvapení se ukazuje jako žena činu a zdravého rozumu.
Když se ale Robert vrací odpočatý a ve formě zpět, situace se komplikuje…

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz

PRO DOSPĚLÉ 
autor dílo

PRO DOSPĚLÉ 
autor dílo

PŮJČOVNÍ DOBA:

Pondělí 10.00 - 12.30
13.00 - 18.00

Středa 10.00 - 12.30
13.00 - 17.00 

Pátek 10.00 - 12.30
13.00 - 16.00

Polední přestávka: 
12.30 - 13.00

ADRESA:

Staroújezdská 2300 
190 16  Praha 9
Újezd nad Lesy

tel.: 281 866 828

mlkpraha21@seznam.cz
www.mlkpraha21.knihovna.info

Jitka Kašparová, knihovnice

Logue, Mark
Palov, Chloe
Scott, Manda
Wilson, F.Paul
Fitzpatrick, Becca
Palmer, Alec
Okpara, Tina
Reich, Helena
Červeňák, Juraj
Cartland, Barbara
Tepperwein, Kurt
Donutil, Miroslav
Doherty, P.C.
Grasso, Patricia
Monyová, Simona
Ulč, Ota
Cusset, Catherine
Gardner, Erle Stanley
Pospíšilová, Marie

Králova řeč
Ohnivé kameny
Boudica: Ve znamení hada
Pevnost
Crescendo
Ztracené město
Cena mého života
Mokrý hrob
Brána Irkally
Hon na manžela
Aktivní vnímání
60 uzlíků na provázku života
Ve službách hyení bohyně
Kouzlo nevinnosti
Citová divočina
Z Hongkongu na ostrov, který nebyl
Skvělá budoucnost
Vrány nedovedou počítat
Zločiny mezi obrazy

Knapp, Robert
Low, Robert
Cussler, Clive
Clark, Carol
Preston, Douglas J.
Parker, Robert
Parker, T. Jefferson
James, Peter
Lévy, Justine
Michaels, Fern
Cole, Martina
Christopher, Paul
Wagner, Jan
Pavlík, Václav
Clark, Mary
Miller, Andrew
Dekker, Ted
Stevens, Chevy
Káš, Svatopluk
Blómkvist, Stella
Jebreal, Rula

Hrabě von Stauffenberg
Velrybí cesta
Tiché moře
Bouře
Kráter
Dvojí hra
Železná řeka
Dokonalá vražda
Nic vážného
Manželská hra
Těla na prodej
Trůn templářů
Mlčení
Odvážné vize
Někdo tě hlídá
Sněženky
Sběratel nevěst
Stále nezvěstná
O lékařích znovu vesele i vážně
Falešný svědek
Miral

Pospíšilová, Zuzana
Melounová, Ivanka
Rothballer, Michael
Parigger, Harald
Neubauerová, Annette
Holler, Renée
Meister, Marion
Kolloch, Brigitte
Brehme, Julie
Crummenerl, Rainer
Rudel, Imke

Fánkova dobrodružství                     
Čtení před spaním                             
Vlast draků                                        
Zrada na královském dvoře              
V moci alchymie                               
Císař v ohrožení                                
Hana a profesor Pavlík                      
O čem si kočky povídají                   
Psí trampoty                                      
Džungle                                             
Pyramidy                                           

PRO DĚTI
autor dílo
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program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz

Neděle 10. 4. 2011, od 13 hod. VELIKONOČNÍ JARMARK - a jaro je již tady…
Přijďte přivítat jaro do parku KC Beseda. Program pro děti i dospělé návštěvníky. 
KRŮTÍ HODY a soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU. Velikonoční a jarní aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka, velikonoční perníčky,
výrobky z chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních Počernic, pomlázky a tradiční jarní osení, keramika, ukázka netradiční výroby kraslic. 
Doprovodný program: Vystoupení folklórní skupiny
14.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro děti pod vedením Markéty Tondlové
16.00 Filmové představení GULLIVEROVY CESTY - USA / 2010 / dobrodružná komedie / 84 min / dabing / přístupný
/ Rob Letterman, Hrají: Jack Black, Emily Blunt. Obrovské dobrodružství v malém světě - Gulliver během výpravy na Bermudy  ztroskotá a dostane se
do dosud neobjevené země Liliputánů...

II. ročník soutěže „O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU“
10.4.. - 11.00 - 13.00 přineste  své výborné velikonoční nádivky k ochutnání do KC Beseda,kde odborná porota vybere první tři nejchutnější. 
15.00 – vyhlášení a odměnění vítězů.

Pondělí 11. 4. 2011, 19.30 KINO - OPRAVDOVÁ KURÁŽ
USA / 2010 / western / 109 min / titulky / od 12 let / Joel Coen, Ethan Coen. Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon
Odplata si nakonec cestu najde. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Podle stejnojmenného románu Charlese Portise.
Až na kost obnažené emoce, černý humor, bizarní momenty a syrová brutální realita ve filmu nejúspěšnějších hollywoodských bratrů.

Čtvrtek 14. 4. 2011, 19.30 KINO –  127 HODIN
USA / VB / 2010 / drama / 93 min / titulky / od 12 let / Danny Boyle. Hrají: James Franco, Kate Mara. Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.V dubnu
2003 se 26-letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se
znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. 

Pátek 15. 4. 2011, 19.30 KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – SMĚJÍCÍ SE BESTIE
Humoristický občasník tentokrát na téma Smějící se bestie: Zdravotní klaun – Rudá Soňa – kvíz show – módní přehlídka –  radio Opruz FM – chvilka
meditace –  okénko Husákových dětí – písňové parodie – přestávka s klíšťátky – cirkus Normále – dechová kapela Klimakterianka – mluvící mrkev – pocta
Felixi Holzmannovi – miss mokré kalhoty... Účinkují: Jan Nejedlý, Alena Skutilová, Dáša Lálová, Alena Nejedlá, Alexandr Skutil, Mates Nádassy, Věra Dumková,
Jitka Jírová, Ivana Machová a další hosté. Tento pořad neobsahuje žádné vtipy o viagře, Alláhovi, odsunu Němců, siamských dvojčatech, DPH ani o panu
Ženíškovi. Vhodné i pro kardiaky. Vstupné 50 Kč.

