
Velikonoční hodina přírodopisu, aneb bajka
o zajíci a jezevci

Jak jsme již informovali v mi-
nulém čísle,

1. MŠ Čentická se
v soutěži ve sběru

elektroodpadu
umístila na
1. místě.

Na obrázku ředitelka MŠ
paní Jana Cenkrová přebírá od
zástupce firmy Asekol s.r.o.
pana Marka Holinky cenu -
dárkový certifikát v hodnotě
10.000 bodů – 10.000,-Kč

Gratulujeme k velmi pěknému
vítězství.

Karla Jakob Čechová
radní

Slet čarodějnic 30. dubna na
Multifunkčním sportovišti

Více na straně 7

Městská část Praha 21 srdečně zve
na oslavu Dne osvobození, která se koná

8. května 2012
zahájení v 10:00 v parku
před Masarykovou ZŠ.

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje
Bohoslužby o Velikonocích 2012

Neděle 1. 4. Květná neděle
9:00 žehnání ratolestí před kostelem, průvod, mše sv. s čtením
pašijí v kostele v Kolodějích

Čtvrtek 5. 4. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku Večeře Páně v kostele v Kolodějích;

Pátek 6. 4. Velký Pátek
17:00 křížová cesta v kostele v Kolodějích
18:00 památka Umučení Páně v kostele v Kolodějích
20:30 křížová cesta pod širým nebem, začátek před kostelem

Sobota 7. 4. Bílá sobota
9:00 – 17:00 možnost tiché modlitby u Božího hrobu
20:30 Velikonoční vigilie v kostele v Kolodějích

Neděle 8. 4. Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční
9:00 mše sv. s žehnáním pokrmů, v kostele v Kolodějích

Pondělí 9. 4. Velikonoční pondělí
9:00 mše sv. v kostele v Kolodějích

Volba čestného občana MČ Praha 21
Dne 12. 3. 2012 komise ve složení: prof. Jaroslava Jirásková, RNDr. Petr Voňka,
RNDr. Jiří Sikač a PhDr. Darja Kocábová vybrala z návrhů občanů Újezda nad Lesy
tyto kandidáty.

Vážení občané,

jedním z témat, která hýbou Újezdem,
je bezesporu doprava. Stavba kanali-
zace sice na přechodnou dobu vyloučila
velkou část kamionové dopravy, na dru-
hou stranu přivedla do obytných částí
Újezda velkou spoustu aut, která si hle-
dají nejrychlejší únikovou cestu a zne-
příjemňují život v původně klidných
částech Újezda.
Přestože se každý rok počet projíždějí-
cích automobilů v Újezdě výrazně zvy-
šuje, nikdo po řadu let neinvestoval žád-
né finanční prostředky na zlepšení tech-
nické dopravní infrastruktury a tento
problém se vůbec neřešil. V posledních
desítkách let se spoléhalo na vybudo-
vání přeložky I/12, která měla tranzitní
dopravu svést mimo Úvaly, Újezd a Bě-
chovice a napojit ji na stavbu č. 511,
která je částí Pražského okruhu. Jenže
výstavba přeložky i Pražského okruhu je
stále odsouvána (stále ještě není platné
územní rozhodnutí, aktuálně je řízení
přerušeno) a automobilů stále přibývá.
Proto je zcela nezbytné zajistit lepší prů-
jezdnost na hlavní komunikaci bez ohle-
du na výstavbu přeložky.
Klíčové dopravní místo v Újezdě je hlav-
ní křižovatka. Křižovatka však není bez-
pečná, nemá samostatné odbočovací
pruhy, je vyosená a navíc ve svahu. Je
na samé hranici své možné kapacity.
Byla identifikována jako nejnebezpeč-
nější místo pro školáky na jejich cestě
do školy. Proto jsme se obrátili na Do-
pravní odbor Hlavního města Prahy, aby
nám ji ve spolupráci s Technickou sprá-
vou komunikací (TSK) a společností
Eltodo (řízení světel na křižovatkce) po-
mohl řešit.
Navržené řešení spočívalo v rozdělení
jízdních směrů na hlavní komunikaci,
kdy v každé fázi jede proud automobilů
pouze do centra nebo z centra. Režim
umožňoval snadné odbočení vlevo, lé-
pe chránil chodce na přechodech. Změ-
na režimu však přinesla dlouhé fronty,
prodloužení čekací doby a následně
objíždění křižovatky ulicemi v obytných
částech. Protože se situace ani po ně-
kolika týdnech nestabilizovala, nečekali
jsme ani na konec dohodnutého testo-
vacího režimu a iniciovali jsme navrácení
do původního stavu.
Do vybudování obchvatu bude stále na-
růstající automobilová doprava působit
skutečně velké potíže. Nepřímo to
tento testovací provoz odhalil. Jakmile
se zvětší fronty a prodlouží čas prů-
jezdu, nejrůznější „zkratky" řidičů velmi
komplikují život v mnohých částech
Újezda. Testovací režim ukázal, jak jsou
jednotlivé části Újezda dopravně pro-
pojené a vzájemně ovlivňované. A toto
vše bude muset budoucí dopravní ge-
nerel vzít v úvahu.
S požadavkem na vytvoření dopravního
generelu jsme se obrátili na Dopravní
fakultu ČVUT, se kterou dohadujeme
dlouhodobou spolupráci. Nový doprav-
ní generel by měl být hotový v květnu
příštího roku, práce na něm zahájíme
velkým dopravním průzkumem, který
identifikuje všechna slabá místa v do-
pravě v naší městské části.
Omlouváme se všem občanům za prob-
lémy, které testovací režim řízení křižo-
vatky přinesl. Poučil nás, že musíme
vhodným způsobem chránit obytné ob-
lasti před průjezdem narůstající tranzitní
dopravy a zcela zřetelně ukázal, že
Újezd konečně musí být řešen jako do-
pravní celek.
Odsouvání nepopulárních řešení v mi-
nulosti Újezd přivedlo do hraniční
dopravní situace, se kterou jsme nyní
konfrontováni.
Sháníme peníze na projekt rozšíření kři-
žovatky o dva odbočovací pruhy a sní-
žení nivelity pro zvýšení bezpečnosti,
pro který již máme ověřovací studii.
Hlavní město Praha bude muset ve
svém rozpočtu najít cca 40 mil. Kč, aby
dopravní problémy v Újezdě alespoň
zmírnila. Aby je vyřešila, bude muset
najít cca 6,2 miliardy korun na stavbu
přeložky I/12.

Pavel Roušar, starosta

Žijeme v době, která si o sobě ráda mys-
lí, že je racionální, vědecká a logická.
Každé „proč“ musí mít své „proto“
a každý symbol má mít jednoduché vy-
světlení. A přitom každé malé dítě ví, že
takhle to v životě nefunguje. Nejlépe
nám to ukáže jednoduchý příklad. Blíží
se Velikonoce, v obchodech se množí
zajíčci ve všech možných podobách
a cenových kategoriích. Co má zajíc
nebo králík společného s Velikonoce-
mi? Není nic snazšího, než oba pojmy
zadat do vyhledávače. Podle Bible je
prý zajíc symbolem chudoby, skrom-
nosti a pokory. To ale nejsme o moc
moudřejší. Copak se něco podobného
nedá říci o kterémkoli domácím zvířeti?

Spíše než vysvětlení, proč má být zajíc
symbolem Velikonoc, mě zajímá jiná
věc: proč vůbec jsou Velikonoce? Jistě,
pár dní volna navíc se vždycky hodí.
Nic proti tomu, jen by to šlo určitě udě-
lat jednodušeji. Ale tady nejde jen o pra-
covní volno. Velikonoce si nejčastěji
spojujeme s lidovými zvyky, z nichž ně-
které dokonce praktikujeme. Poučeněj-
ší vědí, že Velikonoce jsou křesťanské
svátky. Ono se to dokonce dá otočit: Ve-
likonoce nevznikly díky křesťanům, ale
naopak křesťané díky Velikonocům.
Křesťané jsou lidé, kteří slaví Veliko-
noce jako svátky zásadního přelomu.
Jde o to, přejít ze smrti do života – to
znamená pohyb v protisměru obvy-
klého řádu věcí, protože cokoli na světě
směřuje nevyhnutelně ke smrti či roz-
padu. I když se o tom moc nemluví

a není to na billboardech.
Křesťané by neměli zapomenout, že
Velikonoce tu byly před nimi, tehdy se
jim říkalo Pesach a pro Židy to byl za-
čátek nového roku. Ovšem i před Židy
tu byly jakési svátky, o kterých se ale
moc neví, protože chybějí písemné
prameny. Přesto tu nějaké svátky
vždycky existovaly. Mohli bychom říci,
že člověka dělá člověkem právě to, že
dovede rozeznat den sváteční od všed-
ního. Není to žádná samozřejmost.
Zkuste si to a uvidíte, že sestavit kalen-
dář je překvapivě složitá věc.

Abych to trochu odlehčil, přejdu k jiné
otázce. Proč není symbolem Velikonoc
třeba takový jezevec? Také o něm se
píše v Bibli. To je taková zajímavost,
o které zatím neví ani jinak dobře in-
formovaný vyhledávač, ani volně do-
stupná encyklopedie. V jednom biblic-
kém verši se mluví o malém zvířátku,
které vyhledává útulek ve skalách. Také
Ježíš Kristus byl pohřben ve skalním
hrobě, v jeskyni vykutané v poddajné
hornině.
Podle křesťanské víry po třech dnech
přešel ze smrti do života, který už ne-
končí. Takže ten hrob mu byl jen do-
časným útulkem. A tak se biblické
zvířátko stalo symbolem Ježíše, který
zvítězil nad smrtí. Tipněte si, o které
zvířátko jde. Králík nebo jezevec? Sku-
tečnost je jako obvykle složitější. V mo-
derních překladech, které se opírají
i o poznatky přírodních věd, se dočte-

me o živočichu zvaném daman. Taky to

nemožný, protože neznámý. Ale staří
moudří učenci se nedali splést: slavná
Kralická Bible má nápovědu už v názvu
a příslušné místo (Ž 104,18) mluví jasně:
„skály jsou útočiště králíků“.

Jedna starobylá báseň zpívá o Ježíši
Kristu jako o Slunci spravedlnosti. Křes-
ťanské symboly Velikonoc, jako je kříž
nebo třeba svíce zvaná paškál či roz-
kvetlá ratolest, nejsou dnes zdaleka tak
populární jako zajíček nebo kraslice.
Ale pro nás všechny platí, že jako sym-
bol může posloužit jen to, co už známe.
Znáte slunce? Blíží se sváteční dny
a naším úkolem je prožít jaro, oživení,
rozkvět. Má se v nás probudit víra,
láska k dobru, naděje. Máme vykročit
k přechodu od smrti do života. A život,
to je síla, která nejde zastavit. Damana,
králíka i toho jezevce to nakonec při-
nutí vylézt z brlohu a dát se zahřát …
sluncem. Čím jiným?

Dr. Ondřej Salvet, farář kostela
Povýšení sv. kříže v Kolodějích

slyšíte poprvé? Jde o býložravce veli-
kosti králíka, ale tvarem podobného
spíše jezevci. Nejraději se sluní na skal-
ních stěnách a žije převážně v Africe,
ale také v Sýrii. Nic proti damanovi, ale
jako symbol je nepoužitelný. Protože
symbolem musí být něco, co znám,
něco, co žije tady, v české kotlině, v Ko-
lodějích či Újezdě. Symbol, který mi nic
neříká, mi není nic platný.
Ale to není všechno. Symbolem musí
být něco pozitivního. Zvlášť když se člo-
věk má nadchnout pro nový život, pro
osobní jaro, pro nasazení na květ. Náš
svět spíš než trávou, květy či skalami je
tvořen asfaltem, cihlami, ocelí a kilo-
metry drátů. Nemůžeme se tedy spolé-
hat, že naše intuice, pokud jde o zví-
řata, bude zcela spolehlivá. Ale přesto:
napadlo by vás spojit si v duchu jaro,
oživení nebo rozkvět s jezevcem?
Přesto se tento málo společenský a ne-
příliš voňavý tvor do některých vydání
Bible dostal. Zřejmě redaktorům králík
připadal málo vědecký a daman zase
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ZPRAVODAJduben 2012

z d a r m a

Následuje slavnostní předání ocenění Čestný občan a Občan roku 2011
v divadelním sále Masarykovy ZŠ.

Za MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar - starosta

Pro udělení titulu Čestný občan:

PhDr. Miloš Schmidt
Ing. Alfréd Kocáb

Pro udělení titulu Občan roku za r. 2011:

pí. Květoslava Svátková (in memoriam)
p. Lukáš Sládek

Rada MČ bohužel nenašla na jednání Zastupitelstva MČ konaném dne 19.3. 2012
v řadách zastupitelů dostatečnou podporu pro udělení titulu Čestný občan panu
Alfrédu Kocábovi, nositeli Medaile Za zásluhy udělené prezidentem
republiky.

Rada MČ toto rozhodnutí zastupitelstva MČ respektuje, přestože se s ním její čle-
nové nemohou ztotožnit. Pana Alfréda Kocába si velice vážíme a tímto bychom
mu rádi poděkovali za jeho celoživotní práci, která je pro nás vzorem a inspirací.

Čestné tituly Újezda nad Lesy budou předávány v den státního svátku 8. května
2012, slavnost začíná v 10 hodin v parku před Masarykovou ZŠ, všichni občané
jsou srdečně zváni.

Rada MČ

Jana Koubková v Újezdě nad Lesy str.12
Soutěž o nejhezčí předzahrádku, zahrádku str.3
Den Země str. 6
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Informace z úřadů

Velkoobjemové kontejnery
14. dubna Toušická
kolem 9:30 hod Holšická x Sudějovická

28. dubna Rohožnická
kolem 9:30 hod Starokolínská (u parku)

Odkládejte: Nepatří:
starý nábytek, skříně, postele, stoly, stavební odpad, suť, pneumatiky,
židle, křesla, koberce, linolea, matra- lednice, autobaterie, barvy, ředidla
ce, elektrotechnika (pračky, videa, a jiné nebezpečné odpady, odpad
radia), umyvadla, wc ze zahrady

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.
Dne 3. 4. 2012 od 8:00 do 11:00 hod a dne 15. 5. 2012 od 12:00 do 14:30 hod.
bude zaparkovaná před místním úřadem dodávka Pražské plynárenské, kde
si můžete vyřídit potřebné záležitosti související s odběrem plynu.
Podrobné info se dozvíte na tel: 267 175 174, 202.

Na katastrálním území Újezd nad Lesy probíhá od roku 2011
obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geo-
detických informací do digitální podoby („digitalizace“). Cílem
je převést všechny písemné údaje v katastru nemovitostí do
jednoho souboru popisných informací.

Úspěchy v oblasti odpadového
hospodářství

V rámci setkání starostů v MČ Praha 21, které se konalo dne 8. března 2012, vypracoval OŽPD prezentaci od-
padového hospodářství v Újezdě nad Lesy. Jelikož je Odbor životního prostředí a dopravy zřízen na ÚMČ
Praha 2 od července 2001, máme za sebou mnohaletou práci v rámci samosprávy, kterou bychom vám také
rádi přiblížili.

V rámci budování dešťové kanalizace
v parku na Blatově musely být odstra-
něny dva vzrostlé, druhově nepůvodní
akáty, které stály přímo v hloubeném
korytu. Ještě v tomto roce je nahradí
čtyři nové, mladé, druhově původní
stromy se zapěstovanou korunou, zasa-
zené do stejné lokality.

Martina Kopecká,
OŽPD

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad
V sobotu dne 14. dubna 2012 budou přistaveny od 8:00 do 12:00 hod velko-
objemové kontejnery na rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

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

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát vyměněny. Kontejnery se mohou
ráno rychle naplnit a není možné je obratem vyměnit. Pokud na stanovišti
z důvodu výměny kontejner nebude, je nutné si na něj počkat.

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

Kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, proto je nutné igelitové pytle
vysypávat. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta.
Pracovníci životního prostředí budou provádět u jednotlivých kontejnerů kon-
troly.

Štěpkování

Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování větví.

Větve shromažďujte poblíž kontejnerů na rostlinný odpad do 11:00 hodin. Pra-
covníci firmy budou jednotlivá stanoviště postupně projíždět a větve seštěp-
kovávat.
Po 12:00 hodině větve házejte jen do kontejnerů.

Jaké větve nelze seštěpkovat:
Drobné větve svázané v otýpce, proutky, pařezy, drobné větve z keřů, stonky
od růží, suché stonky od kytek atd.
Toto patří do kontejneru!!!
Štěpkovač je velký a drobné větve ohrožují bezpečnost obsluhy.

Martina Nejtková, OŽPD

První vývoz popelnic na bioodpad
Harmonogram prvních vývozů popelnic na bioodpad v jednotlivých katastrech
spadajících do správního obvodu Prahy 21.

1. ÚJEZD NAD LESY 14. DUBNA 2012 /1 x za 14 dní, lichý týden, sobota/
2. BĚCHOVICE 13. DUBNA 2012 /1 x za 14 dní, lichý týden, pátek/
3. KLÁNOVICE 9. DUBNA 2012 /1 x za 14 dní, lichý týden, pondělí/
4. KOLODĚJE 2. DUBNA 2012 /1 x za 14 dní, sudý týden, pondělí/

Pokud máte zájem o tuto službu, volejte na call centrum 284 091 888 nebo
více na www.psas.cz .

Martina Nejtková, OŽPD

Kompostárna biologického odpadu v Praze
Dřevčická ul., parc.č. 803/25, Praha 10 – Malešice
/na rohu ulic Černokostelecká x Dřevčická/

Kompostárna je určena:
• bezplatně pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území

města
• za úplatu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
• za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku pro právnické a fyzické

osoby oprávněné k podnikání zajišťující údržbu veřejné zeleně pro hl. m.
Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání provozující sběrné dvory hl. m. Prahy nebo měst
ských částí.

Na kompostárně je možné zakoupit kompost, rašelinu, kůru, směsi, substráty,
apod.

Provozní doba:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin
v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

Kompostárnu biologického odpadu provozuje firma JENA , více informací na
www.jena.cz. Telefon 274 772 694, 604 221 708,
e mail: kompostarna.malesice@jena.cz

Martina Nejtková, OŽPD

Na úvod bych vás chtěla seznámit s ně-
kterými zajímavostmi Újezda nad Lesy.
V katastru Újezda nad Lesy máme
516, 5533 ha pozemků plnících funkci
lesa. Dva památné stromy (u hasičárny
a na Blatově) a jeden strom, který čeká
na vyhlášení. Z hlediska ochrany pří-
rody a krajiny leží větší část Újezda nad
Lesy v přírodním parku Klánovice -
Čihadla a část území je zvláště chráně-
ným územím s ochranou rostlinstva
i živočišstva. Sídliště Rohožník v Újezdě
nad Lesy je jednou z největších praž-
ských hnízdních lokalit Rorýse obec-
ného (Apus apus), který je zvláště chrá-
něným druhem.
Z hlediska odpadového hospodářství
došlo za dobu deseti let k velkému po-
sunu v oblasti třídění odpadů. V sou-
časné době máme zřízeno 36 stanovišť
na tříděný odpad, z toho 55 kontejnerů
na papír s vývozem 3x týdně, 55 ks
kontejnerů na plasty s vývozem 3x až

4x týdně, 36 sběrných nádob na třídění
čirého a barevného skla s vývozem 1x
za 4 týdny, 36 ks sběrných nádob na te-
trapak s vývozem 1x týdně nebo 1x za
14 dní. Podle přepočtového koeficientu
máme na počet obyvatel dostatečný po-
čet sběrných nádob a frekvenci svozů.
Na jaře v roce 2002 jsme začali v Újezdě
nad Lesy pilotní projekt sběru biood-
padu a to formou přistavování kontej-
nerů na rostlinný odpad. V roce 2003
jsme k této službě zavedli štěpkování
větví. Začátky byly složité, občas nám
do kontejnerů lidé odložily místo bio-
odpadu i odpad velkoobjemový, někdy
bylo bioodpadu tolik, že jsme ani ne-
stačili měnit kontejnery, ale postupem
času jsme se poučili nejen my, ale i ob-
čané, kteří sami kvitovali, že tuto
službu poskytujeme.
V roce 2007 se nám podařilo v Újezdě
nad Lesy rozjet se svozovou společností
Pražské služby a.s. sběr bioodpadu for-

Kácení v parku
na Blatově

mou sběrných nádob o velikosti 120 l
nebo 240 litrů. Začali jsme se 160
zájemci a v současné době máme
v Újezdě nad Lesy uzavřeno 607 smluv
na odvoz bioodpadu a zájemců stále
přibývá. Vývoz biopopelnic je od dubna
do listopadu a probíhá v Újezdě nad
Lesy 1x za 14 dní v lichý týden v so-
botu. Za rok 2011 bylo z Újezda nad
Lesy odvezeno kolem 250 tun biood-
padu.
Od roku 2002 se snažíme umisťovat
koše na směsný odpad a psí exkre-
menty se zásobníkem sáčků na jejich
sběr. Nyní máme v Újezdě nad Lesy 70
ks košů, které se vyváží 1x týdně.
V roce 2011 se nám také podařilo na-
koupit 3 kontejnery na sběr textilu, je-
jichž provoz smluvně zajišťuje občan-
ské sdružení Diakonie Broumov. Vysbí-
raný textil tak slouží pro humanitární
účely. Jistě si někteří pamatujete, že
v roce 2011 se nám také podařilo zapo-
jit do projektu humanitární organizace
Adry a sbírali jsme autolékárničky pro
potřebné v Keni. Od firmy Asekol, jsme
umístili na ÚMČ Praha 21 E–box kon-
tejner na sběr drobného elektrozaří-
zení.
Ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy, který tyto akce financuje, přis-
tavujeme velkoobjemové kontejnery na
velkoobjemový odpad, mobilní sběr ne-
bezpečného odpadu, červený kontej-
ner na sběr elektrozařízení umístěný
u ÚMČ Praha 21 a sběrnou nádobu na
sběr baterií.
Rádi bychom v třídění odpadů pokra-
čovali, a proto připravujeme další poří-
zení kontejnerů na sběr textilu, E–boxů
na sběr drobných elektrozařízení a také
kontejnery na sběr žárovek.
Děkujeme, že třídíte s námi.

Martina Nejtková, OŽPD

Duplicitní zápisy vlastnictví

Cílový stav je jistě žádoucí, ale bo-
hužel je provázen řadou problémů.
V některých případech nastala sku-
tečnost, že má jeden pozemek jiné-
ho vlastníka v pozemkové knize,
kde je evidován pod číslem PK a ji-
ného vlastníka vedeného v katastru
nemovitostí pod číslem KN. Katastr
nemovitostí neřeší vlastnické práva,
pouze je eviduje, proto zapisuje tyto
pozemky s takzvaným „duplicitním
vlastnictvím“ a vyzývá tyto vlast-
níky, aby vzájemný vztah vyřešili.
Řešením je dohoda o uznání a na-
rovnání vlastnického práva. Pokud
k dohodě nedojde, tak pak musí
problém vyřešit soud. Z povahy
vlastnického práva vyplývá, že vý-
lučným vlastníkem nemůžou být zá-
roveň různé osoby. V době zápisu
duplicitního vlastnictví je významně
omezeno nakládání s takovou ne-
movitostí.
Tyto duplicitní zápisy se vyskytují,
jak mezi právnickými subjekty a fy-
zickými osobami, tak i mezi fyzic-
kými osobami navzájem. MČ Praha
21 (MČ), která spravuje majetek
Hl. m. Prahy na k.ú. Újezd nad Lesy
eviduje v současné době 33 těchto
duplicitních zápisů vlastnictví. V pře-
vážné většině se jedná o pozemky,
na kterých je umístěna veřejná ko-

munikace, které přešly na hl. m.
Prahu, potažmo na MČ, na základě
zákona a dle evidence KN. Postupně
se MČ daří jednotlivé duplicitní zá-
pisy řešit s pomocí smluvní právní
kanceláře, která posuzuje jednotlivé
nabývací tituly. Vzhledem k objemu
a složitosti jednotlivých případů se
bude jednat o dlouhodobý proces.
Nikdo z duplicitních vlastníků s MČ
Praha 21 se však nemusí bát, že
bude krácen na svých právech,
pokud doloží věrohodný nabývací
titul (kupní smlouvu, děditví,…).
Nelze však předpokládat možnost,
že při uznání vlastnického práva MČ
Praha 21, bude duplicitnímu vlast-
níku vyplacena finanční náhrada
(satisfakce). Toto je dáno finančními
možnostmi rozpočtu MČ Praha 21.
V některých případech jsme se ale
výdajům za právní posouzení vy-
hnuli a to hlavně díky pochopení du-
plicitně zapsaných vlastníků, kteří
s vědomím, že na sporném pozemku
je umístěna komunikace uznali
vlastnické právo MČ bez jakýchkoliv
nároků.

Tímto bychom rádi velmi poděko-
vali jmenovitě p. Mikovi, pánům No-
votným a manželům Thorovským,
se kterými, díky jejich vstřícnosti
a svým způsobem i velkorysosti jed-
nání již proběhlo a vlastnické právo
nyní svědčí ve prospěch hl. m. Prahy,
potažmo MČ Praha 21. Velký dík za
ušetřené prostředky nás všech.

Zdena Péterová,
referent odboru majetku a investic

ÚMČ

Anketa
Jak dál s kulturou v Újezdě nad Lesy?

Máte nějaké náměty? Vyplňte anketní lístek na
www.praha21.cz
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Už dlouhodobě nás všechny tíží jed-
nosměrný provoz v ulici Čentické mezi
školami. Pro cyklisty se jedná o „nepře-
konatelnou“ uzávěru mezi východní
a západní části městské části. Nepře-
konatelná je v uvozovkách zcela úmysl-
ně, protože je tato uzávěra prakticky
překonatelná velmi snadno a to nedo-
volenou jízdou v protisměru. Velmi
často je vidět jet v protisměru i malé
děti. Je snad jen zázrak, že se doposud
v této oblasti nestalo neštěstí. Určitou
naději přinesla nová legislativa a nor-
my v souvislosti s vytvářením „Zón 30“,
kde je pohyb cyklistů v protisměru pří-
pustný, ale šířka vozovky neumožňuje
v době vyššího provozu bezpečný po-
hyb cyklistů a Police ČR zcela opráv-
něně toto uspořádání neodsouhlasila.
Byla zpracována studie, která situaci
řeší vybudováním cyklostezky. Navrže-
ná cyklostezka je tvořena jízdním pru-
hem šířky 1,5 m vedeným po levém okra-
ji jednosměrné ulice Čentické. Uliční
prostor zde bude nutno rozšířit tak,
aby byla zachována stávající místa pro
parkování a zároveň dostatečná šířka

Vážení občané,
často se na Odbor sociálních věcí
obracíte s dotazem ohledně mož-
nosti odběrů krve v domácnostech
u starších pacientů, kteří se nemo-
hou z vážných zdravotních důvodů
dopravit do nejbližší laboratoře.
Odběry krve v domácnostech na
území MČ Praha 21 provádí Farní
charita Neratovice v rámci ošetřo-
vatelské služby pro své klienty.
V případě zájmu kontaktujte paní
Francovou (pracovnice Farní cha-
rity) na telefonu 731610562.

Bc. Radka Lipanovičová
vedoucí Odboru sociálních věcí

Soutěž pro občany bude probíhat od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012.
Podstatou soutěže je motivovat občany o péči předzahrádek, za-
hrádek, okolí domu a zkrášlovat si svá okna a balkóny květinami.

V minulém, tomto a následujících Zpravodajích vás na pokračování seznamujeme vždy s plným a originálním
zněním sepsaných problémů – námětů, které občané sestavili u pracovních stolů Veřejného fóra, které se konalo
18. 1. 2012. Standardní projednávání jednotlivých okruhů formou Veřejného fóra je součást zpracovávání strategic-
kého plánu MČ na desetileté období. Náměty jsou uvedeny tak, jak je občané zformulovali. Pokud občané některé
náměty preferovali, jsou uvedeny v úvodu a označeny číslem pořadí. Kurzívou jsou uvedeny problémy – náměty
z anonymně vyplňovaných lístečků (odevzdáno v počtu 97) a z hodnotících dotazníků (odevzdáno v počtu 46). Jedná
se o vyjádření občanů, která nebyla sepsána u tematických stolů a veřejně přednesena. Někdo uváděl problémy –
náměty, které už byly sepsány u stolů.

V ÚZ 3/2012 jsme uvedli okruh č. 1 - Školství, kultura, sport, volný
čas.
V ÚZ 4/2012 uvádíme pokračování: okruh č. 2 – Sociální a zdra-
votní oblast a okruh č. 3 - Životní prostředí

SOCIÁLNÍ OBLAST
1. Odlehčovací služba pro rodiny pečující o svého seniora.
2. Chybí komunitní centrum.
3. Zvýšení počtu terénních sociálních pracovníků.
4. Domov pro seniory (Domov důchodců).
Nízká kapacita soc. služeb nebo absence některých služeb.
Sociální služby.
Málo aktivit pro seniory.