Neděle 17. 4. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
- na kursu si vyrobíte vajíčko a zajíčka z pedigu. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 21. 4. 2011, 17.30  KINO - FIMFÁRUM - do třetice všeho dobrého
SR, ČR / 2010 / animovaný / 75 min / přístupný / Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup. Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot.
Roztomilé pohádkové variace Jana Wericha potěší malé i velké diváky.

Středa 20. 4. 2011, 19.30 DIVADLO - ROZPUSTILÉ HOLKY VE ŠKOLE
Autor Rudolf Kafka.  Hraje OCHOTNICKÝ SPOLEK KLÁNOVICKÝCH (nejen) UČITELŮ. V roce 1896 uvedli herci Národního divadla na Žofíně tuto lehkou
komedii ze školního prostředí. V roce 1917 ji v Besedě sehrála parta klánovických ochotníků. A jiná parta klánovických ochotníků se v roce 2011 pokusí
vstoupit téměř do stejné řeky. Přijďte se podívat, co se za těch 100 let ve školství změnilo a co je věčné.

Středa 27. 4. 2011, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY PROTI PLÁČI
V tomto převážně maňáskovém představení obveselují herci uplakanou muchomůrku moderními pohádkami O nebeské slepičce a O pejskovi, který si přál
květovanou záclonku. Přitom si ještě stihnou popovídat s dětmi, i když se jim do toho občas plete rozpustilá žížala Žoužela.
Čtvrtek 28. 4. 2011, 19.30 KINO – NICKYHO RODINA
ČR / 2011 / 102 min / drama/ přístupný / Matej Mináč. Hrají: Michal Slaný, Klára Issová, Joe Schlesinger. Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním
poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.

Neděle 1. 5. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší české sklo. Šperky podle Vaší fantazie. Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo
paměťový drát. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Středa 4. 5. 2011, 19.30 KONCERT – LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s převážně americkými
muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho syn Ladislav "Vajco" Déczi. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského
folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně
zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Ve své tvorbě se oprošťuje od všeho nedůležitého přikrášlování a rád si dělá legraci
z uhlazených, navoněných a napomádovaných komerčních zpěváků a hudebníků. I proto bývají jeho vystoupení vyhledávanými kulturními událostmi, o nichž
se pak ještě dlouho hovoří. Českým filmovým divákům je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981.
Vstupné: 280 Kč

REZERVACE A CENY VSTUPENEK
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění

slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), 
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB  během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté

nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena
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PLÁN AKCÍ
DUBEN 2011

1. třídy UNICEF, projektové dny – NS Klánovický les
2. třídy UNICEF, projektové dny – NS Klánovický les
3. třídy UNICEF, projektové dny – NS Klánovický les
4. třídy UNICEF, projektové dny – NS Klánovický les
5. třídy UNICEF, projektové dny – NS Klánovický les

Duben - Pohádkový svět v Masarykově základní škole
1. Společně se zúčastníme návštěvy divadla Gong (7. 4. 2011) nebo po-

zveme loutkové divadlo do školy. 
2. Vysvětlíme si, co je pojem divadlo,seznámíme se s historií českých

divadel a kostýmů, hledáme v encyklopediích a v časopisech nej-
známější a světové herce minulosti a současnosti 

3. Výtvarně ztvárníme postavičky z divadel, kresbami vyzdobíme třídy
školní družiny, pokusíme si vyrobit loutku nebo maňáska. 

4. Zkusíme vyrobit kulisy z kartonového papíru nebo kresbou na velký  papír. 
5. Nacvičíme si divadelní hru, kterou přehrajeme svým kamarádům

po družinách,eventuelně rodičům nebo dětem z mateřské školky. 
6. Napíšeme hodnocení, jak se nám líbilo nacvičené divadlo a uveřejníme ho ve zpravodaji. 

Vzpomínkové shromáždění u busty TGM
Dne 7. 3. se družinové děti zúčastnily vzpomínkové
akce u busty T. G. Masaryka. Vážený pan Miloš
Schmidt, PŘEDSEDA Újezdského muzea, přednesl
velmi pěkně řeč o životním postoji našeho prvního pre-
zidenta. Děti zaujal svým poutavým vyprávěním od za-
čátku až do konce svého proslovu. V družině děti na-
kreslily několik obrázků. 

Divadlo Gong: Dobrodružství Toma Sawyera
Školní družina navštívila v pondělí 7. března v divadle Gong před-
stavení " Dobrodružství Toma Sawyera". Představení se všem líbilo,
všichni odjížděli dobře naladěni díky nezapomenutelným humorným
scénkám Toma, jeho bratra Sida, kamaráda Hucka a spolužačky Becky.
Byla taktéž výborně zvládnuta organizace představení, a to zásluhou

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – DUBEN 2011
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paní Mrkvičkové a Honzy Macouna a také díky na-
šemu panu řidiči Kuthanovi. Děkujeme všem za ne-
všední zážitek. 

Ostatní akce
V rámci dubna – měsíce bezpečnosti  proběhla celo-
družinová akce o bezpečnosti dětí v každodenním praž-
ském provozu. Na závěr uspořádáme maraton ve hře
v pexeso.

Všem děkujeme za účast na sběru papíru. Též děku-
jeme za podporu na akci školní burzy.