ZDRAVOTNÍ OBLAST
Pohotovostní lékárna.
Dostupná pohotovost.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Kanalizace.
2. Celková čistota a úpravnost obce, hluk.
3. Znečištění hlukem (sekačky ve svátek a neděli).
Komise ŽP by měla pracovat ve prospěch obce a občanů. Prospěch
např. školy, parkování vyřešit jinak než kládami.

Znečištění exkrementy a plasty.
Elektrosmog.
Údržba a neničení zeleně, pravidelné sekání.
Parkování na nezastavěných parcelách.
Omezení průjezdu nákladních automobilů pod vysokými pokutami

a tvrdě.
Kanalizaci dokončit všude i ve staré zástavbě.
Zákaz volného pobíhání psů v obci, v lese.
Hluk z restaurace u Rohožníku po 22. hodině.
Odpadky ve škarpách u hl. ulice.
Celková čistota obce, zapojit mládež.
Obchvat.
Málo stromů na veřejných prostranstvích – ulice před školou.
Jízda čtyřkolek.
Prašnost.
Čistota okolo autobus. smyčky na Rohožníku.
Ochrana zelených ploch před zahradou.
Topení pevnými palivy – kouř – pálí se vše.
Čistota – úklid okolo kontejnerů.
Borovská ul. – neukáznění pejskaři.
Sulovická 468 – bez košů na psí exkrementy.
Majitelé psů neuklízí exkrementy.
Hluk sekaček.

Veřejné fórum v plném znění část druhá Vedle ul. Čelkovické existuje malá ulička (asi beze jména), kde vůbec
nikdo neuklízí, ale pořád padá listí ze sousedních zahrad a jejich
majitelé neuklízí.

Les za konečnou Rohožník – džungle.
Smyčka v Borovské slouží pouze pro venčení psů – lepší využití pro

místní děti, zajištění úklidu uličky z Borovské směrem k hřišti –
katastrofální množství psích exkrementů.

Malešovská, Kynická – psí exkrementy.
Čankovská – chybějící předzahrádky.
Nevyřešená otázka trvalé ochrany lesa a trvalé poškozování (kana-

lizace, těžba).
Odpadky, plasty.
Hasiči – kontejnery.
Čenovická – málo stromů, trávník se zužuje směrem k lesu.
Úklid Újezda.
Upravenost – sekání zeleně, úklid chodníků a veřejných prostor.
Okenská – parkování na volném pozemku, rozježděná tráva, hro

madění odpadků v okolí.
Žárovická – postupná devastace parku + čistota okolí.

Přítomno bylo 111 zapsaných občanů, 9 členů strategického týmu
MČ (převážně vedoucí odborů), 2 vedoucí odborů nezastoupených
ve strategickém týmu a 8 členů žákovského zastupitelstva

MČ Praha 21 vyhlašuje Soutěž
o nejhezčí předzahrádku, zahrádku,

okno a balkón v Újezdě nad Lesy

Podmínky soutěže
Soutěž se vyhlašuje ve 2 kategoriích:
1. kategorie - Rozkvetlé okno, balkón
2. kategorie - Úprava předzahrádky
/zahrádky a okolí domu

Přihlášení do soutěže
Do soutěže je možno se přihlásit v ter-
mínu od 1. 5. – 30. 9. 2012 prostřed-
nictvím:
e-mailu: iva.hajkova@praha21.cz,
telefonu na odbor školství, kultury
a MA21 ÚMČ Praha 21, tel. 281 012 928,
osobně na odboru školství, kultury
a MA21 ÚMČ Praha 21 na adrese
Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd
nad Lesy s tím, že do přihlášky je třeba
uvést, do jaké kategorie se občan hlásí,
označení místa, které je přihlášeno do
soutěže (název ulice s určením čísla po-
pisného) a dále své bydliště.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci
úřadu a členové hodnotící komise.
Po skončení soutěže, tj. po 30. 9. 2012
se sejde hodnotící komise, která vybere
v každé kategorii vítěze. Vítězům bu-
dou následně předány ceny starostou
MČ Praha 21.

Věříme, že se přihlásí hodně našich
spoluobčanů, a že tato soutěž bude pro
všechny inspirací k lepšímu vzhledu
naší městské části.

Podmínky soutěže:
1. Rozsah druhové pestrosti rostlin,

barevnost květu či skladba jsou
plně v kompetenci soutěžícího.

2. Po přihlášení do soutěže je nutné
doložit nejméně 3 fotografie v jejím
průběhu. V případě, že přihlášený

nebude moci fotografie sám poří-
dit, může o jejich zhotovení požá-
dat přímo kontaktní osobu.

3. Občané se mohou přihlásit do
všech kategorií vyhlášených pro ob-
čany, tj. kategorie 1 a 2.

4. V každé kategorii může být přihlá-
šenému udělena pouze jedna cena.

5. Zelené pásy u komunikací není
možné osazovat tak, aby rostliny
zasahovaly do bezpečného rozhle-
du v křižovatce (v případě potřeby
je možno konzultovat s vedoucí od-
boru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 JUDr. Vladimírou
Kozákovou).

Složení odborné komise pro hodno-
cení soutěže:
1. Zástupce sponzorů
2. Zástupce odboru životního pro-

středí a dopravy ÚMČ Praha 21
3. Zástupce neziskového sektoru
4. Zástupce Zastup. MČ Praha 21

Způsob hodnocení:
- Komise bude hodnotit zejména cel-

kový vzhled, dojem a nápaditost.
- Hodnocení bude prováděno na zá-

kladě předložených fotografií a ná
sledným hodnocením komisí na
místě.

Vyhodnocení bude zveřejněno do
konce října 2012 a jednotliví výherci
budou s výsledky seznámeni.
Předání cen proběhne v měsíci listo-
padu starostou MČ Praha 21.

Kontaktní osoba:
Iva Hájková, odbor školství, kultury
a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 21

Projekt cyklostezky v jednosměrné části
ulice Čentická

jízdního pruhu. V důsledku toho bude
nutné provést úpravy a prořez keřů
(většinou pámelníku) v oblasti okraje
lesa a pokácet jeden vzrostlý strom.
Součástí studie byl i dendrologický prů-
zkum. Celková délka cyklostezky by
měla být 376 m. Povrch cyklostezky
bude živičný. Rada MČ Praha 21 na
svém jednání dne 10. 1. 2012 schválila
vybudování cyklostezky dle předložené
studie a bylo vypsáno výběrové řízení
na vypracování projektu pro realizaci.
Následné řízení podle stavebního zá-
kona nebude jednoduché, protože
bude nutno získat souhlasná stano-
viska všech dotčených orgánů. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná z hlediska
územního plánu o oblast ZL, kde jsou
cyklistické stezky jako doplňkové funk-
ční využití, věříme v roce 2012 v úspěš-
né projednání a budeme následně
žádat o zahrnutí investičních nákladů
na realizaci do rozpočtu městské části
na rok 2013. Možná to někomu přijde
zdlouhavé, ale pokud by se tento
záměr podařilo uskutečnit, tak to budu
považovat za velký úspěch, protože
tento problém vnímám již od svého ná-
stupu na ÚMČ Praha 21 v roce 2006
a svého času se jevil jako neřešitelný.

RNDr. Soňa Beroušková,
vedoucí OMI ÚMČ Praha 21

Strategický plán MČ Praha 21

během dubna se můžete zapojit svým komentářem
a náměty

k diskuzi nad pracovní verzí nově vznikajícího
strategického plánu, umístěného na titulní straně

www.praha21.cz.

Děkujeme za podněty a náměty.

Omlouváme se za přehození otevírací doby Knihkupectví s Vinotékou nad Lesy v březnovém čísle Zpravodaje.

Vše uvádíme na pravou míru.
Knihkupectví nad Lesy - otevírací doba:
pondělí–pátek 9.30–18
sobota 9–12

Vinotéka nad Lesy - otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 10–20
pátek 10–21
sobota 9–21
neděle 13–20
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Dubnová zahrada
V dubnu začíná příroda vonět a zdobit
se svěžími barvami, ale přináší také
aprílové počasí.
V tomto ročním období kvetou jarní
cibuloviny. Tulipány, narcisy, řepčíky
a hyacinty rozzáří naše zahrady. Drob-
né modřence, ladoňky a ladoničky,
které se rozmnožují, hlavně semeny za-
plaví naši zahradu za několik let, že se
stanou až krásným plevelem.
Všechny tyto květiny koupené v koře-
náčích můžeme po odkvětu zasadit do
zahrádky a budou nám dělat radost po
mnoho příštích let.
Dubnových prací na zahrádce je mno-
ho, alespoň několik každoročních při-
pomenu.
Odstraníme zimní přikrytí z rostlin.
Provzdušníme trávník vertikutací, nebo
alespoň důkladně vyhrabeme, aby se
mohl znovu nadechnout.
Přistřihneme polámané a proschlé vět-
ve ovocných i okrasných stromů.
Došlápneme si na nově klíčící plevele.
Zastřihneme deset centimetrů od ze-
mě okrasné trávy.
V dubnu začneme osazovat venkovní
truhlíky a nádoby květinami, ale ven je
ještě nedáváme.
V tomto období provedeme základní
řez růží, velkokvěté zastřihneme na
dvě až čtyři očka. Mnohokvěté zkrá-
tíme na polovinu, u pnoucích růží od-
straníme jen zaschlé, namrzlé a polá-
mané větvičky. Růže na jaře hnojíme
organickými i minerálními hnojivy.
Prohlédneme skalku, jak nám přežila
zimu. Je čas kypření, přesazování, se-
střihování a dosazování, aby nám skal-
ka dělala radost po celé léto
Ukončíme řez a zkracování okrasných
dřevin dřív, než se rozvinou jejich první
lístky.
Pokud máme na zahrádce levanduli,
rozmarýn nebo šalvěj, aby nám udržely
tyto bylinky pěkný tvar, je čas jejich za-
střihování a upravování.
Narcisy ve váze dlouho vydrží svěží,
když jim vyměňujeme často vodu, ale
stonky nezastřihujeme.

Za výbor základní organizace CZS
Zdenka Nohejlová

Vernisáží fotek
zahájilo sezónu sdružení

„Tři pro zdraví“
Příjemný páteční večer zažila necelá
stovka účastníků slavnostního zahá-
jení oblíbeného sportovního seriálu –
Újezd.net „Seriál tří závodů pro
Zdraví“. V multifunkčním sále v Újezdě
nad Lesy se sdružení „Tři pro zdraví“
prezentovalo fotografiemi ze závodů,
které proběhly v uplynulé pětileté his-
torii. Vyvrcholením večera byla dražba
jedné z fotografií. Výtěžek šel na pod-
poru handicapovaných cyklistů ze
sdružení „Černí koně“ a celková částka
se nakonec vyšplhala až na překvapi-
vou hodnotu 3000,- korun. Po napí-
navé a dramatické dražbě se o kulturní
tečku postarala kapela Donrvetr.
Více o seriálu a sdružení se dozvíte na
www.triprozdravi.cz.

Tomáš Eisner,
Tři pro zdraví

Česká televize
zavítala do

Újezda nad Lesy
Dne 6. 3. 2012 se Tanečních kurzů
pro mládež a následně i pokročilých
kurzů pro dospělé zúčastnil netra-
diční host, a to televizní štáb pořadu
Události ČT1. Krátká reportáž o ta-
nečních kurzech bude vysílána
v březnu v některém z pořadů Udá-
lostí.
Co reportéry ČT zajímalo a proč při-
jeli i k nám do Újezda nad Lesy? Při-
pravovaná reportáž bude o tom, jak
se daří tanečním kurzům v dnešní
době a proč si stále zachovávají svoji
popularitu mezi všemi věkovými
skupinami. Naši tančící mládež nej-
prve natáčeli v průběhu celého
kurzu a následně je vyzpovídali
ohledně jejich zájmu a motivace
k tanci. Dozvěděli se, že je tanec baví
a zároveň je to příležitost připravit
se na maturitní ples a užít si i jiných
plesů. Od majitelky tanečního studia
Style Heleny Wojdylové se dozvěděli
její názor na popularitu kurzů pro
mládež a pro dospělé a na pořádání
tanečních kurzů. Na závěr se Lucie
Fesslová, lektorka úterních kurzů,
podělila s reportéry o způsob své pří-
pravy na každý taneční kurz.
Všem bychom rádi poděkovali za
příkladnou reprezentaci Újezda nad
Lesy a jejich mimořádné taneční
výkony během natáčení.
Pro informace o tanečních kursech
mě kontaktujte na tel. 603 493 667
nebo
e-mailu tanecni-ujezd@seznam.cz.

Helena Wojdylová

Více informací naleznete na
www.tanecni-ujezd.cz

S blížícím se příchodem jara zavládla v
Mateřské škole Sluníčko masopustní
nálada. Toho dne paní kuchařky
dětem připravily ke svačince koblížky
a dvě šikovné maminky napekly ko-
láče, cukroví a děti hodovaly. Děti se
seznamovaly s masopustními zvyky,
učily se nové písně a básně. Za pomocí
paní učitelek vyráběly masky a škra-
bošky. Vyvrcholením masopustu byla
procházka po základní škole, jelikož k
masopustní tradici naší školky patří
návštěva žáků pátých tříd. Zde děti z
mateřské školy mohly předvést své
krásné kostýmy v podobě zvířátek,
babek a dědů a společně s žáky si za-
zpívaly masopustní a známé písně.
Předškolní děti seznámily žáky pátých
tříd vše, co patří k masopustu, zabí-
jačky, tradiční jídla, kostýmy, tanco-
vačky a jiné. Děti z mateřské školy v
daných třídách zanechaly výslužku v

Při hrách a dobré náladě čas velmi
rychle utíká, proto si pojďme trochu za-
vzpomínat, co se v naší mateřské škole
od začátku nového roku událo.
Ve středu 18. 1. 2012 k nám do mateř-
ské školy zavítal kouzelník Navaro.
Všichni jsme se skvěle bavili při žon-
glování s neposednými míčky, které si
dělaly, co chtěly. Celé představení bylo
plné zábavy, kouzel, a triků a my se
opět těšíme na další setkání.
Ve čtvrtek 2. 2. 2012 proběhlo v naší
mateřské škole Dřevíčkohraní. Celým

Lázně Luhačovice letos.

Maminy z újezdské roviny slibovaly „To tu ještě nebylo!“ A svého
slibu dostály. Na únorovou Klaunskou maškarní show přijela,
společně s klaunem Hubou, všemi dětmi milovaná Dáda Patrasová.
A že to byla opravdu nevídaná událost, dokazovala nejedna rozzá-
řená dětská tvář.