II. ŠKOLNÍ PLES
4. března se v Polyfunkčním domě konal II. Školní ples, jehož hlavními organizátory byly
Masarykova ZŠ a Tanečni studio Style. Ples zahájil pan ředitel Miroslav Kurka a jako po-
děkování předal květiny paní Heleně Wojdylové za spolupráci při organizaci plesu. K tanci
a poslechu hrála pětičlenná hudební skupina Šarm. Během večera vystoupila se svým pro-
gramem děvčata ze školního tanečního klubu a všichni přítomní rádi zhlédli ukázky stan-
dartních a latinsko – amerických tanců v podání tanečních mistrů.
Celý večer se nesl ve víru tance – bylo znát, že většina přítomných párů dochází na pravi-
delné lekce do tanečních kurzů, a tak waltz, valčík, polka, rumba, cha – cha, jive, charleston
a twist nebyly žádný problém. V druhé polovině večera se mnozí potěšili výhrou v tombole.

III. ŠKOLNÍ BAZAR
24. února se v divadelním sále na I.stupni  ZŠ uskutečnil III. Školní bazar. Prodávaly se zde použité věci, které
jsme dostali od rodičů našich žáků a újezdských spoluobčanů. Výtěžek z tohoto bazaru bude použit pro potřeby
žáků I. stupně. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří tuto akci finančně podpořili a mamince paní Romaně Liškové za odvoz ne-
prodaných věcí do sběrného místa k dalšímu charitativnímu účelu.

ZE ŠKOLY A ŠKOLEK
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ŠKOLKA ROHOŽNÍK
Milí čtenáři zpravodaje,

jaro se nám rozbíhá, však si ho již po té mrazivé zimě zasloužíme.
Na zahrádce mateřské školy již vyrážejí první poslové jara, pozorujeme
broučky a těšíme se na hrátky na sluníčku.

Dlouhou zimu jsme si zpestřovali různými aktivitami. Před zápisem
našich předškoláků jsme navštívili  ZŠ a naopak školáci s p. uč. Janou-
šovou přišli za námi. Společně jsme si zazpívali, plnili úkoly a školáci se
tak na chvíli vrátili do školkových let.

O zvířátkách a ptácích v zimě, jak se o ně starat, nám povídali členové
střediska Lesy hl. m. Prahy. 

Na sklonku zimy nás vždy očekává masopustní období. Nechybělo
ani u nás, a protože si letos v rámci Školního vzdělávacího programu
vyprávíme o profesích, školka se hemžila kuchaři, vojáky, tanečnicemi,
lékaři, opraváři…/děkujeme rodičům za přípravu/.  

V současné době si hrajeme na švadleny, krejčí. Děti si z domova při-
nášely vše, co k tomu je potřeba. Starší děti si zkoušely i přišití knoflíku,
někteří přinesly i různé ruční práce z domova.   

Jsme rády, když se do naší práce v rámci letošního školního vzdělá-
vacího programu aktivně zapojují rodiče. S dětmi doma připravují a vy-
rábí různé pomůcky a výrobky, které pak vystavujeme a zdobíme si
s nimi třídy. Věnují tak dětem svůj čas a to je to nejcennější, jak můžou
vztah se svými dětmi upevnit.

Milým zpestřením bylo divadlo /zahrála nám maminka Ludvíka se
svými divadelními kolegy/, které díky profesionálnímu výkonu a krásným
kulisám oživilo dopoledne ve školičce.

Všem rodičům moc děkujeme za zájem o dění v mateřince a patří jim
za to velký dík.

Přejeme krásné a sluníčkem prohřáté jaro.
Kolektiv MŠ Rohožník  

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový rok začal pro nás malé velmi krásně. Záplava bílého nadělení nás

denně lákala k veselým hrám na zahradě. Bobování, koulování, tvoření
stop a obrazců ve sněhu a stavby sněhuláků patřily neoddělitelně po ně-
kolik týdnů do dopoledního programu v mateřince.

Zažili jsme i pár příjemných zpestření „všedních dnů“. Díky ochotě
a vstřícnosti maminek našich kamarádek Kačenky Malinské a Emičky
Tlustošové jsme měli možnost poznat a popovídat si o práci švadleny

ZE ŠKOLY A ŠKOLEK

ŠKOLNÍ DRUŽINA  - JARO
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a zdravotní sestry. (Obr.1) U Kačenky jsme byli doma a mohli si prohléd-
nout vše, co švadlena k výkonu práce potřebuje. Zdravotní sestra k nám
do školy přišla ve stejnokroji a nezapomněla ani na pomůcky, které v za-
městnání využívá. Každý z nás si stetoskopem poslechl vlastní srdíčko,
prohlédl si zblízka injekci (pochopitelně bez jehly), pozoroval odborné za-
vázání rány a mohl si nechat změřit krevní tlak. Na závěr návštěvy ma-
minka odpověděla na naše leckdy všetečné otázky. Bylo to super!
I dvě oddychová odpoledne neměla chybu. V únoru jsme s maminkou
Vašíka Brádlera  zápolili s výtvarnou hmotou Fimo. Této akce se účastnili
i další maminky a pomáhali nám s výrobou korálků, knoflíků, náramků
a jiných šperků. Koncem března jsme se vydováděli na již tradičním se-

tkání v keramické dílně. Rodiče opět ukázali, po kom jsme zdědili naší šikovnost.
A ještě jedna novinka! Ke konci února jsme prožili tak trochu den naopak. Maminka Andrejky Šulcová pojala

den oslavy narozenin své dcery velmi netradičně. Ve vlastní režii uspořádala v MŠ „Indiánský den“. V dopoled-
ních hodinách se naše velké kamarádky proměnily v zajatce indiánů a musely za ně plnit náročné úkoly. Odpo-
ledne jsme si společně připravili chutnou svačinu (obr. 2)– samozřejmě i s dortem. Den to byl opravdu nádherný. 

Nesmíme zapomenout ani na tradiční karneva-
lové dopoledne (obr. 3). Sami jsme si vyzdobili třídy,
převlékli se do maškarních přestrojení a hurá
do tance a soutěžení. Všichni jsme se náramně po-
bavili – hlavně nad převleky našich učitelek.

V polovině března jsme navštívili Staré hrady.
Čekala nás zde malá zoologická zahrada i diva-
delní představení. Výlet se nám všem velmi líbil.

A samozřejmě v měsících únoru a březnu se
rozhodovali rodiče nejmladších kamarádů, kam
přihlásit svou ratolest k předškolnímu vzdělávání
– ať již při dnech otevřených dveří, či při zápisu
do MŠ v Újezdě nad Lesy. Ať si vyberou které-
koli předškolní zařízení v našem obvodě, držíme
jim palce, ať jsou tak spokojené, jako my v naší
mateřince. Více informací o nás najdete na we-
bových stránkách – včetně fotogalerie.

kamarádi z 1. mateřské školy

SPORT

Halové přebory Prahy mladšího žactva ročníky 99-98
se konali ve čtvrtek 24. 2. 2011 v hale Otakara Jande-
ry v Pražské Stromovce.Účast našich borců nebyla ve-
liká, o to bylo větší překvapení, že se čtyřmi startující-
mi, vezeme domů čtyři medaile. Závodníci absolvovali
několik disciplín a všichni pokut nebrali medaili se umís-
tili do desátého místa, což je opravdu skvělý výsledek!

Závody začaly skokem do dálky chlapců, soutěže se
zúčastnili dva naši hoši. Tato disciplína jim nevyšla jak
by si přáli. Matěj Běhounek měl smůlu, ani jeden skok
nebyl podle jeho schopností, skokem 4,04 skončil na de-
sátém místě, což je daleko za jeho osobním rekordem,
ale je to sport a příště to určitě vyjde. Jakub Wágner se
skokem 4,29, svým osobním rekordem dostal do užší-
ho finále, ale tam se již nezlepšil a zůstal celkově na še-

stém místě, ale i to je slušný výsledek.
Další disciplínou byl běh na 60m, první běžela děv-

čata, za nás startovala Jana Santolíková. Běžela ve dru-
hém rozběhu, kde byla druhá a časem 9,23 se zařadi-
la na celkově 10. místo z 29 startujících. Jana si v této
disciplíně též udělala svůj osobní rekord.

Potom byl na řadě běh na 60m chlapců, Jakub Erben
doběhl ve svém rozběhu šestý. Velkou radost nám udě-
lal Matěj Běhounek, který ve svém běhu byl druhý a skvě-
lým časem 8,57 bral stříbro. Celkový počet závodníků
na 60 m bylo 30 chlapců.

Běh na 300 m, byl již v naší režii,  Matěj Běhou-
nek nedal soupeřům nejmenší šanci a časem 46,12
s velkým náskokem (druhý čas 47,31)si doběhl pro
titul přeborníka Prahy, Jakub Wágner se umístil na

NAŠI MLADÍ ATLETI, NÁM OPĚT UDĚLALI RADOST
ŠSK- Újezd nad Lesy
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Tak už je to tady, jarní část fotbalové sezóny 2010-2011 začala!

Veškeré informace, podrobnosti k utkáním , sestavy, zprávy z fotbalových utkání mládeže a do-
spělých a další informace k dění v klubu  naleznete na www.fkujezd.cz.
Rád  bych Vás prostřednictvím zpravodaje  informoval o tom, že náš fotbalový klub FK Újezd nad Lesy

založil na podzim roku 2010 novou fotbalovou školku, která je vhodná již pro čtyřleté děti. Veškeré
informace o této fotbalové školce se můžete dozvědět na tel. 775 928 062 u sl. Lucie Křelinové.

Do našich řad také rádi uvítáme děti, kterým je pět let a mají zájem hrát již ve fotbale soutěže, ale bohužel je
ještě kvůli věku nelze registrovat. Tyto děti hrají soutěž s ostatními týmy z okolí zvanou MINISTAR, tréninky tě-
chto dětí budou probíhat ve stejné dny jako fotbalová školka.

Dále doplňujeme hráče do všech mládežnických kategorií od ročníku narození 2005 až po dorostence, veš-
keré kontakty do jednotlivých mládežnických týmů najdete na www.fkujezd.cz v sekci kontakty.

Roman Mruvčinský

SOKOL BĚCHOVICE
IN-LINE oddíl Sokola Běchovice II. se dne 19. 2. 2011 zúčastnil Mezinárodního

halového mistrovství České republiky, které se konalo na Výstavišti v Letňanech
a bylo pro náš oddíl velmi úspěšné. Na start nastoupilo 11 našich dětí a z toho
6 vystoupalo na stupně vítězů. Adélka Drábková získala 1. místo ve své kate-
gorii. Navíc v její kategorii po tuhém boji Markétka Fajkusová obsadila čtvrtou
(bramborovou) příčku. Radek Fajkus s přehledem získal stříbro a navíc jasně
porazil svého dlouholetého rivala Zdeňka Sejpala /KSB Benátky/. Vojtěch Kraus
vybojoval 3. místo a Aneta Filáčková v rámci MČR získala bronzovou medaili.
Navíc v kategorii fitness mladších, první dvě místa vybojovali Matouš Burget
a Anička Veselá. 

Na těchto závodech se projevila zimní příprava a na stupně vítězů se probo-
jovaly jen děti, které mají vzorný přístup k tréninkům a účastní se zimních tré-
ninků oddílu. Je škoda, že kvůli zranění kolena nemohl do závodů nastoupit Ro-
man Fajkus, který zde v loňském roce získal také medaili.

V každém případě se naše děti na závodech prosadily a věříme, že svoji for-
mu neztratí ani v letní sezoně, kdy se budou účastnit krom závodů v celé ČR

krásném a zároveň smolném čtvrtém místě časem 49,45.
800 m běželo celkem devět děvčat, po startu skupina
vyběhla a naší Janu Santolíkovou zavřeli u mantinelu,
po druhém kole se Janě povedlo se ze zavření vyprostit,
ale musela stahovat náskok ze zadní pozice, postup-
ně se jí neuvěřitelně dařilo náskok smazávat, až se do-
stala na druhou pozici, v cílové rovince na ní však ze-
zadu zaútočila závodnice z Kotlářky, Jana bohužel ná-
stup nezachytila a závodnici se povedlo být v cíli o dvě
setiny dříve. Jana Santolíková obsadila 3. místo časem
2:46,68 druhý čas byl 2:46,66. Přesto Jana podala vy-
nikající výkon.