Zničené hřiště na
Blatově schází

O smutném konci dětského lesního
hřiště za fotbalovým hřištěm v Pilovské
psal ÚZ 10/2011. Hrací prvky i lavičku
podřezali a zničili neznámí vandalové
a majitel hřiště – Lesy české republiky
(LČR) - plochu do konce roku vyklidil.
Při jednání o možném obnovení hřiště
na tomto místě byl správce lesa skep-
tický.
Nyní se na LČR prostřednictvím zastu-
pitele p. Duchka obrátilo 13 maminek
z okolních ulic, které začaly
jednat s majiteli okolních rodinných
domů - mimo jiné i o instalování bez-
pečnostní kamery na střeše jednoho
domu, navrhly LČR dvě varianty umís-
tění hřiště pro děti, dorost i dospělé
a provozní řád, plánují jednání se sa-
mosprávou o zajištění častější kontroly
státní i místní policií a především jsou
připraveny organizovat pravidelné bri-
gády na úklid a údržbu technických
prvků hřiště.
MČ vítá dobrovolnou aktivitu občanů,
LČR ji považují za pozitivní signál
k umístění plánované a v r. 2011 s ve-
deném obce již projednávané investice
zpět do této lokality.

Zita Kazdová

Masopustní rej v mateřské škole Sluníčko

S klaunem přijela i Dáda Patrasová

O to „novým“ Maminám jde přede-
vším. Přinést dětem co nejvíce zábavy,
radosti a překvapení. A tak díky jejich
nadšení, podpoře Městského úřadu
Praha 21 a dalších sponzorů, praskal
polyfunkční dům Level ve švech. Děti
si v nádherných, originálních maskách
zatančily na úvod s panem starostou
Pavlem Roušarem „Hlava, ramena“,
promenádní mašinkou projely sál, a
když přišel ten správný čas, rozjel svoji
show klaun Huba. Odměnou pro něj
byl bujarý dětský smích, a proto na
závěr obdaroval všechny děti krásným

vymodelovaným balónkem. V krátké
pauze vystoupila taneční skupina
Ambra s moderním tancem a opět do-
kázala svým divákům, že tancují
opravdu s radostí. Velké nadšení sklidil
nosatý tanec, který byl na podporu
Zdravotních klaunů. Zdravotní klaun v
nemocnicích pravidelně přináší smích
a radost hospitalizovaným dětem, se-
niorům a geriatrickým pacientům. A
každý, kdo si na akci koupil klaunní
nos, přispěl tak částkou 30,-Kč na jejich

podporu. Vrcholem zábavného odpo-
ledne bylo bezesporu vystoupení oblí-
bené Dády Patrasové. Dáda za dětmi
přijela i s žížalou Julií a kosem Oska-
rem. Téměř hodinu si děti užily ta-
nečků, soutěží a mnoha známých hitů
Dády, které si pozpěvovali i rodiče. Na
závěr si děti rozebraly výhry v bohaté a
hodnotné tombole a spokojeně una-
vené odcházely do svých domovů.
Nová krev občanského sdružení Ma-
miny z újezdské roviny přišla s čer-
stvým větrem v plachtách a díky tomu
se děti mohou těšit na další krásné

akce. Nejbližší jsou Čarodějnice, 30.
dubna na multifunkčním hřišti, těšíme
se na vás!!!

Fotografie z Klaunské maškarní show
najdete na
http://maminyzujezdskeroviny.rajce.id
nes.cz/25.2.2012_Klaunska_mas-
karni_show_s_Dadou_Patrasovou
Kontaktovat nás můžete na facebooku
či emailové adrese osmur@seznam.cz

Markéta Féniková

Stává se tradicí, že SPCCH zajišťuje pro
své členy týdenní pobyt v Lázních Lu-
hačovice v hotelu Praha. 3. března se
sešlo 17 zájemců na nádraží v Libni.
Všichni se těšili na pobyt i na slunečné
počasí, které sv. Petr slíbil. Luhačovice
nás opravdu přivítaly jarně, proto se
někteří vydali pěšky a ostatní dojeli
k hotelu autobusem. Čekal nás chutný
oběd, ubytování, rozpisy procedur
a pak volno. I neděli si každý uspořá-
dal podle svých zájmů a zálib. Od pon-
dělí až do pátku jsme se koupali, cho-
dili po vodním chodníčku, vdechovali
Vincentku a radovali se z dalších pro-
cedur. Volný čas se dal využít na vy-
cházky po okolí. Příjemně bylo ve Sla-
vičíně - tam na nás zaútočili dřevění
vlci i další zvířátka z Pivečkova leso-
parku. Poučná byla i vycházka po Lu-
hačovicích, provázela nás p. Kneblová.
Všem se líbila architektura domů

D. Jurkoviče z počátku 20. století i další
zajímavosti. Kdo měl zájem, navštívil
Muzeum luhačovického Zálesí. Expo-
zice představuje Luhačovice jako cen-
trum národopisného regionu, místo
s lázeňskou tradicí i město, vyrůstající
mezi vesnicí a lázněmi. Součástí histo-
rie jsou osudy osobností: A. Václavka,
D. Jurkoviče, lékaře Fr. Veselého i hu-
debního skladatele Leoše Janáčka
a mnohých dalších. I večery se daly
prožít příjemně – taneční, zábavy, be-
sedy, které připravovala Soňa Pilná
i vyprávění Mirky Branžovské o Peru,
mnozí si vyslechli přednášku Mudr.
Fesenka o čínské medicíně. Nechyběly
ani pravidelné ranní a dopolední roz-
cvičky. Týden utekl jako voda a je tu od-
jezd domů. Za všechny tyto krásné
zážitky a bezproblémový pobyt patří
dík Soně.

Blanka Bačová

programem děti provázel lesní skřítek.
Děti tak získaly poznatky o vzniku lesa
a růstu stromů a vyrobily si dřevěnou
hračku, kterou si odnesly domů.
Ve středu 22. 2. 2012 proběhl v naší ma-
teřské škole karneval, na který jsme se
všichni těšili. Děti si se svými rodiči
doma podle své fantazie připravily
masky a personál mateřské školy se
jako každoročně přidal. Od rána děti
přicházely v maskách a po svačině na-
stal karnevalový rej. K vidění byli kov-
bojové, rytíři, tanečnice, princezny, víly,

kašpárci a další pohádkové postavy.
Děti si své masky vzájemně představily,
zahrály si několik zábavných her a ne-
chybělo samozřejmě ani veselé dová-
dění při karnevalové diskotéce (viz
fotogalerie). Karnevalový rej byl veselý,
užily si jej děti i paní učitelky.
V pátek 24. 2. 2012 k nám již poněkoli-
káté přijelo divadlo V kufru, tentokrát
s představením Králův kejklíř. Celé
představení bylo plné napínavého dob-
rodružství, humoru a hudby.
Snad nám bude počasí přát a my bu-
deme moci trávit více času na zahradě
mateřské školy a učit se novým po-
znatkům a hrám.

kamarádi z 1. MŠ,Čentická 2222

Hlásí se 1. Mateřská škola …

podobě sladkých dobrot, kterými byly
obdarovány od maminek. Masopustní
radovánky si děti užily, i když byly po-
někud hlučnější a rozpustilejší, nežli
jiný den. Každé z dětí se to snaží užít.
Celý týden ještě děti mohou chodit v

kostýmech a hrát skupinové hry, po-
hádky a tancovat. Všichni se opět těší
na další společně strávené akce.

Paní učitelky
z Mateřské školy Sluníčko,

Polesná 1690, Praha 9
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Městská část Praha 21- Újezd nad Lesy
s asociací Národní síť Zdravých měst
ČR (NSZM ČR) pořádala 8. března 2012
„Setkání městských částí k místní
Agendě 21“. Účastnilo se ho 43 zástup-
ců z 19 městských částí Prahy. „Jsem
velmi rád, že se vzájemně setkáváme
a můžeme si vyměnit příklady dobré
praxe v oblasti zapojování veřejnosti,
neziskového a soukromého sektoru do
zkvalitňování života v našich měst-
ských částech,“ řekl starosta MČ Praha
21 pan RNDr. Pavel Roušar. Ředitel
NSZM ČR pan Ing. Petr Švec k tomu
dodal: „Proces místní Agendy 21 je
dlouhodobý a náročný, ale měl by být
pro všechny municipality a jejich ob-
čany přínosný.“ Akce se konala v rámci
projektu NSZM ČR „ROZMArIN“, který
je realizován za finanční pomoci Revol-
vingového fondu Ministerstva život-
ního prostředí.
V úvodní prezentaci ředitel NSZM ČR
představil Projekt Zdravé město a míst-
ní Agenda 21, který si klade za cíl po-
moci municipalitám v oblasti komu-
nitního plánování, strategického řízení
a plánování, sdílet příklady dobré
praxe, informovat o možnosti exter-
ních zdrojů a vůbec celým projektem

Svátků nebo výročí, které skauti na celém
světě nebo i v jednotlivých zemích slaví
během roku je mnoho, ale nerad bych vás
zde unavoval jejich vyjmenováváním. Nic-
méně dva svátky bych si dovolil přeci
jenom vyzdvihnout.
24. dubna, slaví skauti svátek vzniku své
organizace – ostatně toto datum nebylo
vybráno náhodně, protože sv. Jiří je jakým-
si pomyslným patronem skautů a jeho
souboj s drakem – „zlem“ jim připomíná
jeden z jejich celoživotních úkolů.
Ovšem tento rok 2012 je pro české skauty
významný ještě v jednom – v roce 1911
učitel tělocviku Antonín Benjamin Svojsík
založil první skautský oddíl v Čechách.
Stalo se tak po jeho návratu z Anglie, kde
se sešel se zakladatelem světového skaut-
ského hnutí Baden – Powellem a seznámil
se s činností tamějších skautských chla-
peckých oddílů. Pozornější čtenáři si teď
asi říkají, co je zvláštního na tom slavit
101 výročí a nepočkat si třeba na stopa-
desáté. Takže to teď musím všechno uvést
na „pravou míru“.
Pomyslným datem vzniku skautingu v Če-
chách je rok 1912, protože v tomto roce
v létě se konal první skautský tábor, tedy
první větší akce Svojsíkova skautského od-
dílu. Kluci tenkrát tábořili nedaleko há-
jovny Vorlovy na Vysočině. Zajímavé je, že
na tento první tábor šli pěšky z Prahy
a vše potřebné si vezli na dvoukoláku,
takže cesta, která jim trvala pět dní, mu-
sela být sice možná těžká, ale i značně
dobrodružná. Z toho vidíme, že za těch
sto let se svět i skauting logicky změnili.
My jezdíme na letní tábor na Šumavu
a představa, že bychom se vydali na tábor

Letošní halové přebory Prahy se nám náramně vydařily, po-
vedlo se nám dohromady ukořistit 14 medailí, což je opravdu
krásná sklizeň.
Začnu PP dorostu a juniorů, který se konal 4. - 5. 2. 2012, tam
si pro medaile běžela děvčata na 1500 m, kde obsadila první
místo Gábina Emanovská a třetí místo Tereza Wágnerová,
ale i páté místo Barbory Vidimové je dobrý výkon. Gábina
Emanovská nás potěšila ještě jednou, bronzem na 3000m,
kde běžela za ženy.
Následovaly PP staršího žactva konané ve dvou dnech 22.
a 23. 2., tam nám udělal radost Honza Kubš a to hned dva-
krát. První den druhým místem na 3000m a druhý den tře-
tím místem na 1500m. Také se nám dařilo ve vrhu koulí, kde
si třetí místo vybojovala Katka Švehlová a v závěrečných šta-
fetách 3x300 m ve složení: Šimek, Santolík, Běhounek si hoši
doběhli pro stříbrnou medaili.
PP mladšího žactva se konal 28. 2. ve Stromovce. Ihned první
disciplína nám přinesla bronzovou medaili ve skoku dale-
kém, o kterou se zasloužil Jakub Šatoplet. Kubu napodobila

Dne 1. března 2012 zapnila obřadní síň
ÚMČ Praha 21 pravidelná beseda, po-
řádaná organizací Svazu postižených
civilizačními chorobami.
Tentokrát jsme se setkali s umělcem,
malířem a sportovcem panem Františ-
kem Kollmanem, dlouholetým obča-

Pražské městské části na společném setkání v Újezdě nad Lesy
napomoci účelnému financování do
udržitelného rozvoje jednotlivých obcí,
měst, krajů, městských částí. „Těší mě,
že má naše asociace již 102 členů, což
je skoro 37 % populace ČR. Mezi nimi
je i 7 pražských městských částí,“ upřes-
nil Ing. Petr Švec.
Starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Rou-
šar uvedl důvody, proč městská část za-
čala před rokem zavádět proces místní
Agendy 21 a a představil dva praktické
příklady: On line sledování zimní
údržby a Videopřenosy z veřejných za-
sedání. „Jsme v procesu MA21 na za-
čátku, učíme se komunikovat s občany
a oni s námi a společně vytváříme Stra-
tegický plán rozvoje MČ Praha 21.“
Koordinátorka místní Agendy 21 v MČ
Praha 21 paní Iva Hájková představila
tento proces tvorby Strategického
plánu komunitním způsobem.
Zástupci žákovského zastupitelstva
Újezd nad Lesy Monika Křivánková
a Tomáš Vaníček prezentovali zapojení
dětí do rozvoje městské části, jakým
způsobem sbírali náměty od žáků zá-
kladní školy a jak s výsledky dále pra-
covali.
Koordinátorky místní Agendy 21 v MČ
Praha - Libuš a MČ Praha 14 představily

projekty podpořené z Revolvingového
fondu MŽP. Environmentálně příznivé
chování institucí v MČ Praha - Libuš –
praktická cesta k udržitelnosti“ a Za-
pojování veřejnosti aneb „nebojme se
lidí“. Praha - Libuš sdělila způsob zavá-
dění tzv. Zeleného úřadování a Praha
14 různé metody zapojení veřejnosti.
Vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 21 JUDr. Vladimí-

ra Kozáková se podělila o příklad dobré
praxe v rámci třídění odpadů v MČ a
ochrany životního prostředí. Na závěr
prezentoval předseda občanského
sdružení Újezdský STROM pan Michael
Hartman zajímavé aktivity směřující ke
zlepšení prostředí převážně v oblasti
Klánovického lesa a schopnosti využít
potenciál soukromého sektoru. „Poda-
řilo se nám za čtyřleté naše působení

Jak probíhala beseda s panem Kollmanem

přinést do městské části na zkvalitnění
životního prostředí již skoro 1 mil. Kč
v podobě různých grantů (MHMP, MČ)
a podpory soukromých firem. V sou-
časné době se snažíme o rozšíření pří-
rodního parku Klánovice – Čihadla.“
Na závěr starosta MČ Praha 21 využil
přítomnosti asistentky radní MHMP
paní JUDr. Heleny Chudomelové a s po-
těšením zkonstatoval, že hl. m. Praha
má zájem vstoupit do Národní sítě
Zdravých měst ČR a realizovat projekt
Zdravé město procesem MA21. „Byl
bych rád, kdybychom si mezi měst-
skými částmi nadále mohli předávat
zkušenosti se zaváděním Agendy 21
a jejími výsledky. Pevně věřím, že Ma-
gistrát HMP bude tyto aktivity v bu-
doucnu podporovat svojí koordinací
a finanční pomocí,“ řekl na závěr set-
kání starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel
Roušar.
Poděkování za pomoc při organizaci
této akce patří zaměstnancům úřadu,
všem přednášejícím, nájemci poly-
funkčního domu Level panu Dinu se
svým příjemným personálem a foto-
grafům Jitce Bolinové a Janu Beránkovi.