Na 1500 m vyběhlo 13 chlapců, skupina běžela v
čele s naším Jakubem Erbenem, hoši zvolili jinou tak-

tiku, nikomu se nechtělo převzít vedení a tak Jakub od-
táhnul celé pole. Až tři kola před cílem se přes Jaku-
ba přehnali dva závodníci, chvíli s nimi držel kontakt,
ale po dalším kole se již náskok zvětšoval, Jakub na-
konec v sobě našel poslední síly a do cíle sprintoval,
udržel tak třetí místo a v osobním rekordu časem
5:19,09 získal bronzovou medaili. 

Závodníci Matěj Běhounek, Jana Santolíková a Jakub
Erben byli za své výkony nominováni na prestižní ha-
lové závody, meziměstské utkání, konané 6. 3. 2011
v této hale.
Všem děkujeme za skvělé výkony, držíme palce na mezi-
městském utkání a těšíme se již na jarní závody. 

Barbora Plzenská

1. místo 300 m Matěj Běhounek 3. místo 800 m Jana Santolíková 3. místo 1500 m Jakub Erben

Adéla Drábková
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i již tradiční Běchovické Korunky 2011 na naší in-line dráze sportovního areálu Na Korunce, která se bude ko-
nat i letos každou první středu v měsíci od dubna do září více informací najdete na našich webových stránkách
www.sokolbechovice.cz .

Pokud vy nebo vaše dítě má zájem vyzkoušet si tento rychlý a zajímavý sport neváhejte kontaktovat trenéra
na tel. 739737212.  Dveře do oddílu jsou otevřené každému.

Tomáš Platil, Sokol Běchovice II.

ZAHRÁDKA V DUBNU

Duben – apríl, měsíc s proměnli-
vým počasím, když píši tyto řádky je
skoro polovina března,  první krás-
ný jarní den a nechce se mi věřit, že
by se ještě zima vrátila, užili jsme si
ji nadmíru. 

A protože měsíc březen nebyl k za-
hrádkářům milostivý,  musíme vše
stihnout v dubnu. Příroda se bude
rychle probouzet, práce se nám bu-
dou kupit a nezbývá než s velkou
chutí pracovat. 

Duben je měsíc lesů, sázíme stro-
my, keře, rostliny. Měli bychom znát
jejich požadavky a také bychom
měli vědět jakou půdu a její složení
na zahradě máme. Nejlépe je, když
si necháme ze vzorku půdu určit její
typ a hodnotu pH v odborném ústa-
vu. Půdní vzorek odebíráme nejlépe
rýčem nebo kovovou trubičkou
a odebereme tu část, která je v čás-
ti kořenů rostlin či stromů.  U trávní-
ků se jedná o hloubku cca 10 cm,
v záhoně cca 20 cm, dřeviny cca
50 cm.  Vzorek vložíme do nepouži-
tého plastového sáčku a odneseme
do pedologické laboratoře. Další
možnost je, že ve specializované pro-
dejně koupíme malou testovací sadu,
kterou si můžeme určit základní
chemické složení půdy.  Většinou ta-
ková akce je pro nás zdlouhavá a ra-
ději experimentujeme a pak se diví-
me, že konečný výsledek je dalek od
krásných obrázků podle kterých
jsme rostlinu vybírali.   

Základní pravidlo je, že kupujeme
rostliny dle typu půdy a neupravuje-
me půdu dle požadavku rostliny
na typ půdy.  

Půdní typy se liší a závisí na po-
měru jednotlivých složek humusu,
jílu, písku, rašeliny, vápence. Malý
popis jak určíme laicky typ půdy.

Jílovité půdy v naší oblasti se na-
cházejí  nejvíce. Jsou hutné, špatně
propouští vodu, jsou zamokřené,
při práci s nářadím se nám na ně
lepí, v létě povrch vysychá, praská
– praskliny na polích jsou někdy tak
široké, že do nich můžeme dát ruku.
Vylepšujeme ji pískem. Do těchto
půd jsou vhodné javory, šeříky, če-
meřice, bohyšky.
Písčitá půda je lehká, dobře se
zpracovává, rychle vysychá, voda
z ní odvádí živiny. Vylepšujeme ji za-
hradním kompostem nebo hnojem.
Vhodné rostliny – mahonie, hlošina,
divizna, řebříček.
Drobtovitá půda - obsahuje kousky
kamení, vápence, je dobře propust-
ná, rychle vysychá. Je vhodná pro
velkou většinu skalniček a cibulovin,
kdoulovci, hlohu.    
Půda s vysokým podílem humusu
obsahuje velké množství organických
materiálů, dobře zadržuje vodu, ne-
vytváří hroudy, to neznamená že je
někdy dobře propustná. Zapracová-
váme do ní písek a vyhovuje větši-
ně zahradních rostlin.  

Další požadavek mají rostliny
na pH, čím nižší číslo, tím větší ky-
selost, čím vyšší tím má půdy více
vápníku viz níže. 
• pH 7 – neutrální – vhodná pro vět-
šinu zahradních rostlin
• pH 8 a více – zásaditá - nedaří se
kyselomilným rostlinám, tzv. vápe-
nostřezným
• pH 6,5-5,5 – slabě kyselá – větši-
ně rostlin slabší kyselost nedělá
problémy, pokud doplníme speciál-
ní hnojivo se stopovými prvky, pro ky-
selomilné rostliny je vhodná
• pH 5,5 a méně – ideální pro aci-
dofilní – vřesovité rostliny, zcela ne-
vhodné pro vápenomilné  

Vápnomilné rostliny – zásadité
půdy: například šeřík, zvonky, koni-
klec, divizna, tařice sklaní, šáter
plazivý, kalina obecná, mochna,
dobromysl, hořec, zlatice  

Vápenostřezné  rostliny – kyse-
lé půdy: rododendrony, azalky, vřes,
upolín, hortenzie, levisie, čechrava,
brusnice

Při výsadbě ještě musíme respek-
tovat požadavky rostlin na světlo.
Jsou rostliny, které vyžadují celoden-
ně oslunění jsou to zejména letničky,
kvetoucí trvalky, další vyžadují po-
lostín, a některé rostou i ve stínu stro-
mů, plotů, budov mezi ně patří např.
bohyška, břečťan, skimie, cesmína. 