Iva Hájková,
Koordinátorka místní Agendy 21

nem Újezda nad Lesy.
Poutavě nám vyprávěl o tom, jak se do-
stal k judu a později i dalším bojovým
sportům. Podělil se s námi o své zážitky
např. z Japonska. V judu byl několikrát
mistrem republiky a dnes je nositelem
8. danu v džiu-džitsu a 6.danu v judu.

Velel první dobrovolné ochrance Ob-
čanského fóra a později chránil prezi-
denta Václava Havla.
Sám o sobě říká, že je především vý-
tvarník. Jeho obrazy zdobí mnoho míst
v naší repoublice. Na zámku v Dobříši
visí na čelném místě jeho plátno o roz-
měru 3 x 5 m. V nedaleké obci Kyje
zdobí jeho obrazy interiér Kulturního
domu, kde také vystupuje spolu se zná-
mými tvářemi. Věnuje se i broušení
skla. Mnohokrát svá díla vystavoval
doma i v zahraničí.
Prohlédli jsme si jeho knihu, která vyšla
v loňském roce pod názvem: „František
Kollman, laskavý samuraj – učitel ti-
chého zabíjení“.
Má mnoho přátel mezi sportovci
a umělci. Jako vzpomínku na dnešní
besedu jsme si odnesli měsíčník MČ
Praha 14, kde je pan František Kollman
na titulní straně. Uvnitř je s ním zají-
mavý rozhovor na téma : Havel nebyl
politik, ale kumštýř.
Z dnešní besedy máme dobrý pocit, že
mezi námi žije tak všestranně nadaný
spoluobčan.

za SPCCH
M. Š.

Sto let skautingu v Čechách …
… a „o něco méně let“ skautingu v Újezdě nad Lesy.

pěšky je neskutečná – o tom množství
dvoukoláků ani nemluvě. Ale hlavně se
změnila i celková metodika skautingu –
v době, kdy nás obklopují nejmodernější
technologie a většina malých dětí je
ovládá s bravurou, kterou jim my starší
můžeme závidět, tomu ani jinak být ne-
může. Nicméně základní myšlenka skau-
tingu, pomáhat ostatním a žít v souladu
s přírodou i lidmi kolem nás se nemění
a to je fajn.

Jan Jacek
skautský oddíl Douglaska

Ke skautům u nás patří neodmyslitelně
i spisovatel Jaroslav Foglar (1907 -1999)
zvaný Jestřáb, který skautingu zasvětil
svůj život a věnoval mu veškerý volný čas.
Jeho knihy neuchvacují literární dokona-
lostí, přesto oslovily a oslovují nespočet
čtenářů. Mnozí z nich se zajisté alespoň
jednou v životě pokusili ulovit třináct bob-
říků (mlčení, odvahy, hladu ) nebo žít
modrým životem. Nejslavnější Foglarovou
prací vedle seriálu o Rychlých šípech je
román Hoši od Bobří řeky.
Knihy Jaroslava Foglara lze zapůjčit
v Místní knihovně, ul. Staroújezdská 2300

Půjčovní doba:
Po 10-12.30, 13-18h
St 10-12.30, 13-17h
Pá 10-12.30, 13-16h

Ke 100 letému výročí skautingu v Če-
chách právě vychází kniha Skautské sto-
letí. Prodává Knihkupectví nad Lesy.

-red-

Školní Sportovní Klub Újezd nad Lesy

Katka Floriánová a ve stejné disciplíně, skoku dalekém, si do-
skočila pro bronz. Po hladkých šedesátkách jsme byli bohatší
o zlatou medaili Matěje Běhounka. Potom se začalo běhat
300m a 150m. Tam jsme si odnesli 1. místo na 300m záslu-
hou Matěje Běhounka a na 150m vybojoval 2. místo David
Ruda a na stejné trati 3. místo Katka Floriánová.
A to nejlepší nakonec, z počtu 17 smíšených štafet 4 x 200 m
jsme obsadili stříbrnou příčku. D. Ruda, L. Šimková, K. Flo-
riánová a M. Běhounek, běželi v prvním běhu, který s pře-
hledem vyhráli, vítězové druhého běhu nás odsunuli na
celkové druhé místo, časem pouze o jednu desetinu rychlej-
ším. Ale i tak si všichni zaslouží naší velkou pochvalu.
Chtěla bych poděkovat i ostatním, kteří se zúčastnili PP,
i když dnes nedosáhli na medaile, bylo vidět spoustu krás-
ných výkonů a zlepšení a jistě pokud vytrvají, tak se jim to
příště podaří.
Ještě bych se zmínila o MČR v hale dorostu a juniorů, kde
nás reprezentovala Gábina Emanovská na 3000 m, kde ob-
sadila v silné konkurenci krásné šesté místo, gratulujeme.

Za ŠSK Újezd nad Lesy Barbora Plzenská

Připomínka T. G. Masaryka
dne 7. března 2012

„Síla našeho národa je v inteligenci a souvislé práci“ citoval prvního československého
prezidenta PhDr. Schmidt při malé slavnosti u příležitosti 162. výročí narození T. G.
Masaryka. Přípravy setkání v parku před Masarykovou školou se tradičně ujali újezd-
ští zahrádkáři letos poprvé s finanční účastí MČP21, vystoupily děti ZŠ, čestnou stráž
stáli skauti z 23. skautského oddílu Douglaska a jako host byl přítomen pan starosta
Pavel Roušar. Věnec ozdobený trikolorou připomene i po sedmém březnu osobnost
prezidenta, jehož práce a odvážné vize stály v základu československé republiky.

-red-
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MO ČRS ÚJEZD NAD LESY a MČ PRAHA 21
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
PRO RYBÁŘE I NERYBÁŘE

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 28. 4. 2011
NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI -BLATOV

START ZÁVODU 07:00
KONEC ZÁVODU 12:00

PRO DĚTI PŘIPRAVENO
OBČERSTVENÍ

POČET MÍST OMEZEN !

S příchodem jara začíná i jarní část fotbalového klání.
Přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty.
Pořádáme nábor do všech kategorií mládežnických
mužstev. Do naší fotbalové školky můžou přijít holky
a kluci již od čtyř let.

Veškeré informace získáte na www.fkujezd.cz nebo
na tel. 603 308 573.

MČ Praha 21 se již tradičně k tomuto
svátku připojuje a nejen ona, ale i zá-
kladní škola, mateřské školy, neziskové
organizace a jistě mnoho občanů, kte-
rým není lhostejný stav životního pro-
středí. Tímto Vás zveme k zapojení do
různých aktivit.
Městská část vyhlásila Soutěž o nej-
hezčí předzahrádku, zahrádku, okno,
balkón v Újezdě nad Lesy. Text vyhlá-
šení naleznete na str. 3 nebo na
www.praha21.cz – Aktuality. Budeme
se těšit na přihlášené soutěžící, ale
hlavně na jejich přínos pro krásnější
městskou část.
Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21 vyzývá ob-
čany o bezplatnou pomoc při
údržbě zelených ploch při ko-
munikacích.
Vážení přátelé, velice si vážíme
vaší letité a neutuchající pomoci
při dobrovolné péči o zelené plo-
chy při místních komunikacích,
které přiléhají k vašim pozem-
kům. Chtěli bychom tuto sku-
pinu občanů rozšířit. Prosíme
laskavě o pomoc i další občany.
MČ Praha 21 by měla být čistá,
upravená a k tomu jistě přispějí
i upravené, posekané zelené
pásy u místních komunikací.
Jedná se o bezplatnou pomoc.
Samozřejmě přivítáme bezplat-
nou pomoc i při údržbě dalších
zelených ploch ve správě MČ
Praha 21. Zájemci mohou kon-
taktovat kolegyně paní D. Slabo-
chovou, paní M. Nejtkovou a paní M.
Kopeckou. Kanc. č. 1, přízemí budovy
ÚMČ P21, OŽPD,
tel. č. 281 012 963; 281 012 943;
281 012 949;
e-mail: dana.slabochova@praha21.cz;
martina.nejtkova@praha21.cz;
martina.kopecka@praha21.cz .
Děkujeme za pomoc.
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21 tak, jako každoročně při-
pravuje s odborem ochrany prostředí
MHMP a svozovými společnostmi
oslavy Dne Země. Měly by se uskuteč-
nit dne 14. května cca od 11 do 17 hod.

GO je asi nejstarší deskovou hrou a zřej-
mě poslední takticko-strategickou hrou,
ve které je člověk stále mnohem lepší
než počítač. Populární je zejména ve vý-
chodní Asii, kde svého času bylo poklá-
dáno za součást vzdělání vyšších vrstev.
Je to hra pro každého, pravidla jsou na-
tolik jednoduchá, že je pochopí i malé
dítě, nabízí však tolik kombinací a mož-
ností, že si přijdou na své i mistři taktic-
kých zápletek. Hraní GO prokazatelně
rozvíjí lidské myšlení, např. procesy
v mozku spojující levou a pravou hemis-
féru, učí dovednostem důležitým pro
život – schopnosti posoudit situaci a uči-
nit rozhodnutí, rozlišovat krátkodobé
a dlouhodobé cíle, volit hranici přijatel-
ného rizika, soustředit se, zachovat klid
ve vypjatých situacích.
V Česku se GO hraje od počátku 60. let,

DEN ZEMĚ 2012 v Újezdě nad Lesy

Oslavy se skuteční v parku u ZŠ Masa-
rykova (Čentická ul.), kde budou mít
svozové společnosti propagační stánek,
zaparkovanou svozovou techniku a bu-
dou připravené informace k ochraně
životního prostředí, včetně letáků
a drobných pozorností.
Letošní oslavy ještě rozšíříme o vý-
sadbu stromků. Počítáme s účastí ro-
dičů i dětí. Přijďte nám pomoci vysadit
strom. Sejdeme se dne 14. 5. 2012
(pondělí) cca v 10.30 v ulici Polenská
u dětského hřiště (IPB Real). Pokud
bude mít akce úspěch, budeme ji opa-

kovat. Těšíme se na vaši účast.
Na otevření naučné stezky Klánovic-
kým lesem dne 14. 5. zveme všechny
občany. Bližší informace bude uveřej-
něna v květnovém Újezdském zpravo-
daji. Na realizaci naučné stezky se
podílejí žáci Masarykovy základní
školy, občanské sdružení Újezdský
STROM, ÚMČ Praha 21, Lesy České
republiky, s.p. a firma DHL.
Mateřská škola Sluníčko, Polesná 1690
přispěje malou měrou k oslavě Dni
Země a ve školce bude v týdnu od 16.
4. do 20. 4. rušno. Začnou projektem
Barevný svět, kdy děti se svou paní uči-

telkou přijdou oblečené do oděvu vy-
brané barvy a společně si zahrají hry
a vyrobí různé věci z přírodního, ale
i odpadového materiálu. Budou vyrá-
bět panáka Plasťáka, kterého společně
vystaví v prostorách mateřské školy.
Z plastových víček budou děti vytvářet
koláž, z nasbíraných plastových lahví
vyrobí velkou housenku. Uklidí za-
hradu školky a zapojí se do akce zá-
kladní školy, která každoročně připra-
vuje pro děti ve spolupráci s různými
organizacemi zábavný den pro děti,
kde si mohou vyzkoušet skládání

puzzle, třídění odpadu, dozví se
mnoho zajímavého o planetě, co
jí škodí a co naopak pomáhá.
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 –
děti v rámci environmentální vý-
chovy již na podzim zasadily
v MŠ různá semena včetně pecek,
žaludů a ořechů. Takže v rámci
Dne Země budou na školní za-
hradě vysazovat maličké doubky,
jeden ořech a k plotu koupený
keř. Jeden celý týden budou vyrá-
bět barevné papírové odpadové
kontejnery a „třídit“ odpad. V so-
botu 14. 4 (v případě špatného
počasí možná až 21. 4) v rámci
Dne Země v MŠ brigáda na úklid
školní zahrady, v týdnu od 16. 4. -
20. 4. se všichni vypraví (s rukavi-
cemi a igelitovými taškami) do
lesa „čistit les od toho, co tam
nepatří“.
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 –
děti se spolu s rodiči se zapojí do

výsadby stromů na školní zahradě.
I. MŠ, Čentická 2222 zapojí děti i do-
spělé do osazování květinových tru-
hlíků, aby byla mateřská škola ještě
krásnější.
Masarykova základní škola, Polesná
1690 vyhlašuje projekt „Mysli na Zemi,
začni u sebe“. Ve škole budou realizo-
vány besedy, didaktické hry a aktivity
na téma „Třídění odpadu“, dětem
bude promítnut film – Třídění odpadů,
Planeta Země ... s následným vytvoře-
ním výtvarných prací s uspořádáním
výstavy. Ekologie bude prolínat růz-
nými předměty, děti se zapojí do
úklidu okolí školních budov, parku
a přilehlé části lesa. Součástí budou
návštěvy ekocentra „Toulcův dvůr“, ex-
kurze do ZOO a exkurze do Klánovic-
kého lesa s ochranou, prací a údržbou
lesa.
XII. Jarní brigáda Újezdský STROM o.s.
v sobotu 21.4.2012.
Součástí přivítání účastníků jarní bri-
gády bude krátká informace o součas-
ném vývoji osmileté snahy o zachování
Klánovického lesa (aktuálně EIA na OOP
MHMP a ostatní probíhající řízení) a in-
formace o projektu Naučná stezka
Klánovickým lesem, realizovaným o.s.
Újezdský STROM společně s DHL, LČR,
ÚMČ P21 a Masarykovou ZŠ.
XII úklidem lesa jsme se připojili do 20.
ročníku mezinárodní hnutí Clean Up
The World, který v ČR organizuje a za-
štiťuje Český svaz ochránců přírody.

Úplný text projektu Újezdský STROM
o.s. bude na www.praha21 v rámci
souhrnných informací ke Dni Země
2012 v MČP21.

Celosvětová kampaň Den Země se
bude v městské části prolínat měsíci
duben a květen, proto si určitě najdete
aktivitu vám blízkou a podpoříte zkva-
litnění životního prostředí.

Zvou Iva Hájková, koordinátorka MA21,
Vladimíra Kozáková, vedoucí OŽPD a její
kolegyně Dana Slabochová, Martina
Nejtková a Martina Kopecká

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními
dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti dne 21. března a oslavovaly příchod jara. V mo-
derním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a roz-
víjející diskuzi o možných cestách řešení.

V Újezdě se bude hrát GO
jak v klubech jeho příznivců, tak na tur-
najích pořádaných v rámci soutěží. Nyní
budete mít možnost seznámit se s ním
a třeba si i pravidelně zahrát také u nás
v Újezdě.
Máte-li trochu času a chuti dozvědět se
o GO více, přijďte se podívat na prezen-
taci hry, která se bude konat ve čtvrtek
19. dubna 2012 od 17:00 ve společen-
ské místnosti ÚMČ. Na tuto akci hod-
láme navázat i pořádáním pravidelných
setkání zájemců o GO, spojených s vý-
ukou hry a hlavně hraním GO a časem
možná i dalších stolních her.

Srdečně vás zve KVA - Komise volnoča-
sových aktivit ve spolupráci s Pagoda
o.s.

Petr Mach, předseda KVA

Nábor nových fotbalistů
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Čtvrtou sezónu Újezd.net „Seriálu tří
závodů pro Zdraví“ otevře koncem
dubna Újezdský duatlon.
Sportovní klání se již tradičně koná pod
záštitou starosty Újezda nad Lesy pana
RNDr. Pavla Roušara. Pořadatelé oče-
kávají účast více než tří stovek závod-
níků. Program začne v 10 hodin zá-
vodem dětí. Poslední startovní výstřel
zazní chvíli po třinácté hodině, to se na
start postaví muži a vydají se vstříc ro-
vinatému závodu. Závod probíhá sy-

Český svaz
včelařů informuje
Dne 31. března proběhla brigáda na
včelnici. Cílem bylo zlepšit okolí a pří-
stup na pozemek k úlům. Včelnice se
nachází na okraji lesa na rohu ulic
Čankovská a Polepská. V případě záj-
mu o exkurzi na včelnici kontaktujte
paní Kučerovou na tel: 608 621 614
nebo se můžete přijít podívat v sobotu
dopoledne dne 28. dubna 2012 od 9:00
hod.

Emilie Kučerová

Místní organizace Českého rybářského svazu
Srdečně zve na oblíbenou

RYBÁŘSKOU ZÁBAVU
která se koná dne 21. dubna od 20:00 hod.

v sále Polyfunkčního domu, Staroújezdská 2300, Praha 9 Újezd nad Lesy.
Předprodej vstupenek je v rybářské klubovně každé pondělí od 17:00 hod.
Vstupné 200,-Kč. Bohatá tombola a živé ryby. K tanci bude hrát skupina
Kolorklub.

Společenská rubrika
BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Dne 8. dubna
2012 se dožívá
naše maminka,
babička a pra-
babička,
paní Ludmila
Fantová krás-
ných 90-ti let
života.
Naše milá Liduško, do dalších spokoje-
ných let života Ti přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody.

Dcera Jana a syn Pavel s rodinami

Rekreační komise při MěV Praha–
Svaz důchodců ČR

ve spolupráci se ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy pořádá pobytový zájezd:
Orlické hory – Deštné – Chata Deštná

Termín: 5. 5. – 12. 5. 2012 Cena: 3 900,- Kč

V ceně zájezdu: 7x ubytování v apartmánech
(2 dvoulůžkové pokoje se společným příslušenstvím).
Plná penze, při celodenním výletu polopenze.
Doprava autobusem s výlety – Broumov-klášter, Šerlich,
Adršpašské skály, Polsko aj.

Odjezd: v sobotu 5. 5. 2012 v 8.30 hodin
stanice M Strašnická, ulice V Olšinách, Praha 10
Pobyt s výbornou stravou začíná obědem.

Přihlášky se přijímají každé pondělí od 10 – 12 hodin ve Farním kostele sboru
Církve českobratrské vedle Chodovské tvrze.
Přístup z Ledvinovy a Donovalské ulice.
Zájezd organizuje a přihlášky přijímá: ing. Miloš Kardaš – telefon 281 930 697

Václava Druhanová – telefon 223 008 463, 723 761 394

Pražská
informační služba
(PSI) pořádá pro děti i dospělé vlas-
tivědné vycházky Prahou.
Pokud máte zájem o doručování
programu vycházek na e-mailovou
adresu, napište na
vlastiveda@pis.cz

Další informace naleznete na
www.praguewelcome.cz

Do Levelu na dobré
jídlo i za zábavou

Restaurace Level v polyfunkčním
domě na křižovatce je opět v pro-
vozu. Noví nájemci, manželé Dinu,
otevřeli nekuřáckou restauraci
a bar koncem ledna 2012.

Jaké dobroty z Vaší kuchyně byste
čtenářům Zpravodaje doporučil?
Skladba jídelního lístku je volena
tak, aby si každý z příchozích hostů
vybral podle své chuti. Nabízíme
jídla hotová, jídla na objednávku
i minutky, na které je náš kuchař
skutečný mistr. Od nového měsíce
rozšíříme skladbu jídelního lístku
o vegetariánské pokrmy. Polední
menu se i s polévkou pohybuje
mezi 80–90,-Kč, všechna jídla nabí-
zíme za dobrou cenu, která vás
v tak moderním a dobře vybave-
ném prostředí příjemně překvapí.
Začíná jaro a hezké dny, přijďte si
do Levelu posedět i na letní terasu
a ochutnat širokou nabídkou grilo-
vaných jídel.

Ačkoliv průčelí domu shlížející do
křižovatky vypadá stále stejně,
uvnitř to žije. Co pro návštěvníky
připravujete a jaký program má
zatím největší ohlas?
Do polyfunkčního domu se sna-
žíme přivést kulturu různých žánrů
tak, abychom měli co nabídnout
všem věkovým kategoriím. Zatím
největší ohlas mají pravidelné so-
botní diskotéky, pro velký zájem
opakujeme i odpolední disco pro
děti. Nabídka je ale mnohem širší -
koncerty, taneční zábavy a zábav-
né pořady, o kterých pravidelně
informujeme na plakátech, na na-
šich webových stránkách
www.muj-level.cz i v Újezdském
Zpravodaji.

Děkujeme. Přejeme Vám i Újezdu
spokojené návštěvníky, našim čte-
nářům přejeme dobrou chuť a dob-
rou zábavu, Level je tu pro vás.

-red-

Čarodějnice jsou živel nebezpečný.
O magické noci z 30. dubna na 1. květ-
na se slétají a škody působí. Ten kdo se
s nimi vypořádati hodlá, jednu nebo
více čarodějnic v tento den upálí a sebe
i svou obec na 365 dnů před nimi
ochrání. Na 1000 lidí vloni přišlo, čaro-
dějnici hořet vidělo a radost s ostatními
do pozdní noci sdílelo. Proto přijďte
i letos 30. dubna čarodějnici upálit, své
děti i sebe pobavit, hudby, dobrého
jídla a pití užít.

Dětský program
15:00 Újezdský Čaroles začíná
15:30 – 16:30 Miss Čarodějnice
16:00 – 16:45 Divadelní představení

pro děti
17:30 – 18:00 Upálení čarodějnice

Večerní program
18:00 – 18:45 Boudaři – újezdská fol-

ková skupina
18:45 – 19:15 Moto Show
19:15 – 20:00 Čedič – újezdská rocko-

vá skupina
20:30 – 21:30 Tři sestry
21:30 – 21:50 Ohňostroj
22:00 – 23:30 AC/DC

Po loňském vydařeném pálení čaroděj-
nic se i letos tato největší společensko-
kulturní událost v Újezdě uskuteční na
multifunkčním sportovišti. V roce 2011
akci navštívilo na 1000 návštěvníků,
kteří si program začínající časně odpo-
ledne užívali až do pozdních večerních
hodin.

Občanská sdružení Veselý Újezd, Ma-
miny z újezdské roviny a FK Újezd nad
Lesy, budou opět zárukou dobré orga-
nizace a zdárného průběhu. V rámci
bohatého programu vystoupí čtyři hu-
dební skupiny, dvě hudební skupiny
z Újezda nad Lesy – Boudaři a Čedič
a dvě revivalové AC/DC a Tři sestry.
Doprovodný program obstarají dva
naši úspěšní reprezentanti v moto-
krosu z loňské sezony Martin Michek,
bronzový medailista z mistrovství světa
a mistr Evropy Petr Bartoš závodící za
tým Orion Litomyšl- RS Petrol sedlající
nadupané motocykly KTM 450 ccm.
Ukážou nám jízdu po zadním a před-
ním kole, budou vozit děti opatrně!
A nebude chybět autogramiáda těchto
motokrosových borců.

Financování akce je klíčové pro celkový
úspěch a opět se neobejde bez podpory
městské části Praha 21, sponzorů

a osob, které zcela nezištně přispějí na
pořádání této kulturní akce. Úřad měst-
ské části se bude podílet nejen finanč-
ně, ale i technicky a administrativně.

Považuji za svou povinnost připome-
nout organizace a osoby, které se
kromě Úřadu městské části Praha 21
podílí na financování této kulturní
akce. Důvodem, proč cítím tuto povin-
nost je upřímná ochota firem a lidí udě-
lat něco víc než jen podpořit svůj
vlastní zisk a prospěch. Schopnost těch-
to lidí a jejich firem vytvořit zisk je zá-
sadní ve spojení s ochotou podpořit
dobrou věc si zaslouží úctu a poděko-
vání.
Dovolte mi tedy, abych vyjádřil svou
úctu a poděkování těmto osobám a fir-
mám:

Na prvním místě stojí tak jako v letech
minulých firma MASO UZENINY NOVÁK.
Pokud ještě nejste zákazníky firmy
MASO UZENINY NOVÁK, určitě doporu-
čuji, abyste se jimi stejně jako já a
mnozí další stali. Produkty jsou kva-
litní, chutné a vždy čerstvé. Pan Zdeněk
Novák a jeho firma nám letos opět nej-
významnějším dílem přispěl na čaro-
dějnice.

Rezidence a Wellness Blatov je místem
setkávání a odpočinku všech generací,
pro které jsou připraveny sportovní,
zkrášlovací i odpočinkové procedury.
Relaxujte, nabijte své tělo energií, ob-
čerstvěte mysl a zbavte se stresu. Na
Vaši návštěvu ve Wellness Blatov se těší
paní Irena Košutová, která podporuje
letošní čarodějnice.

Kde bychom byli v dnešní době bez in-
ternetu. Internet v Újezdě je doménou
UJEZD.NETu a pana Pilného. O tom není
pochyb. Pan Pilný se také rozhodl pod-
pořit letošní čarodějnice.

Další organizace, které se finančně po-
dílí na letošních čarodějnicích:

Stavební firma HOBST a.s.
FB Petrol - čerpací stanice Šestajovice
Brtek - prodej písku a štěrku Šestajovice
Prosper s.r.o.

...a celá řada dalších osob, jejichž výčet
nebyl uzavřen do uzávěrky Újezdského
zpravodaje a ke kterým bychom se
chtěli vrátit po skončení akce.

Miroslav Bareš - Veselý Újezd

Slet čarodějnic 30. dubna
na Multifunkčním sportovišti

Pořadatelé

Sponzoři

PROSPER s.r.o.

Jarní duatlon v Újezdě nad Lesy
stémem běh–kolo–běh. Běžecký ok-
ruh měří cca 950 metrů, ten cyklistický
je dlouhý cca 13 km. Počet okruhů bývá
rozdílný vzhledem k různým katego-
riím. Přijďte v sobotu 22. dubna k are-
álu multifunkčního hřiště v Čentické
ulici a poznejte akci, kde zážitek je víc
než výkon.
Součástí závodu je doprovodný pro-
gram.
Podrobné informace najdete na
stránce www.triprozdravi.cz.

Hody, hody, doprovody…
Příjemné prožití velikonočních svátků
a bohatou pomlázku přeje všem svým

příznivcům Sdružení důchodců
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Jaké jsou současné trendy v oblasti vloupání do bytů a domů
na území Prahy?
Pocit bezpečí je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb.
Náš domov je často místem, které symbolizuje bezpečí. Před-
stava, že se vám cizí člověk prochází po bytě, prohrabuje se
vašimi věcmi a odchází s nimi pryč, je asi tou nejhorší.
Jak je patrné z policejních statistik, došlo v roce 2011 k po-
klesu v počtu vloupání do bytů a domů. V roce 2010 policisté
v Praze vyšetřovali 2753 případů vloupání do bytů a domů,
v roce 2011 to bylo o 421 případů méně, tedy 2332 případů.
Počet případů z roku 2011 se tak vrací zpět k situaci v letech
2007 a 2008.

rok 2007 2008 2009 2010 2011
počet případů 2206 2272 2538 2753 2332

Během posledních let také došlo k posunu v místě působení
pachatelů. Zatímco v minulých letech bylo více případů spá-
cháno především v zástavbě panelových domů na pražských
sídlištích. V posledních letech se pachatelé přemístili do
starší bytové zástavby v centrální části Prahy.
Tento trend souvisí především s revitalizacemi panelových
domů v sídlištní zástavbě, při kterých jsou již aplikovány
také bezpečnostní aspekty staveb. Důraz je při nich kladen
na bezpečnost a přehlednost. Tyto zásady jsou aplikovány
již od hlavního vstupu do domu, tedy samotných vstupních
dveří. Svou roli zde hraje také osvětlení chodeb, zabezpečení
vstupu do sklepů, koláren či sušáren. Okna a balkony v pří-
zemí a nižších patrech jsou chráněny bezpečnostními fo-
liemi či mřížemi. Často jsou vnitřní prostory domu snímány
kamerovým systémem. Pro pachatele je v takovém domě
tolik překážek, že raději půjde jinam.
Ve starší bytové zástavbě jsou vstupní dveře do domu často
nezajištěné a pachatel má následně volnou cestu. Také dvou-
křídlé bytové dveře zasazené v dřevěné zárubni nepředsta-
vují pro pachatele vážnější překážku ve srovnání s jedno-

Policisté místního oddělení Policie
České republiky v Újezdě nad Lesy se
sídlem v ul. Lišická 1502, Praha 9 zdraví
občany obvodu Prahy 21 a touto cestou
bychom se rádi podělili o bezpečnostní
situaci v našem obvodu.
Na přelomu roku 2011/2012 byl zazna-
menán zvýšený nárůst trestné činnosti,
a proto bylo přistoupeno k pořádání
bezpečnostních akcí v měsíci lednu na
vloupání do rodinných domů a v únoru
na vloupání do motorových vozidel.
V současné době se situace na úseku
trestné činnosti postupně vrací na úro-
veň roku 2011 a je nesporné, že zvýše-
ným výkonem hlídkové činnosti ve
vytipovaných lokalitách a pořádání
bezpečnostních opatření přináší po-
stupně své výsledky. Nápad trestné čin-
nosti vloupání do rodinných domů a
motorových vozidel se začíná postupně
snižovat.
V lednu bylo zaznamenáno celkem 46
trestných činů, což je o 11 trestných
činů více než v předchozím roce za
stejné období. V měsíci únoru 2012
bylo celkem zaznamenáno 32 trest-
ných činů, což je o 5 více než v únoru
2011. Skladba páchání trestné činnosti
je prakticky stejná jako v uplynulých le-
tech. Nadále se průběžně provádí do-
hled nad silniční uzávěrou v ul. Novo-

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou
Rady a doporučení nejen pro rodiče

• Nikam nechoď s neznámými lidmi.
• Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
• Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
• Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
• Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
• Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům,

učitelům nebo přímo Policii ČR.