Jak vidíte nemůžeme jen jít, kou-
pit a zasadit, vše chce své a tak Vám
při výběru přeji šťastnou ruku a ra-
dost z krásně rostoucích a kvetou-
cích rostlin. 

Na výroční členské schůzi jsem slí-
bila název přípravku na hubení mra-
venců, který se jmenuje ATAK gel na
mravence a je určen pro vnitřní
i venkovní použití (tam musíme chrá-
nit částečným přiklopením proti
vlhkosti – dešti) aplikuje se pouze
po kapičkách třeba na roh nábytku
v trase mravenčí cesty. Z mé vlast-
ní zkušenosti kapičky zabraly.
Další přípravek se jmenuje THIRAM
GRANUFLO je určen proti kadeřa-
vosti broskví, strupovitosti u hrušní
a jabloní, plísni šedé u jahodníku
a vinné révy.

Do měsíce dubna Vám přejeme
mnoho sil, elánu a radosti ze za-
hrádky, on duben je pro zahrádkáře
nejpilnější měsíc v celém roce a le-
tos to je obzvlášť pravdivé. 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Tolik odkládaná přednáška

Ing. Baiera s názvem“ Léčivá

APRÍLOVÁ ZAHRÁDKA
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moc hub a demonstrace součas-
ně rostoucích hub“ se bude konat
20. 5. 2011 od 16:00 hodin v klu-
bovně naší organizace Staroújezd-
ská 495. Těšíme se na setkání
s Vámi. 

O veškerých našich akcích bude-
te informováni ve vývěsných skříň-
kách, stránkách Zpravodaje a inter-
netových stránkách organizace
www.kvetyujezda.ic.cz. V případě
osobních dotazů na známých tele-

fonních číslech členů výboru: 
Exnerová Blanka 281 971 101
Manž. Líznerovi 281 972 219 
Vacková Jitka 281 372 364 - zájezdy
Za organizaci ČZS Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

ZAHRÁDKA V DUBNU

Vážení čtenáři, 
březen utekl jako voda, začalo nám jaro a blíží se nám velikonoční svátky. 

Připravila jsem si proto pro vás recepty k velikonocům. První recept na velikonoční
mazenec, který dělá moje teta, je opravdu výborný. Druhý recept je velikonoční
nádivka, která se také tradičně připravuje k velikonocům. 

Doufám, že vám velikonoční mazanec a nádivka budou chutnat a přeji vám
všem příjemné prožití velikonočních svátků.         

Martina Nejtková, redakce 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  MMAAZZAANNEECCVVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  MMAAZZAANNEECC

Mouku, cukry, žloutky, sůl, kůru, rozinky, mandle dáme do mísy, dále si připravíme kvásek (2 lžíce cukru, lžíci
mouky, trochu vlažného mléka, droždí – necháme vzejít kvásek). Máslo rozpustíme a vlažné přidáme do mísy,
dále přidáme kvásek, postupně mléko a těsto propracujeme. 
Těsto necháme na teplém místě alespoň tři hodiny kynout. / můžete těsto zadělat večer a ráno upéct/. 
Po vykynutí si uděláme tři menší bochánky, které necháme ještě ½ hodiny kynout, potřeme je vajíčkem, 
ozdobíme sekanými ořechy nebo mandlemi. Zapneme troubu a než dáme bochánky do trouby, 
uděláme na každém bochánku menší křížek.  Pečeme asi 50 minut.

½ kg polohrubé mouky
½ kg hladké mouky
25 dkg másla
22 dkg cukr písek
4 dcl mléka
4 žloutky
1 kávová lžička soli

7 dkg droždí
2 vanilkové cukry
kůra z 1 citronu
rozinky
mandle
1 vejce na potření

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  NNÁÁDDIIVVKKAAVVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  NNÁÁDDIIVVKKAA

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

Máslo utřeme se žloutky a solí, přidáme drobně nakrájené
uvařené maso, na kostičky nakrájenou žemli, kterou zvlhčíme
vývarem z uzeného masa, bylinky, pórek, pepř. Našleháme
z bílků sníh, lehce promícháme se směsí a dáme do vyma-
zaného plechu zapéct do růžova. 

400 g bůčku nebo vepřového masa
400 g uzeného masa
160 g másla
8 vajec
sůl, pepř
jarní bylinky /popenec, kopřiva/ petrželka
pórek
pečivo – 1 až 1,5 veky nebo 15 rohlíků 
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Elektro Staroklánovická
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

Domácí spotřebiče za výhodné ceny

elektromateriál, baterie,

sáčky do vysavačů

sběrna Fotolabu

Tel.? 272 705 070

www.prackymycky.cz

PORADNA ATAVA 
speciálně pedagogické poradenství 

pro děti a dospělé 
PaedDr. Tatiana Procházková 

Tel: 604 894 008
více informací na webu: atava.prochazkovi.name

Nabízím služby
- doučování dětí 1. stupně 
- příprava předškoláků do 1. třídy 
- hlídání dětí – příležitostně i pravidelně 

Mám pedagogickou praxi. 
Mgr. Jitka Tmějová      Tel: 777 67 00 37

Pronajmu byt v RD v centru Úval 100m2 2+1+KK

V domě plyn, elek., kanal, a jiné. Pronajmu pouze

manželskému páru, nekuřáci a bez zvířat.