Dotaz ze dne 31. 1. 2012 od redakce
Újezdského Zpravodaje
bus 163 - bus 109
přestup v Dolních Počernicích
Dobrý den, tlumočím podnět našeho
čtenáře na úpravu přestupního času
na lince 163-109 ve dnech pracovního
klidu ve prospěch větší časové rezervy.
(citace článek p. A. Staňka Změny na
lince MHD č.109 v ÚZ 2/2012)

Odpověď ROPID ze dne 21. 2. 2012
Tento přestup je složitější. Zajistit ho
plně lze pouze při dlouhém intervalu
obou linek. Ve špičkových obdobích
a také v přechodových obdobích (mezi
špičkou a sedlem) mají linky 109 a 163
odlišný interval a proto není možné
ideální návaznosti garantovat. Vždy
u nějakého spoje bude přestup vychá-
zet dobře a u jiného bude znamenat
větší čekání či naopak hrozbu ujetí.
Navíc registrujeme od cestujících i přá-
ní opačného charakteru, tedy aby na-
opak přestupní doba byla zkrácena,
neboť čekání na linku 163 je nepří-
jemně dlouhé. Současný stav je tak
kompromisem. Situaci v každém pří-
padě průběžně sledujeme a do bu-
doucna nevylučujeme časové úpravy
v polohách spojů pro zajištění lepšího
přestupu neboť především v dubnu
a květnu dojde opětovně ke zvýšení
individuální automobilové dopravy.

Dotaz ze dne 17.2.2012 od redakce
Újezdského Zpravodaje
bus 109
sídliště Rohožník-Dolní Počernice

Dobrý den, tlumočím podnět naší čte-
nářky, která si přeje vrátit přímý spoj
busem 109 až do zastávky Rohožník.
(citace článek pí. K. Doležalové Ještě ke
stodevítce v ÚZ 3/2012)

Odpověď ROPID ze dne 6.3.2012
Linka 109 byla zkrácena do Dolních Po-
černic, resp. do zastávky VÚ Běchovice.
V úseku Dolní Počernice - Sídliště Ro-
hožník byla nahrazena linkou 163,
která má jízdní řád vytvořen tak, aby
pokud možno navazovala v Dolních Po-
černicích na linku 109. Vedení linky 109
do jisté míry kopíruje vlakovou linku S1
a S7 ve směru do centra Prahy, které
mají ve špičce souhrnný interval 15
minut. Linka 163 nabízí oproti lince
109 alternativní směrovou nabídku
k metru A. Navíc došlo v oblasti Újezda
nad Lesy k posílení návazné dopravy
na vlaky do centra Prahy novou linkou
260.
Rozpočet hlavního města Prahy počítá
pro rok 2012 se snížením dotací na ve-
řejnou dopravu. Proto bude nutné pro-
voz optimalizovat a dále hledat úspory,
tržby z jízdného v tuto chvíli pokrývají
pouze cca 30% nákladů na provoz. Op-
timalizací provozu si lze představit
omezování souběhů kolejových a ne-
kolejových vozidel či rušení minimálně
využívaných spojů, či jejich
omezení na delší interval.

Miloš JELÍNEK
ODBOR MARKETINGU

www.ropid.cz
ropid@ropid.mepnet.cz

křídlými dveřmi opatřenými bezpečnostními prvky, zasaze-
nými v kovové zárubni.
Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé do-
stávají do bytů a domů nejčastěji překonáním vstupních
dveří, dále přes balkon nebo oknem. U případů vstupu
oknem či přes balkon je pachatelé nejčastěji překonají nási-
lím, v letním období však často využívají toho, že jsou okna
či balkony otevřené.
Ze statistik vyplývá ještě jedna zásadní okolnost. V případě
vloupání do bytů v bytových domech, téměř ve všech přípa-
dech pachatel využil skutečnosti, že vstupní dveře do domu
nebyly zajištěné! To znamená, že dveře byly nedovřené nebo
pouze zabouchnuté. V případě zabouchnutých dveří však
stačí pouze zatlačit na západku zámku a dveře se otevřou.
Domovní dveře jsou tedy první a nejzásadnější překážkou,
kterou musí pachatel překonat.
Podobně je tomu u bytových dveří. Policisté zaznamenali
také případy, kdy pachatelé především v nočních hodinách
stejným způsobem vnikali do bytů překonáním pouze za-
bouchnutých dveří. Z bytů kradli většinou věci, které se na-
cházely v předsíni. V některých případech byla drzost zlodějů
taková, že brali i věci z místností, kde spali uživatele bytů.
V letních měsících k vniknutí do ložnic nájemníků pachatelé
hojně využívali otevřených oken či balkonových dveří.
Vyšší počet zaznamenaných případů se objevuje především
v měsících, kdy obyvatelé Prahy odjíždějí za rekreací či na
návštěvy. Ve srovnání s předchozími lety však tento trend
není pravidlem. Významný vliv na pokles v některých měsí-
cích má například zadržení sériového pachatele či organi-
zované skupiny.
Jak je z celého článku patrné investice do zabezpečení bytů
a domů výrazně snižuje kriminogenní podmínky a zvyšuje
pocit osobního bezpečí. Rady a tipy jak komplexně zabez-
pečit byt či dům naleznete v publikaci s názvem „Bezpečná
lokalita“, která je umístěna internetových stránkách Odboru
prevence kriminality MV ČR.

Kpt. Bc. Ladislav Beránek

Odpovědi
Regionálního organizátora Pražské integrované

dopravy neboli ROPIDu na otázky čtenářů
Újezdského zpravodaje

Český zahrádkářský svaz a Sdružení důchodců v Újezdě nad Lesy
zvou občany na zájezd na Slovensko:

B R A T I S L A V A – město na Dunaji a hrad Děvín
Odjezd v sobotu 19. 5. 2012 v 6:00 hodin od Lidlu v Újezdě n/L.

Prosíme, podrobnosti sledujte na vývěskách.
Přihlášky: pí Vacková 28197 2364, pí Krajzingrová 246 082 247,

pí Šebíková 2122 83202, pí Novotná 28197 0108

sibřinská a přilehlých
ulicích, kde bylo uloženo
za leden a únor 2012

celkem 72 blokových pokut.

Střípky z policejní práce v praxi za
uplynulé dva měsíce.

Spadla klec
Hlídka policie MOP Újezd nad Lesy
kontrolovala v Běchovicích dne 31. 1.
2012 ve večerních hodinách 30letého
muže, který řídil osobní motorové vo-
zidlo značky Audi. Během kontroly bylo
zjištěno, že muž má soudem uložen
trest zákaz činnosti spočívající v zá-
kazu řízení všech motorových vozidel
na dobu tří let. Tímto byl důvodně po-
dezřelý ze spáchání přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí a vykázání.
Vzhledem k tomu, že podezřelý muž se
dopouštěl tohoto přečinu několikrát po
sobě a byl mu tak vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel opakovaně,
putoval tak ještě tentýž den do cely
předběžného zadržení. Věc byla ve-
dena ve zkráceném přípravném řízení
se sdělením podezření ve lhůtě do 48
hodin.

Vyhýbal se vězení
Nad ránem 16. 1. 2012 vykonávali poli-
cisté MOP Újezd nad Lesy hlídkovou
činnost v ul. Novosibřinská, kde kon-
trolovali 40letého muže. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že muž je vyhlá-

šen v celostátním pátrání z důvodu pří-
kazu zatčení k dodání do výkonu
trestu, který vydal příslušný soud. Po
provedení všech potřebných úkonů byl
muž převezen do věznice na Pankráci
ještě téhož dne.

Chtěl krást a ještě se vyhýbal vězení
Dne 17. 2. 2012 v brzkých ranních ho-
dinách se podařilo hlídce MOP zadržet
podezřelého muže ve věku 25 let, který
se pokusil vloupat do garáží u rodin-
ných domů. Věc si na místě převzali po-
licisté z kriminální služby a rozhodli
neprodleně o zahájení trestního stíhání
podezřelého muže podle ustanovení
§ 160/1 tr. řádu. Během prověřování
věci vyšlo dále najevo, že podezřelý je
v celostátní pátrání z důvodu příkazu
k zatčení k dodání do výkonu trestu. Po
provedení všech potřebných úkonů byl
podezřelý muž následně převezen do
věznice na Pankrác.
Jako pokaždé se na závěr obracím se na
občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali
na linku 158, která je bezplatná nebo
přímo zde na místní oddělení

974 858 770
a podíleli se tak na zlepšení bezpeč-
nostní situace v našem obvodu. Na
spolupráci v tomto roce se těší kolektiv
policistů MOP Újezd nad Lesy.

Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

Bezpečnost 21

Jen zabouchnout nestačí!

Webové stránky www.praha21.cz
Protože původní webové stránky prošly bouřlivým vývojem, připravujeme
jejich komplexní strukturální obměnu směrem k lepší dohledatelnosti důle-
žitých informací.

Celkový účet za nový web do současné chvíle činí přesně 0 Kč. Webové stránky
tvoří naši interní IT specialisté ve volném čase – na tvorbě webu se nepodílela
žádná externí firma.

Stanislav Kyzlink
Místostarosta, TOP 09

Cenzura a uzavřenost radnice
Nová koalice složená ze zástupců Otevřeného Újezda, TOP 09 a ČSSD po svém
nástupu na radnici sama dobrovolně zavedla mimo jiné tato opatření:

� on-line video přenosy z jednání zastupitelstva na internetu
� audio přenosy ze zastupitelstva
� po vzoru Semil bylo zavedeno striktní uveřejňování všech uzavřených

dodavatelských smluv na internetu
� pravidelné besedy s občany formou kulatých stolů
� byla zavedena redakční rada Újezdského zpravodaje složená po jed-

nom ze zástupců všech stran zastoupených v zastupitelstvu

Přes toto všechno zástupci VV křičí po vzoru „Opakovaná lež se stává prav-
dou“, že radnice dělá vše proto, aby nekomunikovala s občany.

Ptám se, pokud má radnice potřebu skutečně něco zamlčovat, tak jakým způ-
sobem to dělá? A proč zavádí systém, který jí v zamlčování a zakrývání
čehokoliv fakticky brání?

Stanislav Kyzlink

Místostarosta, TOP 09



ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ strana 9

Letošní téma - žít jako v pohádce

Tábory jsou pořádány pro děti
s handicapy skrytými (duševní
handicapy, sociální tíseň, adop-
ce) i viditelnými. Rodinné poby-
ty, kde děti mají s sebou vlastní
doprovod.
Účelem je vytvořit pevné základy
pro nenásilnou integraci znevý-
hodněných jedinců do společ-
nosti.

Více informací najdete na
www.zajiceknakoni.cz
nebo na tel. 732 533 427

Mgr. Palacká

Vzal jsem si za úkol vás tentokrát se-
známit s druhem služeb, které jsou pro
naši aglomeraci s počtem 10 000 oby-
vatel potřebné a žádoucí. Jedná se
o prodejnu Elektro, která je umístěná
na hlavní křižovatce na Klánovice na
adrese Staroklánovická 185 a provozuje
ji firma PM Distrilux s.r.o. jejímž ve-
doucím je pan Tomáš Prach, který zde
prodává se svou maminkou. Jsou to
příjemní lidé, ochotní vám poradit, po-
moci a doporučit zboží, které je pro vás
nejvhodnější.
Přestože prodejna není moc veliká, má
podle vyjádření pana Tomáše Pracha
dosti široký sortiment od drobného
zboží, baterií všech druhů žárovek, jak
klasických tak úsporných dále úsporné
zářivky či halogenové žárovky a kabely
– napájecí, audio, video i pc. Zázna-
mová média CD, DVD, flasch disky, ka-
zety do kamer, magnetofonů i videa.
Dále různé druhy konektorů (např.
anténní), zástrčky, zásuvky a spojky
potom je to doplňkový sortiment, který
obsahuje všechny druhy sáčků a filtrů
do všech typů vysavačů, dále známý
z TV Sodastream, výměny CO2 bombi-
ček, prodej výrobníků sody a samo-

Další díl seriálu o službách a živnostnících..., tentokrát Elektro

zřejmě i ovocných sirupů pro velké
i malé mlsouny. Filtrační patrony pro
odvápnění a čištění vody od značky
Brita. Pak kapsle Dolce gusto pro mi-
lovníky kávy, čističe domácích spotře-
bičů a drobné kuchyňské potřeby. Dále
domácí spotřebiče, aneb vše do zá-
suvky. Péče o tělo – osobní váhy, stroj-
ky, kulmy, fény, žehličky na vlasy,
epilátory. Preferujeme značky Braun,
Philips a Panasonic. Malé kuchyňské
vychytávky – varné konve, mikrovlnné
trouby, remosky, vařiče, mixéry, šle-
hače, topinkovače sendvičovače, kávo-
vary, žehličky a vysavače.
Dalším sortimentem je černá elektro-
nika – LCD, LED a Plasma televizory na
který prodejna spíše přijímá objed-
návky. „Nedržíme ho skladem z jed-
noho prostého důvodu, kterým jsou
stále se měnící ceny i technologie to-
hoto druhu zboží. Nejlepší je, aby si zá-
kazník sám nebo s námi vybral ideální
výrobek, který mu vyhovuje a my mu
ho během 1–2 pracovních dnů dove-
zeme zdarma domů, či necháme rezer-
vovaný k osobnímu odběru na
prodejně. Ostatní drobné spotřebiče
jako Set-top-boxy, DVD přehrávače,

rádia a magnetofony máme většinou
skladem“.
Dále je to kategorie velkých volně stojí-
cích spotřebičů jako praček, myček
sporáků, chladniček a mrazniček, které
jsou vystaveny na prodejně. „Ostatní
ihned objednáme a dodáme přímo na
místo a starý spotřebič odvezeme. Rád
bych připomenul velmi nízké ceny ve-
stavných spotřebičů, hlavně značek
MORA a Electrolux. Vestavby umíme
dodat rychle a levně i s montáží a likvi-
dací starého spotřebiče – to vše se sní-
ženou DPH, tedy pouze 14 % pro
nekomerční užití“.
Naše služby pro veřejnost:
Doprava zboží až na místo do 10 km
zdarma, celá ČR 450,- Kč.
Svoz a ekologická likvidace vyslouži-
lých spotřebičů (zdarma na prodejně,
svoz velkého 150,- Kč).
Zapojení a seznámení zákazníka s vý-
robkem doma (cena dle náročnosti
150,- až 350,- Kč).
Snížená cena 14 % na všechny vestav-
né spotřebiče s montáží.
Příjem objednávek a poradenství na co-
koliv v našem oboru.
Vyřízení reklamace na prodejně a in-
formace o pozáručním servisu.
Pro náročné klienty umíme dodat:
Zboží od Top značek: LIEBHER – chlad-
ničky Biofresch a další. MIELE – pračky
myčky a sušičky, švédské kávovary
JURA a NIVONA / espressa - vhodná
i do menších podniků, barů a cukráren.
Gastrozařízení NORDLINE, VESTFROST,
POLAIR – chladící a mrazící pulty i míst-
nosti. Výrobníky ledu, vitríny, vinotéky
a jiné dle potřeby.

Děkuji panu Tomášovi Prachovi za po-
drobné seznámení se sortimentem
a službami jeho prodejny. Věřím, že
tento výčet ocení i naši občané, kterým
odpadne shánění po vzdálených spe-

cializovaných prodejnách v širokém
okolí.
Výhodu této prodejny jsem ocenil hlav-
ně v případě nákupu drobného elektro
zboží oproti nákupům u pokladen
v marketech, hlavně baterií a žárovek,
kde nemáte možnost přezkoušet si je.
Pak se vám stane, že se baterie v ba-
terce nebo radiu za krátkou dobu vybijí
z důvodu překročení expirační lhůty
a nezbývá vám než jejich ekologická
likvidace, neboť reklamace jsou v těch-
to případech dost obtížné.
Pokud jsem služeb této prodejny využil,
vždy jsem byl spokojen, ať už se to tý-
kalo set-top-boxu k televizoru nebo
atypických úsporných žárovek, které
jsem měl v prodejně připravené za ně-
kolik dnů nebo při nákupu baterií,
které měly vždy dostatečnou kapacitu
a výkon.
Tím, že je prodejna umístěna na výhod-
ném místě poblíž prodejny Lidl na křižo-
vatce, kde je velké parkoviště, má i vhod-

nou docházkovou vzdálenost pro ob-
čany, kteří realizují své nákupy autem.
V čase, kdy byla prodejna z technických
důvodů na delší dobu uzavřena, jsme její
služby postrádali a jsme rádi, že se pro
naše občany opět otevřela.

Rozhovor pro
Újezdský zpravo-
daj s vedoucím
prodejny Elektro
panem Tomášem
Prachem vedl
Pavel Švejnoha.

KONTAKT:
PM DISTRILUX, spol. s r.o.
Staroklánovická 185
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Otevírací doba:
Po až PÁ 10:00–12:00 13:00–18:00 hod
Web: www.prackymycky.cz
e mail: info@prackymycky.cz
tel: 272 70 50 70

Letní integrační tábory
s jízdami na koních v Bučovicích u Votic

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (duben 2012)
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6. ročník charitativní akce ŠKOLA PRO UNICEF
Od 17:00 hod na I. stupni Masarykovy ZŠ.
Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s velikonoční téma-
tikou - přispějí tím jednotlivým třídám k nákupu - symbolické adopci - Panenky UNICEF

„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, P - 9
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

VZPOMÍNKY NA IRÁK“ – beseda s plk. Ing. Janem Vondráčkem - publicistou
Od 15:30 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, P - 9
Slovy i fotograPemi nám přiblíží svůj pobyt v Iráku
Všechny zájemce srdečně zve SPCCH

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům)
Výstava – stálá expozice a„Školství v Újezdě nad Lesy dříve a dnes“

Utkání FK Újezd nad Lesy A mužstvo proti Sokol Královice
Od 16:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

DISCO a TRAVESTI SHOW
od 21:00 v Polyfunkčním domě, vstup zdarma!
www.muj-level.cz

Utkání FK Újezd nad Lesy B mužstvo proti FC Satalice
Od 16:30 do 18:30 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

DUBNOVÁ VYCHÁZKA „Stromovkou k Lannově vile a ještě něco navíc“
Sraz v 10.00 hod. u Výstaviště v Holešovicích
Doporučená doprava: Bus 250 v 8.30 hod. z Rohožníku, metrem na nám. Republiky
(výstup Masarykovo nádraží) a tramvají č. 5 na konečnou, nebo vlakem z Klánovic
v 9.00 (9.14) na Masarykovo nádr. a opět tramvají č. 5 na konečnou.
Srdečně zve všechny zájemce Svaz postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L.

Poupata - kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

JANA KOUBKOVÁ QUARTET - koncert
Od 19:00 hod v Polyfunkčním domě
Vstupné: 150,- Kč, pro újezdské seniory 120,- Kč
Předprodej: Podatelna úřadu - senioři, Knihkupectví Nad Lesy, Prodejna el-Bio,
Videopůjčovna T26 star. Srdečně zve MČ Praha 21

Potřetí na Severním pólu - přednáška Václava Sůry
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Svěcení jara – Jaroslav Svěcený s hostem
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům)
Výstava – stálá expozice a„Školství v Újezdě nad Lesy dříve a dnes“

Malování hennou – tvořivé dílny
Od 14:00 do 17:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Neposlušná kůzlátka – divadlo pro děti
Od 16:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Perfect Sense - kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Trénování paměti s Libuškou
od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21
Vezměte si papír a tužku na praktická cvičení. Upozorňujeme, že trénování paměti
probíhá vždy 2. pondělí v měsíci. Srdečně zve SPCCH

Neposlušná kůzlátka – divadlo pro děti
Od 10:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

POJĎTE, BUDEME HRÁT GO!
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9
GO je asi nejstarší deskovou hrou a zřejmě poslední takticko-strategickou hrou, ve
které je člověk stále mnohem lepší než počítač. Na tuto akci chce komise KVA navá-
zat i pořádáním pravidelných setkání zájemců o GO, spojených s výukou hry a hlavně
hraním GO a časem možná i dalších stolních her.
Srdečně vás zve KVA - Komise volnočasových aktivit ve spolupráci s Pagoda o.s.
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH 
Josef Táborský, 
Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670,
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM 
do 6 milionů v jakémkoli stavu, platba

v hotovosti. Exekuce a dluhy zaplatím. Právní

servis zdarma. Platba ihned! Tel. 776 177 147

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

Ú

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

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění

T. 775 132 921

ŠŠIIKKUULL AA
- Vše pro vaše kreativní tvoření
- Základní školní potřeby
- Sobota 14:00 – 17:00 wokshopy

Rady a tipy pro vaši tvorbu
nově časopis KREATIVITA v češtině

- dárky
- bytové doplňky
- květiny na objednávku
Po zavřeno 
Út – Pá 10:00 – 18:00 hod
So 10:00 – 17:00 hod

Čentická 1314, tel: 776 090 856
www.kvetiny-darky.eu

JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické práce,
údržba zahrad, kácení stromů, veškeré vyklízecí

práce,odhrnování sněhu a úklid bytových 
i nebytových prostor. 

Tel. 776 015 558; 773 615 551

SEKÁNÍ TRÁVY, ODVOZ
CENA DOHODOU

Tel: 721 880 806

Řádková inzerce: Nabízím pomoc v domácnosti (úklid, žehlení, hlídání dětí). V případě zájmu volejte na tel.: 724 240 828

KALENDÁRIUM kulturních a sportovních akcí (duben 2012)
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Vyměřený čas / In Time - kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Hodně smíchu a pár slz - divadlo
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

XII. Jarní brigáda Újezdský STROM o.s.
Sraz účastníků je v 9:00 hod před restaurací Smolík (nádraží Klánovice na újezdské
straně). Přijďte si do Klánovického lesa užít jaro i radost z vlastní práce, která má
smysl.
Více na www.ujezdskystrom.info

Den otevřených dveří ve spalovně v Malešicích- ZEVO Malešice
Od 8:00 hod, Průmyslová 32/615, Praha 10 Malešice.
Je připraven autobus, který odveze návštěvníky na třídící linku papíru na pobočce
Pod Šancemi. Bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Srdečně jste zváni.

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům)
Výstava – stálá expozice a„Školství v Újezdě nad Lesy dříve a dnes“

Předzápas starší dorost proti FK Kačerov
Od 14:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Utkání FK Újezd nad Lesy A mužstvo proti FC Zličín
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Modrý tygr - kino a beseda s představiteli hl. dětských rolí
Od 15:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Utkání FK Újezd nad Lesy B mužstvo proti SK Újezd Praha
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Aby byly i v dospělosti šťastné – přednáška
Od 10:00 do 11:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Tři kroky ke zdraví– přednáška
Od 10:00 do 12:00 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Dům /Dom– kino
Od 19:30 hod Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9, více na
www.kcnovabeseda.cz

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO RYBÁŘE I NERYBÁŘE
Od 7:00 do 12:00 hod na požární nádrži Blatov
Pro děti připraveno občerstvení. Srdečně zve MO ČRS Újezd nad Lesy a MČ Praha 21

VERNISÁŽ VÝSTAVY „100. VÝROČÍ SKAUTINGU V ČECHÁCH“
Od 10:00 hod v Újezdském muzeu, Staroújezdská 2300, Praha 9
Srdečně zve Újezdské muzeum a Skauti.

ČARODĚJNICE– Multifunkční sportoviště
Od 15:00 do 18:00 hod dětský program
Od 18:00 do 23:30 hod večerní program

Moderní yoyování
každé pondělí do konce června od 16 do 17 hod začátečníci, od 17 do 18 hod pokročilí
Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9,
více na www.kcnovabeseda.cz

Utkání FK Újezd nad Lesy A mužstvo proti SK Motorlet
Od 17:00 hod na Fotbalovém hřišti v Čentické ulici
Srdečně zve FK Újezd nad Lesy

Footsack (hakisak) – kurz nejen pro kluky
Každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod, Kulturní centrum Nová Beseda,
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9, více na www.kcnovabeseda.cz

Újezdské muzeum
otevřeno od 13.00 do 16:30, (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300)
Výstava – stálá expozice a„100. Výročí skautingu v Čechách“

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ u příležitosti DNE OSVOBOZENÍ a vyhlášení
Čestného občana a Občana roku 2011 Újezda nad Lesy.
Od 10:00 hod v parku před vchodem do Masarykovy ZŠ - položení věnce u busty
gen. Stanislava Krause ve škole, v 10:30 v divadel. sále vyhlášení Čestného občana
a Občana roku, neformální beseda. Srdečně zve starosta MČ Praha 21 Pavel Roušar

„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, P - 9
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar

květen

3
čtvrtek
květen

5
sobota
květen

8
úterý

duben

24
úterý

květen

9
středa
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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

INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY

Zbavte se zbytečných plateb!

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

Internet i s telefonní linkou

již od 250 Kč bez DPH měsíčně

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

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

volejte 246 030 670
www.ujezd.net

ABAK, spol. s r. o., Na Jarově 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)

e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

phone.újezd.net

Zahradnické práce
Petra a Jiří Pavlíčkovi
Vše pro spokojenost Vaší zahrady
tel.: 604 573 175, 603 239 010
adresa: Květnice 50 (areál střelnice)

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

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY

6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů

Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická

www.rohoznik.cz T: 602 339 870

placená inzerce

Zveme Vás do prodejny
DĚTSKÝCH ZDRAVOTNÍCH BOTIČEK

ZNAČKY  ESSI, FARE, BEFADO
Těšíme se na Vás, přijďte nás navštívit.

VIP Program pro stálé klienty
Další sortiment na prodejně: 

BAČKŮRKY … OD 199 KČ, OMALOVÁNKY, PASTELKY,
VOSKOVKY, MODELÍNY, PONOŽKY DĚTSKÉ, DĚTSKÉ
SILONKY, PLÁŠTĚNKY, GUMÁKY, ZDRAVOTNÍ PANTOFLE
A PONOŽKY PRO DOSPĚLÉ, GUMÁKY PRO DOSPĚLÉ,
PLÁŠTĚNKY PRO DOSPĚLÉ, ABC DĚTSKÉ BOTIČKY

Starokolínská 425, Újezd nad Lesy – Blatov (vedle prodejny
EL BIO) zastávka bus číslo 250, 261 stanice Blatov

s

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

� 603 505 987 

VŠE KOLEM DOMU• AUTODÍLNA • PNEU SERVIS
Opravy motorových vozidel všech značek
Prohlídky, zajištění STK, emise aj. opravy
Pilovská, Újezd nad Lesy 
A. Havránek

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

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

Mobil: 607 633 317 Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
Akce! Zaváděcí ceny!

Za originál méně, než za reprodukci !
Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz 

tel.: 603 719 066
po – pá 8:00 – 16:30 hod
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Uzávěrka příštího čísla
pro veřejnost 10. dubna 2012.

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

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

602 260 264

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21-ÚJEZD NAD LESY ZVE

13. 4. 2012 od 19:00 hod
v Polyfunkčním domě,
Staroklánovická 2300

vstupné 150,- Kč, senioři 120,-Kč
Předprodej vstupenek :

podatelna úřadu – pro seniory
Knihkupectví Nad Lesy,

prodejna el-Bio,
videopůjčovna T26 star.