Tel: 777 095 115

MČ Praha-Klánovice vyhlásila výběrové řízení 

na pozici tajemníka / tajemnice úřadu, přihlášky 

do výběrové řízení lze podávat do 15. 4. 2011

do 11 hodin na podatelnu úřadu MČ. Další informace

na www.praha-klanovice.cz, nebo na tel. 603 425 258. 

Matematiku perfektně doučí

středoškolský profesor

Tel.: 603 909 327,281 914 562

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID  RODINNÉHO DOMU   TEL. 774 242 204

Máte nevyužitou garáž
a jste ochotni ji poskytnout k dlouhodobému 

parkování soukromého auta? Ozvěte se prosím

na telefon 722 634 720. Předem děkuji.

(Lokalita Újezd n/L, Koloděje, Běchovice, Klánovice)

DDUUBBIINNOOVVÁÁ  SSTTAANNIISSLLAAVVAA
správa nemovitostí a SVJ

daňové poradenství 
Kontakt: 737 612 837

E mail: spravadomu@seznam.cz 
Novosibřinská 593, Praha 9 Újezd nad Lesy 

MASÁŽNÍ STUDIO 
CENTRUM BLATOV

Račiněveská 2444, Praha 9 
Tel: 774 938 082 – Viktor

www.wiledi.cz 
MASÁŽE - 1/2 hodiny 250 Kč

ŘASOVÉ ZÁBALY

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

TĚŠÍME SE NA VÁS

• medová
• reflexní

• klasická
• čínská tlaková 

• detoxikační • na hubnutí

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

ZŠ Spojenců 1408, Praha – Horní Počernice, 
přijme učitele/ku 1. stupně se znalostí angličtiny. Nástup 1. 9. 2011.

Tel.: 281 923 336, e-mail: spojencu@volny.cz.



POTŘEBUJETE ZVÝŠIT PŘÍJEM?
Máte zájem o přírodní léčebné metody?

Hledáme konzultanty 
v oblas4 čínské medicíny

Atrak�vní systém odměn, zaškolení zdarma
Info: Ing. Miroslav Říha, �� 607 157 788

32

DROBNÁ ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL
Provedu kompletní údržbu bytů, domů a zahrad 

• montáže nábytku • řezání a štípání dřeva 

• úklid a odvoz odpadu • čištění bazénů

• zednické a SDK práce • kompletní údržba zahrady

Daniel Matějovský, 

Novosibřinská 876, Újezd nad Lesy 

Tel: 602 328 590

e-mail: matejovsky-mhmont@seznam.cz 

KONTEJNERY KRÁL
ssuuťť  • ooddppaadd  • ppíísseekk  • ššttěěrrkk • zzeemmiinnaa  • kkůůrraa
ppřřeevvoozz  ssttrroojjůů  • tteerréénnnníí  úúpprraavvyy  • nnaakkllaaddaačč

VVíítt  KKRRÁÁLL,,  ŠŠeessttaajjoovviiccee,,  vviittkkrraall@@vvoollnnyy..cczz

602 260 264

Stavební firma BMS REKON, s.r.o.
Poličanská 1429, Praha 9, Újezd nad Lesy,
Tel.: 777 616 207 e-mail: bms-rekon@volny.cz 
PROVÁDÍ: zateplování fasád • ploty, vrata • bytová jádra
• zámkové dlažby • výměnu oken • výstavbu rodinných
domů aj. • vše možno tzv. na klíč

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

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

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

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

Agelena - Z. Zídková

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044TTeell..::    224444  446688  220022,,    660044  661133  880044
Českobrodská 49/18 - Praha 9

Miroslav Rozšafný

OODDBBOORRNNĚĚ  PPOOLLOOŽŽÍÍ  PPVVCC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517

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

E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808 
petr.cadil@volny.cz 
www.cadil.cz

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

NOVÁ SLUŽBA - manikúra, pedikúra,
nehtová modeláž - komplexní péče

o ruce a nohy až k Vám domů -
L.Mrvíková, tel: 774 830 116, 

více na www.lmbeauty.cz

Mytí oken, čištění koberců

ÚKLID DOMÁCNOSTI
www.uklid-hospodyne-praha.cz

603 452 284

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

NÁVRAT KE ZDRAVÍ
Potřebujete posílit imunitní systém?

Obáváte se civilizačních chorob?
Nedaří se Vám řešit zdravotní problémy?

PŘÍČINY POTÍŽÍ MŮŽE ŘEŠIT 

TRADIČNÍ 
ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Využijte utajované císařské receptury !!!

Informace - ZDARMA -Ing. Miroslav Říha
�� 607157788,  miroslav.riha@seznam.cz



� ZATEPLOVÁNÍ certifikát, reference

� ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA A TERÉNU
� ZEDNICKÉ PRÁCE
� REKONSTRUKCE, PLOTY
mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz 
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NA KLÍČSTAVEBNÍ PRÁCE

MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

� �

tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee  tteell..  ddoommlluuvvyy

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů 
a veškeré stavební mechanizace

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� recyklát, tříděná zemina

�� přeprava materiálu

�� multikára, avia, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz
mobil: 603 242 142
tel.: 281 931 419
fax: 281 931 512 sm

lu
vn

í

ceny

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622 488, 602 429 913, 606 784 088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších 
veškeré náležitosti související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Budou Vám účtovány skutečné odpovídající náklady

za vybavení pohřbu.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

PRODÁM 
Houpací chodítko „Swing“

(Chicco), velmi zachovalé, jako nové
- určené pro děti od 0 měsíců do 9 kg váhy dítěte
- houpe, hraje jemné melodie, tlukot srdce, 

barevná světla pro relax
- použití doma i na 

zahradě (stínící stříška) 

původní cena 
2789,- Kč, 

nyní 1500,-Kč 

tel: 755 258 111
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nově otevřena, nabízíme komplexní
služby pro nejmenší i předškoláky 

a jejich rodiče.

www.duhova-skolka.cz
tel.: +420 774 499 684

- ŠestajoviceMŠ Minisvět U Krtečka, s.r.o., 
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice. 

I. kolo zápisu na školní rok 2011/2012 se

bude konat dne 30. 05. 2011 v budově MŠ.

Měsíční školné 6500 Kč. Po telefonické

dohodě, je možná exkurze do prostor MŠ

i v provozní době. Tel: 736 769 720, 

email: minisvetukrtecka@seznam.cz.

  K O S M E T I C K Ý    S A L O N     ,   
Živonínská 1630, Újezd n/Lesy            V ra 
Zdravotní st edisko Rohožník 
(samostatný vchod vedle Optiky) 
 
Kosmetické služby – vizážistika 
V ra Vokounová  - tel. 607 660 249 
www.kosmetika.ujezd.eu
 
                      Pedikúra – manikúra  

 
           Pavla Bumbová – tel. 721 333 415 
                    pavla.bumbova@seznam.cz 

VEŠKERÉ ELEKTROPRÁCE 
včetně revizí, drobné řemeslné 
údržbářské práce v domě/bytě
Petr Urban, tel: 602 66 14 06 Expert na právní vztahy 

k nemovitostem
Jistota při prodeji 
Vaší nemovitosti

Telefon: 603 435 950
e-mail: lawconsulting@seznam.cz

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ 
MINITENIS PRO DĚTI OD 5 – 7 LET 
od dubna 2011 – tenisové kurty Újezd
nad Lesy, ul. Kalská

od října 2011 – tělocvična Koloděje 

V ceně: služby trenéra, pronájem kurtu,
ten. míče, zapůjčení ten. rakety
Bližší info: tel: 608 972 425
www.tenis.kvalitně.cz
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Certifikovaná firma se sídlem v Úvalech instaluje
elektronické zabezpečení objektů  - OKO1

Připojení k pultu centralizované ochrany 
na půl roku zdarma

Slevy na instalace objednané přes internet
www.asiscom.cz

Ing. Antonín Sobotka    603 426 686

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu

Nově otevřeno na Blatově
od 3/2011

Pro Andílky
Starokolínská 192

Praha 9 - Újezd n./L.

Pro Andílky + zdravá a BIO výživa!!!
Husova 684, Úvaly, 250 82

Mob.tel.: 774 056 116
proandilky@seznam.cz

Otvírací doba 
pro oba obchůdky je stejná:

Po - Pá 9:00 - 17:00 hod.
So 9:00 - 11:00 hod

Neděle zavřeno

Milé maminky, ta5nkové, babičky ...
Srdečně Vás zveme do nově otevřeného
(dalšího) obchůdku Pro Andílky,

kde můžete nakoupit např. 
výživu, čaje, kosme"ku, lahvičky, 
chůvičky, sterilizátory, odsávačky
mléka, hračky, knížky, oblečení ...



36

placená
inzerce & reklama

OPRAVY, ÚDRŽBA – HODINOVÝ MANŽEL.          Potřebujete:
- Kompletní elektroinstalaci, vyměnit, instalovat nebo přemísti el.zásuvky, vypínače?
- Připojit osvětlovací tělesa v interiéru i v exteriéru, zahradní svítidla včetně vedení?
- Vyměnit přívodní kabely k domácím spotřebičům?
- Sestavit zakoupený nábytek?
- Připevnit poličky, garnyže, pověsit obrazy?
- Drobné stavební práce, sádrování děr a tmelení trhlin ve stěnách i stropech?
Nebo jiné drobné i větší opravy v domácnosti?
Stačí jen zavolat a domluvit se!                                    Mobil: 737 800 126

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle Spořitelny)
tel. + fax: 321 622 615, nonstop linka: 602 221 511
e-mail: kos.tismice@seznam.cz, www.pohrebnisluzbykos.cz
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Svíčkárna a výrobna kosmetických přípravků RODAS Šestajovice

Těšíme se na vás v naší podnikové prodejně o ploše 120 m²

Otevírací doba celoročně: sobota 10:00 – 20:00, neděle 10:00 – 18:00 hodin 

Svíčky: stolní, válcové, dekorační, adventní, hřbitovní, vánoční, vonné, 
odpuzující hmyz, dále: parafínové zábaly, koupelnové soli, 
oleje do aromalamp, doplňky ke svíčkám 
• Vše za podnikové ceny
• Nedělní nabídka – možnost pro každého vyrobit si vlastní svíčku – vždy

od 14:00 a 15:00 hodiny 
• Nově občerstvení ve svíčkárně a parkoviště
• V areálu svíčkárny minifarmička – vstup zdarma

AKCE
DUBEN   23. – 25. dubna od 14:00 hod

Oslava velikonočních svátků včetně pondělí 
Zdobení vajíček voskem, pletení pomlázek 
/ s sebou vyfoukaná vajíčka/

ČERVEN 4. 6. 2011 od 14:00 hod - Mezinárodní den dětí – diskotéka pro děti,
soutěže, opékání buřtíků, grilování. Pro děti buřtík zdarma 

SRPEN 27. 8. 2011 od 14:00 hod - Rozloučení s prázdninami – diskotéka pro děti,
soutěže, opékání buřtíků, grilování

ŘÍJEN 29. 10. 2011 od 14:00 hod - Heloweeen – ukázka dlabání dýní, pro masky
občerstvení ZDARMA 

PROSINEC 4. 12. 2011 od 14:00 hod - Mikuláš s andělem a čertem ve svíčkárně.
Pro děti dárek zdarma

Další seznam akcí bude postupně 
dopisován na www.rodas.cz v odkazu 
„Plán akcí pro rodiny s dětmi“

Šestajovice, Na Balkáně 211
(ulice naproti fotbalovému hřišti)
tel: 281 962 341 
www.rodas.cz, www.svickarna.com
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